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Marcel Rözer, De Keizer en de Verlosser 

(Houtekiet,  Antwerpen 2007)

Jezus droeg een rugnummer

in zuid-europa hangt hij nog overal aangespijkerd: een

houten Jezus aan zijn martelwerktuig. maar ook in het

katholieke Beieren lusten ze wel pap van onze houten

heiland. als je dan van de redactie van dit periodiek

een boek krijgt toegezonden met de titel De Keizer en de

Verlosser denk je al snel dat je per abuis op de verzend-

lijst van het Katholiek Weekblad bent terecht gekomen.

maar nee hoor, het moet besproken worden, het is echt

een sportboek. nu heb ik als kind op de school met de

Bijbel gezeten en ben dus aardig thuis in de

geschriften, maar dat Jezus aan sport deed was voor

mij een nieuwtje. misschien een wedstrijdje ezeltje

strekje? als voorbereiding op de intocht in Jeruzalem?

maar al snel wordt duidelijk dat dit boek over een heel

ander soort heilanden en Keizers gaat. over profane

figuren in onze eigen tijd. Johan cruijff en Franz

Beckenbauer zijn de hoofdpersonen van dit boek. maar

laat ik u gerust stellen: het boek heeft nog wel een band

met het christendom. de auteur is namelijk een kwe-

zel. het is niet netjes om in een boekbespreking iemand

in het begin al de Levieten te lezen, maar soms kan het

niet anders. ik maak het nog erger: marcel rözer is een

heftige kwezel. geen normaal klooster wil zo’n figuur

opnemen. 

het zal weinig nederlanders zijn ontgaan: 1947

jaar na de dood van christus kwam in een

amsterdamse kribbe ene Johan cruyff tot leven. de rest

weet vrijwel iedereen. het gozertje werd later een

begaafde voetballer met rugnummer 14 bij een

amsterdamse voetbalclub. voetbal is weliswaar een

teamsport (10 man in het veld en vent in een hokkie)

maar met de komst van de televisie waren er idolen

nodig. Johan cruyff werd zo’n idool en omdat hij de

nederlandse taal niet geheel machtig bleek, werd hij

ook een volksheld. in nederland een heel erge held en

in sommige buitenlanden een beetje held. Bij mij kan ie

weinig kwaad doen. niet vanwege zijn voetbalkwali-

teiten maar vanwege zijn besef van vergankelijkheid.

toen hij tot beste voetballer van de wereld werd

gekroond (ik weet niet in welk jaar dat was en het boek

van de kwezel heeft geen index, dus daar kun je niks in

opzoeken) sprak hij: ‘ik weet niet of ik wel de beste ben

18 D E S P O RT W E R E L D 45

Boekrecensie
hans pars



want je hebt grote kans dat er ergens in een oerwoud of

een woestijn nog een jongen rondloopt die beter kan

voetballen dan ik.’ in sommige kringen noemen ze dat

valse bescheidenheid maar zo’n uitspraak levert meni-

ge aflaat voor de noviB op. neutrale waarnemers van

de voetbalwereld denken dat het met de bovenaardse

voetbalkwaliteiten van cruyff wel meevalt maar dat

zijn uiteraard altijd buitenlandse beobachters. die zijn

gewoon jaloers op onze ster. een klein land moet toch

ergens groot in zijn: san marino heeft postzegels,

monaco z’n casino en nederland heeft zijn cruyff. en

cruyff zelf heeft de fameuze film van ramon gielings

En un momento dado, om iedere avond op de video van

te genieten.

in 2007 werd Johan cruyff 60 jaar en daar

moest geld uit geklopt worden. de halve grachtengor-

del wilde een graantje meepikken en ging aan de slag.

de Bibelebontse Berg met cruyff-boeken steeg hierdoor

tot olympische hoogte. en tot vlak bij zeus is ene

marcel rözer geklommen. het schijnt een jongen uit de

verre provincie te zijn met een moeilijke jeugd en dikke

brillenglazen. dit soort types worden als een magneet

door amsterdam aangetrokken. tot opluchting van de

andere grote steden in nederland. de auteur geeft al

vroeg in het boek toe dat hij de duitse taal liever heeft

dan de nederlandse: ‘dan was er de taal die mij, ver-

moedelijk door mijn duitse roots bekoorde.’ met die

taal komt het in dit boek dan ook niet meer goed. een

handzaam voorbeeld: ‘Franz Beckenbauer maakte al

vroeg indruk. die ranke gestalte, dat inzicht in het spel,

het gemak waarmee hij met passes strooide en vooral –

ik was zeven, acht, negen jaar oud – zijn witte shirt

waarin jij voor duitsland speelde’. conclusies mag u

zelf trekken maar volgens mij was het ventje rözer al

vroeg een fetisjist. maar de bekering kwam in decem-

ber 1981. de inmiddels tot een mannetje gegroeide

rözer zat op vertrouwde zondagavondtijd voor de tele-

visie en zag een mooi doelpunt van Johan cruyff in een

wedstrijd van ajax tegen haarlem. van dit doelpunt

raakte onze rözer geheel en al van de kook: ‘daarna

kwamen de tranen. de golf die me overspoelde waste

iets schoon. als het leven zo mooi kan zijn, zo zonder

angst, zonder agressie, dan wilde ik leven. ik huilde om

mijn gemiste kansen, omdat ik een bang mens was,

omdat ik mijn tijd verdeed, omdat ik niets van het

leven snapte. maar ik huilde ook van geluk, omdat ik

voelde dat cruyff een bron vertegenwoordigde. een

bubbelend glas champagne was hij, een spelend mens.

ik wilde dat de cruyff in mij het won van die andere,

die angstige. ik heb cruyff bedankt die avond.

zachtjes, in gedachten. nooit zou ik hem nog afvallen,

omdat hij me de weg naar buiten had laten zien.’

van deze kwaal is de heer rözer niet meer

genezen. in De Keizer en de Verlosser krijgen wij zijn hele

ziekteproces uitvoerig uit de doeken gedaan. cruyff de

verlosser heeft natuurlijk ook een petrus nodig. vrijwel

alle cruyff-adepten weten wanneer petrus zijn slag

sloeg. op 7 november 1978 had de haan voor rust al

drie keer gekraaid in amsterdam. op die gedenkwaar-

dige dag speelde Johan cruyff zijn eerste afscheids-

wedstrijd. voor dit feestje was Bayern munchen uitge-

nodigd met Franz Beckenbauer als centrale figuur. het

werd 0-8 voor de mannen uit Beieren en  daar kon zelfs

pontius pilatus nog wat van leren. maar hoe moest

rözer nu zijn beide idolen weer één laten worden in het

ware geloof, na dit smadelijk verraad. hij besluit tot

een list. voor de presentatie van zijn hagiografie noteert

hij beide heren op de borrel in het olympisch stadion.

Beckenbauer komt en neemt voor de zekerheid zijn

broer mee, maar Johan cruyff stuurt een nota. ‘Foutje,

bedankt meneer rözer. mag ik effe vangen?’

rözer schreef geen sport(geschiedenis)boek

maar een Bildungsroman. zijn boek moet op een ander

plankje. Bij de boeken in de Bouquet-reeks lijkt me wel

passend. maar naast de verzamelde werken van pater

henri de greve kan ook heel goed.
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