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Daarin verkondigt zich 
het alledaagse geloof 
dat dingen nooit 
zomaar uit de lucht 
komen vallen. 

Het zijn zware tijden. Niet alleen in economisch 
opzicht, maar ook voor al diegenen die het spel van 
de Blaugranas – Barcelona dus – in woorden trachten 

te vatten. Evenals in de economie, laat zich hier de wet van de 
schaarste gelden. Anders gezegd: de superlatieven zijn op. Toch 
weet een enkeling nog iets te verzinnen dat tot de verbeelding 
spreekt. Zo stond er aan de vooravond van de Champions 
Leaguefinale een mooie beschouwing in de Volkskrant. De 
auteur, Willem Vissers, kwam met de suggestie dat de mannen 
van Guardiola in een tijdmachine waren gestapt. Ze zouden 
ergens rond 2021 uitgestapt zijn, terwijl de rest van de mondiale 
voetbalelite in de eigen tijd verstrikt was gebleven. Vissers had 
zich natuurlijk ook van de bijvoeglijke bepaling oneigentijds 
kunnen bedienen. Maar een opmerking als ‘Barcelona speelt 
oneigentijds voetbal’ heeft geen handen en voeten, het is een 
abstractie. En hoewel een tijdmachine nauwelijks een doorsnee 
huis-tuin-en-keukenapparaat mag heten, hebben we daarvan 
wél een levendige voorstelling. Iedereen – nou ja, bijna ieder-
een – heeft er namelijk weleens ingezeten, op weg geholpen door 
Kruistocht in spijkerbroek of Back to the Future. 

Toch wil ik streng zijn, hoe raak de typering ook is. Wat het 
beeld van de tijdmachine suggereert is de gedachte dat de speel-
wijze van Barca niet van deze tijd zou zijn. Sterker nog, de vaste 
bewoners van Camp Nou zouden hun tijd ver vooruit zijn. Ze 
geven zicht op de toekomst, we kijken feitelijk naar een science-
fictionverhaal. Voor Mourinho en zijn mannen is het een kwestie 
van duimendraaien en wachten totdat Guardiola de verlossende 
woorden ‘Beam me up, Scotty’ uitspreekt. Het is een meer dan 
aardige vondst, die Star Trek-metafoor, en er valt natuurlijk niets 
uit te sluiten, maar voorlopig moeten we het doen met de tijd en 
ruimte die ons gegeven zijn. Terug naar het hier en nu dus. Een 
vraag: is het mogelijk dat iets in de wereld zijn of haar tijd vooruit 
is? Vooralsnog: nee. Althans, dat is de stellige overtuiging van 
degene die deze woorden tot u laat komen. Maar het feit dat we 
zoiets toch beweren of als beeldspraak inzetten, mag niet meteen 
als onzinnig van de hand worden gewezen. Het verklapt een 
geheim, net zoals de zegswijze ‘het doelpunt viel uit de lucht’ een 
geheim verklapt. Een geheim over ons en over het voetbal.

De volkswijsheid ‘alles heeft zijn tijd’, lijkt een mooi uitgangs-
punt voor verdere verkenning. ‘Toeval is logisch,’ heet zoiets 
in het Cruijffiaanse taaluniversum. Daarin verkondigt zich het 
alledaagse geloof dat dingen nooit zomaar uit de lucht komen 
vallen. Dat gold voor Einstein, voor Cruijff, en dat geldt evenzeer 
voor de speelwijze van de Blaugranas. Hoe geniaal de ingevingen 
ook mogen zijn, hoe oneigentijds de speelstijl ook mag lijken: 
Einstein, Cruijff en Messi & co zijn het product van hun tijd. Ze 
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zaten in de lucht, net zoals het Nederlandse totaalvoetbal van de 
jaren zeventig in de lucht zat. Maar hoe dan? Het is niet anders: 
dit wordt een oefening in het vangen van voetballucht met als 
inzet de vraag waar de Nederlandse spelopvatting in de jaren 
zeventig vandaan kwam. En als vanzelf doemt onvermijdelijk die 
netelige kwestie op: zal het huidige Nederlands elftal of het toe-
komstige Ajax van Cruijff ooit weer het spel laten zien waarmee 
ons land de voetbalharten in de wereld veroverde? 

Of het nu de val van de Berlijnse muur, de opkomst van For-
tuyn, de financiële crisis of de opstand in de Arabische wereld 
was, stuk voor stuk kwamen ze zogezegd uit de lucht vallen. De 
deskundigen buitelden in hun posterieure verbazing over elkaar 
heen. Maar wat blijkt keer op keer, zodra de roze wolken wegge-
trokken zijn? Men verstond de tekenen niet. Er hing wel degelijk 
iets in de lucht, alle elementen voor een weersverandering waren 
aanwezig, maar men hield de ziende ogen blind. (Met uitzon-
dering van die paar klimaatvoorspellers die de bui al wel zagen 
hangen, maar niet werden geloofd omdat men de profeet maar al 
te vaak voor een gek verslijt.) 

Terug naar het voetbal. Net als in het alledaagse leven, laten de 
tekenen in dit theater zich af en toe eveneens behoorlijk misver-
staan. Wanneer Barcelona 80% balbezit heeft, en de tegenstander 
al rondtikkend tot wanhoop drijft, dan zal niemand in opstand 
komen wanneer de analyticus voorspelt dat er een doelpunt in de 
lucht ‘zit’ of ‘hangt’. Zelfs in het geval dat een dergelijke over-
macht niet – of nog niet – tot uitgespeelde kansen heeft geleid, 
nemen we zo’n opmerking voor lief. Het is misschien een open 
deur, maar de ervaring leert nu eenmaal dat in situatie zus en zo, 
zus en zo gebeuren zal. 

Maar, mocht de tegenstander zich nu op een onbewaakt 
moment uit de klauwen van Guardiola en zijn balvirtuozen 
weten te ontworstelen, en bovendien in een flitsende tegenaanval 
het net doen bollen, dan zal dezelfde voetbalanalyticus waar-
schijnlijk concluderen dat het doelpunt uit de lucht kwam vallen. 
Maar zou men niet evengoed kunnen beweren dat het tegendoel-
punt juist in de lucht hing? Iedere voetballiefhebber weet dat een 
aanvallend ingesteld elftal bij balverlies kwetsbaar is. Soms komt 
men inderdaad aan die ervaring tegemoet. Dan heet het dat er 
snel gescoord moet worden, omdat de tegenstander anders de eer 
en het genoegen voor zichzelf opeist. Zelfs wanneer die tegen-
stander nauwelijks tot over de middellijn geraakte, deinst men er 
niet voor terug om zoiets tot een voetbalwet te verheffen. ‘Dat zul 
je altijd zien, potjandorie!’ luidt de wanhoopskreet van Frank, 
Evert of Jack zodra die mogelijkheid werkelijkheid wordt. Eigen-
aardig: waar het even tevoren nog ‘een doelpunt uit de lucht’ zou 
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De goal die uit de 
lucht komt vallen, 
verwijst inderdaad 
naar een heilige 
voetbalwet.

heten, blijkt er niet veel later een duistere voetbalwet aan het 
werk te zijn geweest. Moeten we misschien concluderen dat de 
zegswijze dat er iets in de lucht hangt, zit, dan wel eruit valt, zelf 
in de lucht hangt en nergens op gebaseerd is? 

Nee, dingen die in de lucht zitten, vallen er vroeg of laat uit. 
Ergens voorvoelen we dat ook, maar de geesten zijn niet altijd 
rijp ervoor. Dat heeft alles te maken met het dubbele wezen van 
de ‘homo ludens’, ofwel de spelende mens. Enerzijds vertrouwen 
we op onze redelijkheid, op onze zintuigen en op onze weten-
schappelijke traditie. Oorzaken hebben gevolgen, twee maal twee 
is vier en het doelpunt hangt in de lucht. Anderzijds vertonen 
we een onuitroeibare neiging om de grenzen van ons verstand 
te overschrijden. Dan geven we een octopus zienersgaven, slaan 
kruisjes alvorens het veld te betreden en doelpunten zien we uit 
de lucht vallen. Meer dan eens komen die werelden bij elkaar; 
dan valt een doelpunt uit de lucht, terwijl het tegelijkertijd aan 
een of andere voetbalwet beantwoordt. Maar de tegenspraak 
is slechts een schijntegenspraak. De goal die uit de lucht komt 
vallen, verwijst inderdaad naar een heilige voetbalwet. Het is 
een wet die niet zichtbaar is, maar altijd meespeelt, voortdurend 
rondwaart zonder zich te tonen en als een spook boven het veld 
hangt: het is de geest van het spel. Die geest verraadt een wezens-
kenmerk inherent aan het voetbal (en aan het leven zelf overi-
gens): de onvoorspelbaarheid of onrechtvaardigheid ervan. 

En met het woord geest, is de geest uit de fles. Waar over de 
geest van het voetbalspel kan worden gesproken, is het eveneens 
mogelijk om over de geest van het kick-and-rush, catenaccio of… 
het totaalvoetbal te reppen. Om die geest te vangen, ga ik aan 
luchtvertaling doen. Dat betekent: de speltypen terugplaatsen 
in de geest van hun tijd en aandacht schenken aan de vraag: uit 
welke (tijd)geesten komen spelopvattingen voort? En het gewich-
tige einddoel van deze onderneming? Aannemelijk maken dat 
spelgeest en tijdgeest met elkaar te maken hebben en de vraag 
opwerpen of het totaalvoetbal nog bij de huidige, Nederlandse 
tijdgeest past. Maar eerst aandacht voor voetbalgeesten van 
overal ter wereld, die in Messi hun meest sublieme, hedendaagse 
verschijning kennen. 

Zodra deze tovenaarsleerling de bal aan de voeten neemt, begint 
het hart van de voetballiefhebber sneller te kloppen. Maar daar-
bij blijft het niet. Het inhouden van de adem, het spannen van de 
spieren in gezicht en bil, het lichaam dat naar voren neigt: dat is 
zo’n beetje de pose die menigeen zal herkennen. Ikzelf vertoon 
de neiging om, zodra de meester-dribbelaar met de bal aan de 
voet richting strafschopgebied opstoomt, als een soort mantra 
zijn naam te reciteren, waarbij het volume gaandeweg toeneemt: 
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In feite doet Messi 
wat iedere voetballer 
doet: hij wordt  
door de bal in 
beweging gezet.

Messi, Messii, Messiii! De mens bereikt op zulke momenten een 
hogere graad van wakker-zijn, één en al alertheid en ontvanke-
lijkheid voor wat zich voor zijn ogen ontvouwt: het wonder in 
wording, de scheppingsdaad van een dribbelende demiurg. Het 
is alsof ons een kijkje in de keuken van de Voorzienigheid zelf 
gegund is. Wanneer 90.000 toeschouwers een dergelijke gewaar-
wording ondergaan, zich en masse in het voorportaal van de 
extase wagen, gebeurt er iets wonderbaarlijks. Ze raken in een 
collectieve vervoering, een toestand waarvoor onze oosterburen 
het prachtige woord Begeisterung hebben uitgevonden.

Jawel, daar is hij weer, als een duveltje uit een doosje: de geest. 
Maar wat is die geest die door Camp Nou spookt? Waardoor 
raakt men nu precies begeistert? Om oververhitting van de geest 
te voorkomen, eerst maar een ontnuchterende constatering. In 
feite doet Messi wat iedere voetballer doet: hij wordt door de bal 
in beweging gezet. De bal is het gereedschap waarmee en waar-
door iedere F-pupil zich de beentjes van het lijf loopt. Het zet ze 
niet alleen in beweging, die beentjes, maar het geeft de voetbal-
lertjes bovendien richting. Bij de welpjes resulteert die richting 
vaak in kluitjesvoetbal, terwijl bij Messi eerder een ontkenning 
van de zwaartekracht of het reduceren van zijn tegenstanders 
tot een verzameling wassenbeelden te constateren valt. Anders 
gezegd: de Argentijnse maestro smelt samen met het principe (de 
bal) dat hem in beweging zet en richting geeft. De bal en Messi 
vormen een bezielde eenheid, die men zelden tot nooit aantreft. 

Bezieling dus, een woord om voor terug te deinzen. Toch valt 
dat misschien wel mee wanneer we het eenvoudigweg begrijpen 
als iets wat de mens richting geeft. Zo wordt de timmerman 
in beweging gezet door zijn hamer, de filosoof door het woord 
en de voetballer door de bal. Heel concrete objecten dus die de 
mens voortbewegen, motiveren om iets te doen, en die zijn leven 
richting geven. Uiteindelijk moet die bezieling natuurlijk wel 
wat opleveren: een meubelstuk, een stuk tekst of… de dribbel 
van een rasvoetballer als Messi. Maar de ene kunst is de andere 
niet. Dat ligt niet zozeer aan het meesterschap zelf, als wel aan 
de totstandkoming ervan. De timmerman en de filosoof maken 
hun werk meestal in afzondering, in de werkplaats of achter 
het bureau, en wat zij uiteindelijk afleveren is het product van 
gestolde bezieling. We herkennen in het eindproduct misschien 
de hand van de meester, maar de bezieling waardoor het werk 
tot stand is gekomen, is uitgewerkt en heeft haar bestemming 
bereikt. 

Bij een sporter in het algemeen en de voetballer in het bijzon-
der, zien we daarentegen een bezieling die tot stand komt, aan 
het werk is, ongeveer zoals we de kok aan het werk zien wan-
neer we een kijkje in de keuken mogen nemen. Dat op zich is al 
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Uit welk hemelgewelf 
vielen Michels en 
Cruijff naar beneden?

prachtig en fascinerend. Maar stelt u zich eens voor, dat de kok 
samen met zijn gereedschap in het eten opging! Dat hij samen-
smolt met zijn creaties! Nee, dat is uitgesloten. Daarvoor moeten 
er te veel verschillende handelingen over een te lange tijdspanne 
worden verricht. Maar bij de voetballer komt alles samen in die 
paar seconden dat hij de bal aan de voet heeft. Bij Messi zien we 
bezieling in uitvoering, een werk in wording waarbij vorm en 
inhoud samensmelten. Een vorm bovendien zoals we hem in de 
voetballerij het liefst zien: balvirtuositeit in optima forma. De 
rasvoetballer in zijn meest volkomen gedaante (ook Kees Kist 
was een rasvoetballer, maar dan in een andere vorm, die van 
afrondvirtuoos of kopkunstenaar). 

Hoe dan ook, uit Messi’s eenwording stijgt een ziel omhoog 
die het hart van de liefhebber doorboort. De voetbalziel van de 
toeschouwer wordt overmeesterd door een ideaalbeeld waarvan 
hij zich normaliter slechts een voortstelling kan maken of over 
dromen mag; nu ziet hij het voor zich, alsof het hem gegund is 
de ideeënwereld van Plato binnen te stappen. En zodra hij met 
die wereld van de ideale vormen geconfronteerd wordt, raakt 
hijzelf ook bezield. Het treft hem in het diepst van zijn wezen, 
het beantwoordt aan een onbewust weten en verlangen, dat het 
lichaam in beweging zet en de geest vervoert. Lichaam en geest 
richten zich naar de droom die werkelijkheid wordt. Kortom, 
het individu raakt bezield. En wanneer een menigte individuen 
zoiets ondergaat, komt de geest over het stadion. De massa raakt 
zogezegd begeistert. 

Net zoals de geest over het stadion komt, trekt de geest bij tijd 
en wijle ook over een volk, land of streek. Want daar moeten 
we immers naartoe: antwoord geven op de vraag welke geest 
het totaalvoetbal baarde. Uit welk hemelgewelf vielen Michels 
en Cruijff naar beneden? Wat was bepalend voor hún richting? 
Anders gesteld: uit welke geest kwam hun ziel en die van het 
totaalvoetbal voort? 

Daartoe wend ik me zodadelijk naar de Hollandse spelgeest die 
wereldwijd furore maakte, maar eerst aandacht voor de stelling 
dat iedere cultuur een ziel – of zo men wil: een richting – heeft, 
die zich in het voetbal verwerkelijkt door een bepaalde speelstijl. 
Zodra die speelstijl langere tijd standhoudt, ontstaat een speci-
fieke voetbalcultuur.

Achter een voetbalstijl, bouwstijl of spreekstijl verbergt zich iets 
wezenlijks. Het geeft informatie over de richting waartoe een 
individu of samenleving neigt, over bezieling dus. Zo kan men 
bijvoorbeeld uit de eetstijl van iemand bijzonder veel opmaken 
over de aard en afkomst van de persoon in kwestie. Of iemand 
uit een oude krant of met zilver bestek eet, met de ellebogen op 
tafel zijn voedsel naar binnen schrokt of met de pink in de lucht 



Hans scHnitzler

113 augustus  2011 79

Het totaalvoetbal 
deed precies dat:  
als cultuuruiting de 
wereld veroveren.

zijn glas heft; daaruit leert men onder welk gesternte de persoon 
in kwestie is geboren en in welke geest hij of zij handelt. Natuur-
lijk is stijl ook iets persoonlijks, maar het bovenpersoonlijke 
element speelt een niet te onderschatten rol. Neem bijvoorbeeld 
het theatrale karakter van veel spelers uit Latijnse voetballanden. 
Hoezeer het misbaar en effectbejag menige Noorderling ook 
tegen de borst stuit, het is een vorm van expressiviteit die bij de 
inborst van de Italiaan of Spanjaard hoort. Een beetje theater-
maken past bij een volksaard waarin plein of boulevard zowel 
leerschool als podium is voor hogere flaneerkunst. 

Een kwestie van cultuur: hier ingetogen, daar expressief. Zo 
bezien is cultuur niet veel meer, maar zeker niet veel minder 
dan zichtbaar gemaakte geest. De Latijnse geest laat zich ken-
nen door bepaalde zeden en gebruiken, daarin vindt deze zijn 
vaste vorm. En dat geldt natuurlijk ook voor kunst, architectuur, 
wetenschap en… voetbal. Allemaal cultuuruitingen die, al naar 
gelang de cultuur in kwestie, behoorlijk kunnen verschillen. 
De bouwstijlen van Gaudi en Berlage, de schilderkunsten van 
Picasso en Mondriaan en de voetbalfilosofieën van Guardiola en 
Van Marwijk. Wat zich in al dit soort cultuuruitingen manifes-
teert is gestolde bezieling. Of het nu de Sagrada Familia, de Beurs 
van Berlage of de Hollandse school is, in stijl en vorm verraadt 
zich altijd de hand van een maker die door een combinatie van 
individueel talent en collectieve geest bezield is en richting heeft 
gekregen. Kortom, een voetbalstijl is een cultuuruiting die door 
een bepaalde (tijd)geest wordt ingegeven, en die zich voor langere 
of kortere tijd weet te handhaven, of zelfs de wereld verovert. 
Het totaalvoetbal deed precies dat: als cultuuruiting de wereld 
veroveren. Het was een stijl die vaste vorm kreeg, navolging vond 
en dusdanig tot de verbeelding sprak, dat het zich tot een heuse 
school ontwikkelde. Gestolde bezieling van Nederlandse bodem, 
de Hollandse school, en de wereld keek ademloos toe, zoals zij 
tot op de dag van vandaag ademloos toekijkt bij het zien van de 
creaties van Rembrandt, Van Gogh of Mondriaan. Maar hier 
gaat het om voetbal en om de vraag: uit welke geest ontstond die 
ideaaltypische cultuurvorm en spelopvatting? 

Om met de deur in huis te vallen: het spel van Ajax begin jaren 
zeventig, maar bovenal dat van het Nederlands elftal op het WK 
van 1974, belichaamde een samenleving die het keurslijf van 
de verzuiling definitief van zich had afgeschud. Ontzuiling op 
voetbalschoenen; daarmee overrompelde Oranje in 1974 vriend 
en vijand in binnen- en buitenland. Uit de ongedwongenheid 
van de spelers en de dynamiek van de spelpatronen, sprak een 
geest die zich bevrijd had van elke vorm van gezagsdwingelandij 
en die zich het korset van knellende structuren van het lijf had 
geworpen. De ene geest was in de fles (die van de jaren vijftig), de 
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Nu was het de 
tegenstander  
die niet meer wist 
waar hij het zoeken 
moest.

andere fladderde er met nieuw elan en ongeëvenaard zelfbewust 
uit: de geest van de jaren zeventig. Vrijgevochten, zelfverzekerd 
en een tikje hautain, brak dit elftal met de conventie dat een 
verdediger verdedigt, en een aanvaller aanvalt. Nee, hier was 
werkelijk geen enkel heilig huisje heilig meer. Soevereiniteit in 
eigen kring? Het overzichtelijke en rigide ordeningsprincipe van 
die samenleving was met succes bevochten, en op het voetbalveld 
– spiegel van het alledaagse bestaan, maar altijd iets achter de fei-
ten aanhobbelend – vond de nieuwe leefervaring haar sportieve 
pendant in een dynamiek die de vaste posities losliet. 

Van Hanegem, Cruijff, Krol en Neeskens; zij allen legden met 
hun spel de gestolde bezieling van hun tijd vast. De verwarring 
die ooit in eigen gelederen was ontstaan met het afbreken der 
zuilen, werd nu de tegenstander in de schoot geworpen. Op het 
gevaar af van psychologisering (maar dat gevaar neem ik voor 
lief): Michels & co wierpen de last verre van zich en gebruikten 
de maatschappelijke desoriëntatie en losheid, waarmee het ver-
lies aan vaste kaders gepaard ging, als sportief wapen. Nu was het 
de tegenstander die niet meer wist waar hij het zoeken moest. In 
het totaalvoetbal vond de ontzuilde geest die over alle linies heen 
mocht uitwaaieren zijn sportieve bestemming. Daarin zocht en 
vond hij zijn richting, en dus zijn bezieling. 

Maar een dergelijke geest valt of staat met bezielde leiders die op 
het juiste moment opstaan. Rinus Michels. Dat was de vader die 
de geest verwijdde en die, zonder het te beseffen, in de geest van 
zijn tijd handelde. Johan Cruijff. Dat was de zoon die het woord 
verspreidde en die, zonder het te beseffen, de tot vlees geworden 
gestalte van zijn vader werd. In hem kreeg de bezieling vaste 
vorm, hij wees (meer dan eens letterlijk) de richting die hem gege-
ven was. De vader en de zoon baarden, ieder op hun eigen wijze, 
de heilige geest waarvoor de tijd rijp was: het totaalvoetbal. Ieder 
op hun eigen wijze; daar lag dan ook de kiem voor een scheiding 
der geesten, die verlossing in de finale in de weg stond… 

Deze stichtelijke woorden van een niet al te stichtelijk mens 
verdienen enige toelichting, te beginnen bij de figuur Michels. 
Hij werd geboren in 1928, leefde en stierf in 2005. Het is een 
biografie die de mens Michels nauwelijks recht doet. Maar door 
zijn leven tot een geboorte- en sterftejaar te reduceren, krijgen 
we wel zicht op het gegeven dat de verzuilde samenleving hem 
met de paplepel ingegeven was, terwijl hij tegelijkertijd midden 
in het ontzuilde klimaat stond. In IJzeren Rinus, de man van de 
kadaverdiscipline, desemde de ervaring van de jaren vijftig door. 
Hij sprak en handelde in de geest van de verticale, onbetwiste 
autoriteit, die hem onder meer de bijnaam ‘De Generaal’ ople-
verde. Anderzijds had hij genoeg voeling met de nieuwe tijdgeest 
die om een meer horizontale en ontzuilde gezagsstructuur vroeg. 
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De werelden van 
Michels en Cruijff 
vonden elkaar.

Om het in spelsystemen te vatten: de tijd van de grote pirami-
debouwers was voorbij (2-3-5 of 5-2-3) en werd vervangen door 
het zinnebeeld van de horizontale bezieling, een meer afgevlakte 
bouwstijl: 4-3-3 of 4-4-3. Michels had genoeg gevoel voor het 
‘ritme’ van het moment, om in verbondenheid met een nieuwe 
generatie het avontuur aan te gaan. 

De zelfbewuste voorman van deze generatie, op wier schouders 
het succes van het bouwplan steunde, luisterde naar de naam 
Johan Cruijff. Geboren in 1947, en een typische representant van 
de nieuwe bezieling: die van de babyboomers, de generatie der 
‘ontzuilden’. Nonchalant (op het onverschillige af), gezagskri-
tisch, neigend naar losbandigheid, lastig te disciplineren, maar 
bovenal een gogme en vermogen tot improvisatie zoals nooit 
eerder was vertoond. De werelden van Michels en Cruijff vonden 
elkaar en resulteerden in een spelopvatting waarbij de nieuwe, 
zelfverzekerde tijdgeest in samenspraak met het oude regime, 
gestalte kreeg. Maar de samenwerking tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ 
veroorzaakte ook spanningen, die men gerust als een botsing der 
beschavingen mag bestempelen. Dat Piet Keizer op tafel danste 
toen Michels Ajax de rug toekeerde, was daarvan slechts één 
voorbeeld. Er waren heel wat spelers die de autoritaire stijl van 
Michels nauwelijks konden verteren. En hierin ligt waarschijnlijk 
de betekenis van de verloren finale: de oude kadaverdiscipline 
van De Generaal legde het uiteindelijk af tegen de geest van een 
tijd die zich geen grenzen meer liet opleggen. De uitspattingen 
van het elftal voorafgaand aan de finale, het superioriteitsgevoel 
en de nonchalance tijdens de wedstrijd; daarin kondigde zich de 
definitieve overwinning van de ontzuilde babyboomers aan. Het 
uit handen geven van de wereldbeker was meer dan een verloren 
finalewedstrijd: het bezegelde de nederlaag van de vooroorlogse, 
verzuilde generatie, waar IJzeren Rinus nog altijd met één been 
in stond. Michels werd in 1988 met het winnen van de Europese 
titel ‘gered’ door de nieuwe zakelijkheid die toen de richting 
bepaalde en waarvan Gullit de bezielde verpersoonlijking mag 
heten. Maar dat is weer een ander verhaal. 

En daarmee loopt dit verhaal ten einde. Een beschouwing die 
past binnen een speculatieve traditie; een vertelkunst die boven 
de feiten of het logisch bewijsbare wil uitgaan, die de lezer meer 
intuïtief dan empirisch probeert te overtuigen. Hoe het ook zij, 
aan één mogelijke tegenwerping wil ik aandacht besteden. Daar-
mee hoop ik tevens een brug te slaan naar de spelopvattingen 
van Van Marwijk en de zijnen. 

‘Het spelconcept van Michels en Cruijff was toch gewoon een 
tactiek om te winnen? Wat heeft dat met tijdgeest te maken?’ Ik 
hoor het een kritische geest tegensputteren. De tegenvraag die 
hier op zijn plaats is luidt: wat is tactiek? Tactiek heeft met tact 



116 augustus 201179

Tactiek heeft  
met tact te maken.

te maken. Een tactvol persoon beheerst de kunst om precies dat 
te doen wat in een bepaalde situatie nodig is. In feite is het een 
soort aanpassen aan de omstandigheden, in samenklank met je 
omgeving opereren, voeling hebben voor wat er speelt en weten 
wat passend is. De trainer die op het juiste moment, de juiste 
speler inbrengt doet precies dat: hij past zijn tactiek aan doordat 
hij ziet of voelt dat de situatie iets anders vraagt. Een voetbaltac-
tiek heeft natuurlijk altijd betrekking op de feitelijke toestand op 
het veld, maar grote voetbalgeesten verraden in hun tact ook een 
gevoel voor de sfeer van het moment, een vorm van kosmisch 
tact. Voetbalmeesters die dat aanvoelen, die in contact staan met 
de geest van hun tijd en meegaan in het ritme van het moment, 
zijn niet alleen tactvol, ze zijn bovendien de mannen in vorm. 
Dat gold voor Michels, dat geldt voor Guardiola, en dat geldt 
evenzeer voor Mourinho en Van Marwijk. 

Het voetbal van het Nederlandse elftal tijdens het WK in Zuid-
Afrika werd door velen als on-Hollands gezien. De speelstijl leek 
vooral gericht op het intimideren en ontregelen van de tegen-
stander. Het spel deed nogal defensief en verkrampt aan, ont-
beerde de morele superioriteit en de vrijgevochtenheid waarmee 
de Hollandse school ooit furore maakte. Het resultaat- en vecht-
voetbal van Van Bommel en de zijnen brak met de traditie van 
flair en attractief spel. Hoe men het ook waardeert: Van Marwijk 
was de man in vorm. De geest van dit spel beantwoordde aan de 
geest van een tijd die mijlenver af staat van de periode van het 
zelfbewuste Nederland dat zichzelf als gidsland zag. De jaren 
zeventig van de 20ste eeuw stonden in het teken van de bevrij-
ding: van het gezag en de zuilendiscipline. In de jaren tien van de 
21ste eeuw ervaart men de wereld vooral als een bedreiging. Dat 
dit zijn weerslag heeft op het voetbalspel, zal de meegaande lezer 
niet meer verrassen. 

Is het totaalvoetbal daarmee, in Nederland althans, ten dode 
opgeschreven? Zolang het collectieve bewustzijn de droom 
blijft koesteren en het verlangen ernaar levend houdt, zolang de 
erfgenamen en troonpretendenten van deze voetbalstijl niet bij 
de pakken gaan neerzitten en hun ideaal trouw blijven, is er niets 
verloren. En de tekenen zijn bemoedigend. Zowel bij Ajax als 
Twente staat dit seizoen een man aan het roer die de traditie van 
het totaalvoetbal in ere wil houden. Het is namelijk goed moge-
lijk om de tijdgeest te weerstaan en eigenzinnig voort te bouwen 
op een traditie die haar sporen heeft verdiend. In de mondiale 
voetbalelite, waar de nivellerende geest van de globalisering huis-
houdt, is Barcelona daarvan het levende bewijs. En de Catalanen 
hoefden heus niet in een tijdmachine te stappen, een blik over de 
schouder voldeed. Of beter nog: ze spelen op een grasmat die al 
lang geleden voor hen is ingezaaid.
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