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H
oog bezoek in de He-
renstraat, dat heel no
nonsens in een Hyun-
dai voor komt rijden.
Johan Cruijff stapt uit

en wandelt net zo pretentieloos
als zijn auto richting de provisori-
sche rode loper. 

Terecht ook. Mensen die in een
andere taal een uitdrukking cou-
rant maken – tijdens een inter-
view vertaalde Cruijff ‘op een ge-
geven moment’ letterlijk naar het
Spaans (uno momento dado),
kunnen elke auto hebben. 

Enfin. De Herenstraat. Er is van-
daag een Cruijffwinkel geopend,
de Shoetique. Naast, inderdaad,
schoenen, verkopen ze daar 
T-shirts en andere benodigdhe-
den met Cruijffs beeltenis en
handtekening erop. 

Dit briljante idee kwam van
Cruijff zelf. Op een zonnige dag
eind jaren zeventig in Barcelona

bedacht hij dat de onooglijke
voetbalkicksen eleganter konden.
En zo geschiedde. Het merk kreeg
drie jaar geleden een doorstart
met dank aan Ferenc de Vlies, een
Rotterdammer nota bene. “Extra
leuk,” vindt Cruijf.

En dan nog meer nieuws: nu is
er de Bergkampcollectie van
Cruijff. Niemand minder dan
Dennis Bergkamp neemt de
schoen in ontvangst. De Amster-
dammer voetbalde zelf jaren op
Cruijffjes, en maakte er het ge-
denkwaardige ‘stiffie tegen RKC’
mee. 

En nu dus zijn ‘eigen’ schoen.
“Als de maat niet goed is, mag-ie
ze komen ruilen,” lacht Sander de
Kramer, schrijver en oprichter
van de Rotterdamse Straatkrant.
“Moet een schoen vertrouwen uit-
stralen?” vraagt hij Bergkamp.
Dennis, nooit zo dol op aandacht
geweest, murmelt wat onhoor-
baars. Maar ach, dat deert niet,
het is nou niet dat een schoen on-
zeker kan overkomen. 

Mobieltjes en iPhones filmen
het hele gesprek. Toeristen bellen
met het thuisfront: Cruijff en
Bergkamp, zomaar, in het wild! 

Een Britse cameraploeg van Sky
Sports staat zenuwachtig te bel-
len. In het vliegtuig naar Amster-
dam zijn de batterijen ontvreemd
en dat moet stante pede opgelost.
Ze zijn speciaal overgekomen
voor een interview met de voor-
malige Arsenal-ster ‘Burgkemp’:
“Of course, he’s a legend.”

Verderop poseert Cruijff gedul-
dig met zijn fans tot de Huyndai
komt voorrijden. Hij verontschul-
digt zich: “Ik moet mijn vlucht
van kwart over negen halen.”
Terug naar Barcelona, waar hij
ooit zijn merkextensie bedacht.
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‘Als de maat niet 
goed is, mag Bergkamp
zijn schoenen ruilen’

De legende. In het wild bij De
Negen Straatjes.

Waar Cruijff komt, zijn altijd fans.

De mannen van Sport 2000: ‘Het zijn gewoon lekkere vrijetijds-
sneakers voor het modepubliek van 35 plus.’

Sander de Kramer met Ferenc
de Vlies voor de Shoetique.

Regi Blinker en Estafano van Aanholt komen buurten.

JISKA FISCHER

Feestje? Schuim@parool.nl

overleefd’

gehad en dat heb ik niet aan mezelf te danken.’
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Van een verslaggever

Op 3 april 1946 roemde
historicus Jan Romein de
historische waarde het
dagboek van Anne Frank

in een artikel dat onder de titel
‘Kinderstem’ verscheen op de voor-
pagina van deze krant: ‘Voor mij
echter is in dit schijnbaar onbeteke-
nende dagboek van een kind, in dit
door een kinderstem gestamelde
‘de profundis’ alle afzichtelijkheid
van het fascisme belichaamd, méér
dan in alle processtukken van Neu-
renberg bij elkaar.’ 

Romein had het dagboek gekre-
gen van zijn vrouw Annie, die het
‘via via’ had gekregen en er een uit-
gever voor probeerde te vinden.
Een jaar later was de eerste druk
van het dagboek Het Achterhuis een
feit. Inmiddels zijn er van het boek
ruim 25 miljoen exemplaren ver-
kocht en is het in 67 talen vertaald.
Behalve dat Romeins artikel leidde
tot de uitgave van Het Achterhuis,
was het de eerste keer dat publieke-
lijk aandacht werd besteed aan An-
ne en haar dagboek.

Het Achterhuis verkocht in de eer-
ste jaren redelijk en werd ook uitge-
bracht in Frankrijk en de Verenigde
Staten. De aandacht voor het ver-
haal nam toe toen het werd bewerkt
tot een toneelstuk, dat in 1955 werd
opgevoerd op Broadway en een Pu-
litzerprijs won.

In 1960 werd het Anne Frank Huis
geopend op het voormalig onder-
duikadres van de familie Frank aan
de Prinsengracht. Inmiddels heb-
ben miljoenen mensen het huis be-
zocht. Op Annes vijftigste geboorte-
dag opende toenmalig koningin Ju-
liana de eerste tentoonstelling op
deze locatie.

Tegenwoordig wordt stilgestaan
bij praktisch elke speciale gelegen-
heid rondom Anne. Vijf jaar gele-
den was in Fotografiemuseum
Foam een speciale tentoonstelling
met onbekende foto’s van Anne en
haar familie.

De tachtigste geboortedag van 
’s werelds bekendste onderduikster
wordt vandaag op verschillende
manieren herdacht. Een nieuwe
fotowand in het Anne Frank Huis,
een dagboekwedstrijd en de ope-
ning van een tentoonstelling in
Herinneringscentrum Westerbork
zijn slechts een greep uit het aan-
bod.

Ook het buitenland herdenkt
haar. Er zijn Tsjechische, Duitse,
Franse, Russische, Argentijnse en
Zuid-Afrikaanse tentoonstellingen
en de Britse Anne Frank Trust liet
een compositiefoto maken van hoe
Anne er nu uit zou hebben gezien. 

Op Nederland 2 zenden de NOS en
NPS vanavond de anderhalf uur du-
rende thema-uitzending Anne
Frank, 80 jaar uit. 

Anne
blijft voor
eeuwig
speciaal

Wat: Opening Cruyff Shoetique
Waar: Herenstraat
Wie: Johan Cruijff, Dennis Bergkamp, Regi Blinker, Sander de
Kramer, Jan Jansen, Rob Jansen, Ferenc van der Vlies
Wanneer: 11 juni 18.00 uur tot 22.00 uur
Waarom: De Bergkampschoen is verkrijgbaar in de nieuwe
Cruijffwinkel
Waardering: 

Cruijff! In het wild!

Dennis Bergkamp, voetbalma-
kelaar Rob Jansen en Cruijff.

Twee nationale helden en een
nieuwe schoen.


