TV

Johan,

de legende, het genie,
het icoon,de tv-serie
Zelf heeft hij al gezegd niet blij te zijn met een dramaserie over zijn leven, maar de makers
van Johan hebben beloofd dat ze de legendeJohan Cruijff niet onderuit gaan halen. Da’s
logisch... Vanaf maandag 24 februari gaan we kijken. Eerst even praten met de acteurs.
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Wat betekent Johan voor jullie persoonlijk?
Reinout Scholten van Asschat (Johan Cruijff): „Ik speelde vroeger
voetbal op straat met mijn twee jaar oudere broer. Die had talent, veel
meer dan ik, en was een enorme fan van Johan Cruijff. We kenden
hem alleen van oude beelden. En die maakten enorme indruk. Maar hij
was vooral een jongetje dat heel goed kon voetballen.”
Ian Bok (oudere Johan): „Ik ben een enorme bewonderaar van natuurtalenten, zoals Muhammad Ali of Frank Sinatra. Johan Cruijff behoort ook tot die categorie. Zoals hij met een bal tovert, het lijkt wel

een balletdanser. Ik vroeg mijzelf meteen af: wat ís dit voor mens?”
Bracha van Doesburgh (Danny Cruijff): „. Ik volg voetbal niet, ik kijk
alleen naar WK- en EK-wedstrijden van Oranje. Ik heb mij meer in
Johan als fenomeen verdiept, dat was een leuke, leerzame ervaring.”
Elle van Rijn (oudere Danny): „Johan is natuurlijk iemand om trots op
te zijn. Ik denk net zo over voetbal als Danny: niets mis met een leuke
wedstrijd, maar al die gekte eromheen, dat hoeft voor mij niet. Zoals in
2010 die wedstrijd tegen Italië, of was het Spanje? Al dat drama en dat
verdriet, dat is toch niet nodig?”

DE CRUIJFF-QUIZ - HOE GOED KENT REINOUT JOHAN?
1. Voor welke Nederlandse
clubs speelde Johan? „Ajax
en Feyenoord.” Goed
2. Hoe werd hij door ma
genoemd? „Jopie.” Goed
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3. Naar wie is zoon Jordi
vernoemd? „Een Catalaanse beschermheilige.” Goed
4. Waarom was deze naam
in Spanje verboden?

„Franco was bang voor Catalaans nationalisme.” Goed
5. In wat voor kleur shirt
speelde hij tegen Brazilië in
1974? „Oranje?.” Fout: wit

6. Hoe heet de wijk waar
hij zijn jeugd doorbracht?
„Betondorp.” Goed
7. In welke Europa Cup 1finale scoorde Johan?
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INTERVIEW
◀ Reinout en Bracha
als het voetbalstel in
gelukkige dagen.

▲ Reinout met
Mike Weerts als
broer Henny.

▶ Bij het huwelijk van
medespeler Piet Keizer
(Robert de Hoog).

Maarten Wansink (schoonvader Cor Coster): „Cruijff is de Ramses
Shaffy van het voetbal. Geniaal, eigenwijs, het grootste voetbaltalent
van dit land, ijdel en 'n querulant van de bovenste plank. Een nationale
smaakmaker die gekoesterd en geëerd moet worden, maar neem hem
niet serieus als hij niet met z'n voeten maar met z'n mond spreekt.”
Mike Weerts (broer Hennie Cruijff): „Toen ik oud genoeg was waren
mijn helden Van Basten, Gullit en Rijkaard. Voor mijn vader was Cruijff
een absolute held. Ik houd wel heel erg van de melancholie rondom
het icoon. Kan met weemoed de archiefbeelden terugkijken.”
Robert de Hoog (ploegmaat Piet Keizer): „Ik ben een groot fan. Hij is
een van de beste voetballers die wij ooit hebben gehad en een icoon.
Als Ajax-supporter ben ik hem dankbaar voor de huidige ontwikkelin-

‘Jongens, ik heb Johan
Cruijff gezien en hij stond
in zijn blote kont’
gen bij de club. Dankzij hem staan we nu al drie jaar bovenaan.”
Maarten Spanjer (Rinus Michels): „Cruijff heeft bijgedragen aan mijn
onbezorgde jeugd, waarin voetballen centraal stond. Er waren nog wel
andere helden, zoals de Beatles en George Best, maar Cruijff kon je
aanraken. Hij heeft zoveel handtekeningen in mijn plakboek gezet, dat
ik ze kon namaken, waardoor ik me een beetje Cruijff voelde.”
Hoe geef je een legende weer?
Reinout: „Ik heb heel veel over hem opgezocht. Maar het was te veel
en bijna niet te bevatten. Toen ben ik daarmee gestopt en heb gepro-

„Panathinaikos?” Fout: 2
keer tegen Inter in 1972
8. Hoe zegt hij ‘op een gegeven moment’ in het
Spaans? „Van de docu: ‘En
un momento dado’.” Goed
9. Wat was de uitslag van
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zijn afscheidsduel tegen
Bayern in 1978? „0-8 of
1-8? Toch 0-8.” Goed
10. Tegen wie speelde Ajax
bij zijn terugkeer? „Geen
idee…” Fout: Haarlem
11. Met wie scoorde hij een

beerd er 'mijn Johan' van te maken. Gewoon allemaal op de set.”
Ian: „Johan is niet alleen een legende, hij is ook ongelooflijk bijdehand.
Hij ziet mogelijkheden die niemand ziet. Dat zat ook in het script, dat
broeide ergens. Dat heb ik intuïtief ook in de rol willen brengen.”
En hoe zat dat met Danny?
Bracha: „Het tegenovergestelde als bij Johan: over haar is heel weinig
te vinden. Van Danny bestaan bijna geen bewegende beelden, behalve
in de documentaire Nr. 14. Er viel dus niet zoveel te bestuderen. Dat is
ook een groot voordeel, want dan kan je het zelf meer invullen.”
Elle: „Danny is onzichtbaar voor de pers. Natuurlijk wordt er toch veel
over haar gezegd, maar dat blijft speculeren. Wat voor mij vaststaat, is
dat zij een sterke vrouw is om naast een fenomeen als Johan overeind
te blijven. En hoeveel voetbalhuwelijken zijn er niet gestrand?”

‘Neem hem niet serieus als
hij in plaats van met z’n voeten
met z’n mond spreekt’
Hoe ben je gekozen voor deze rol?
Reinout: „Toen bekend werd dat de serie eraan kwam, heb ik mij meteen aangemeld voor de rol en auditie gedaan. Toen moest ik een half
jaar wachten voordat duidelijk werd dat ze met mij verder wilden. Dat
was spannend, want ik wilde het zo graag.”
Bracha: „Ik was aan het herstellen van een bevalling en nog helemaal
niet toe aan zo'n project. Maar ik kreeg het script en raakte toch geïnteresseerd. En toen ging het snel. Het was laat in het productieproces,
dus ik kreeg eigenlijk meteen te horen dat ik het was geworden.”
Wat is je eerste Cruijff-herinnering?
Ian: „Johan Cruijff was de meest gespeelde rol in Nederland toen ik
jong was. Alle jongetjes wilden Cruijff zijn. 'Ik ben Johan' werd er dan
geroepen, en dan werd de rest Neeskens, Van Hanegem of Rep.”
Elle: „Johan is er voor mij eigenlijk altijd geweest, zoals Beatrix.”
Maarten Wansink: „De WK-finale van 1974 toen ik als jochie van 17
met een oranje trui op de tribune zat. Ik wist zeker dat we daar zouden
winnen. Verdoofd van teleurstelling verliet ik na afloop het stadion.”
Robert: „ Ik was 8 toen ik hem zag spelen voor Ajax. De manier waarop hij speelde zal ik nooit vergeten. Het leek wel buitenaards. Zo goed.
Hetzelfde heb ik nu met Lionel Messi.”
Maarten Spanjer: „Ik ben een keer na een training van Ajax op een
dranghek geklommen om door het beslagen raam van het douchelokaal te gluren. En daar stond hij, met een spons en een flesje Badedas in zijn hand. Dus riep ik daarna: 'Jongens, ik heb Johan Cruijff
gezien en hij stond in zijn blote kont!'” ◼
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penalty in tweeën? „Ik ben
daar echt te jong voor...”
Fout: Jesper Olsen
12. Wat was de Zuid-Koreaanse verdediging op het
WK 1998? „Gatenkaas?
O nee: ik bedoel geiten-

kaas, haha…” Goed
13. Tegen wie won hij als
coach van Barcelona de
Europa Cup 1? „AC Milan?” Fout: Sampdoria
14. Wie scoorde in de
verlenging de enige goal?

„Frank Rijkaard? Nee,
Ronald Koeman, dat weet
ik dus wel!” Goed
Uitslag: Reinout scoort 9
van de 14 doelpunten en
dat is, zeker voor iemand
van zijn leeftijd, klasse!
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