Sport is voorde slimmen: de ontvangst van
Hard gras in dag- en weekbladen.
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Lange tijd leken sport en literatuur een onmogelijke combinatie te vormen, maar
sinds enige jaren is daar verandering in gekomen. Een kentering waaraan vooral het
'voetbaltijdschrift voor lezers' Hard gras een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Maar
hoe hoog is het literaire gehalte van dit tijdschrift? Een onderzoek naar Hard gras, de
dark room van de literatuur.
Gerard Reve heeft rond 1970 een ontmoeting met Nico Scheepmaker, de grondlegger
van de Nederlandse sportliteratuur. 'Mijn vingers jeuken om eens een "jongensboek"
te schrijven', vertelt Reve hem. 'Iets in de trant van De Club van Zessen Klaar!, over een
mooie engelachtige jongen die de aanbeden ster wordt in een voetbalclubje, en wat
die jongen dan allemaal beleeft, met een jeugdleider, met zijn kameraadjes in het
jeugdelftal et cetera.' I
Reve heeft De Club van Zessen Klaar! nooit geschreven. En het is niet waarschijnlijk
dat het ooit nog zal.gebeuren. Scheepmaker vraagt zich in zijn boek Cruijff, Hendrik
Johannes,fenomeen (1997) af welke schrijver behalve Reve dan wél in staat zou zijn om
eens een sportboek te schrijven. 'Wie schrijft vandaag de dag nog een boek over een
jongen die de beste voetballer ter wereld wordt genoemd, die op het juiste moment op
aarde verscheen om maximaal profijt te trekken van zijn capaciteiten? Jan Wolkers? Ik
heb hem die laatste zinnen voorgelegd, en hem gevraagd of hij, als fervent Ajacied
geen roman zou willen schrijven met Johan Cruijff, of een Johan Cruijff-achtige
figuur, als hoofdpersoon. Zoals het een goed romancier betaamt, zag hij meteen de
mogelijkheid om zijn eigen situatie in die van een Johan Cruijff-achtige hoofdfiguur
over te gieten. "Ik zou dat beslist wel willen doen", zei hij, "alleen zou ik het denk ik
wel in een andere tijd laten spelen. Cruijffs vader had toch een groentewinkel hè?
Nou, mijn vader had in Oegstgeest een kruidenierswinkel, dus dat komt aardig overeen. Alleen: ik wilde graag voetballen, maar ik mocht het niet. Ik kon ook ontzettend
hard lopen, ik heb eens de 100 meter zonder oefening in 10,3 gelopen, maar ik mocht
niet aan sport doen, daarom ben ik maar in de kunst gegaan. Als ik dus zo'n boek zou
schrijven, zou ik dat er allemaal ook wel in betrekken ... ""
Ook dit boek is - helaas - nooit geschreven. Wat heeft Reve en Wolkers ,ervan
weerhouden zich te wagen aan een roman over sport? Waarom is er tot een jaar of tien
geleden in de Nederlandse literatuur maar weinig over sport geschreven en hebben
ook literatuurwetenschappers
het geen onderwerp gevonden om zich mee bezig te
houden? Alleen binnen de sociologie zijn enige pogingen gedaan. In zijn dissertatie
Verborgen competitie (1994) geeft socioloog Maarten van Bottenburg een verklaring voor
de terughoudende houding van (sociale) wetenschappers ten opzichte van sport: 'De
sociale wetenschapper die zich met sport bezighoudt, is volgens de Franse socioloog
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Pierre Bourdieu lange tijd van twee kanten enigszins schamper benaderd. Aan de ene
kant stond de sportliefhebber die de sportbeoefening op een praktisch niveau kende,
en van de spelregels, het wel en wee van de topsporters en de details van sportwedstrijden vaak buitengewoon goed op de hoogte was, maar die weinig zinnigs wist
te zeggen over de sport als sociaal verschijnsel. "Sport moet je doen, daar moet je niet
over ... " Aan de andere kant stond de wetenschapper die de sport veel minder uit de
praktijk kende en het een te luchtig, te ludiek, te weinig prestigieus en zelfs intellectueel inferieur onderwerp vond om er onderzoek naar te doen. Dat zal er mede de oorzaak van zijn geweest dat Nederlandse historici en sociale wetenschappers bepaald
geen grOte boekenkast over sport hebben volgeschreven, ofschoon Huizinga met zijn
wereldberoemde Homo Ludens dit terrein al vroeg openbrak.'3 Het terrein van de sport
heeft dus vele tientallen jaren braak gelegen. Totdat op I september 1994 een nieuw
tijdschrift het licht zag: Hard Bras. Voetbaltijdschrijt voor lezers.
Het eerste nummer, onder redactie van televisiemaker en columnist Henk Spaan
en oud-hoofdredacteur van Het Parool Matthijs van Nieuwkerk, bevat bijdragen van
auteurs als August Willemsen, Herman Koch, RonaId Giphart en Theun de Winter.
Waarom ineens deze literaire cominB out voor 'de belangrijkste bijzaak ter wereld'?
Waarom heeft het zo lang geduurd voordat literaire auteurs als zij uit de kast durfden
te komen? Herman Koch beschrijft in dit eerste nummer hoe hij in de jaren zeventig
zijn liefde voor voetbal altijd verborgen heeft moeten houden voor zijn vrienden, uit
angst dat zij hem hierdoor 'stom' zouden vinden. 'De jaren van het mooiste Nederlandse voetbal (1970-1978) waren voor mij een soort Duistere Middeleeuwen, waarin
ik in het diepste geheim de verrichtingen van Ajax en het Nederlandse elftal bleef
volgen. Ik voelde mij als een Oost-Duitse modelarbeider, die stiekem naar de uitzendingen op het Westliche Fernsehen keek. Ik had veel vliÏenden, en ook vriendinnen,
maar geen voetbalvrienden. Voetbal was in die tijd gewoon een bee~e stom. Alle
sporten waren behoorlijk stom in de kringen waarin ik mij destijds bewoog.'4
Dat is tegenwoordig wel anders. Voetbal is in bij intellectuelen. Henk Spaan legt
uit hoe dat komt. 'Dat komt voornamelijk door de tv. Intellectuelen kijken toch ook
naar soaps? Vroeger deden ze dat ook hoor, maar toen zeiden ze het niet. Mensen die
in Oxford ofCambridge worden opgeleid, kijken naar en doen aan rugbyen cricket.
Na de naoorlogse geboortegolf ging de gewone man ook studeren. Die gaat naar
London University of naar Reading. Zo wordt de gewone man, traditioneel liefhebber
van voetbal, intellectueel. Zo is het gekomen dat intellectuelen van voetbal zijn gaan
houden.'5
Er is inderdaad een duidelijke kentering opgetreden in de benadering van sport als
onderwerp van Nederlandse literatuur, constateert ook Elsevier in 1996: 'Gerard Reve
kon vijfentwintig jaar geleden in één moeite door de dood verklaren aan zowel de arbeider als aan Ajax en Feyenoord. Voetbal was iets voor de domme, bierlurkende massa, die
elke geestelijke en kunstzinnige verdieping al snel boven het "Ajax-pe~e" ging. Andersom had de gemiddelde cultuurdrager weinig op met voetbal, hoogstens om er zijn
onmetelijke dédain over uit te spreken. Het in voetbal geïnteresseerde deel van de culturele en intellectuele elite kon zijn bewondering voor Piet Keizer hoogstens kwijt in een
marginale literaire nis, zoals een nieuwjaarsboekje met gelegenheidsgedichten. Met het
vervagen van de grenzen tussen de sociale klassen in de afgelopen decennia, verdween
ook de ooit zo strikte scheiding tussen low en hiBh culture.'6
Hierdoor lijkt Hard Bras in een grote behoefte te voorzien. HP/De Tijd noemde de
associatie met voetbal al eens salonfähig, en concludeerde vervolgens dat de slechting

van de genoemde scheidslijn tussen low en high culture na het verschijnen van Hard gras
definitief is geworden.? Het tijdschrift heeft duidelijk invloed gehad op de acceptatie
van voetbal als literair onderwerp, en daarmee op de ontwikkeling van de moderne
Nederlandse literatuur. Het is daardoor een bee~e een vreemde eend in de bijt van
Nederlandse tijdschriften. Vanwege het onderwerp en de inhoud uiteraard, maar ook
omdat het qua vorm en samenstelling van de redactie nauwelijks lijkt op andere literaire tijdschriften in Nederland. Hoe is nu vast te stellen wat voor tijdschrift het is?
In hun boek Literatuur en moderniteit in Nederland 184°-199° gaan F. Ruiter en W.
Smulders in op het verschijnsel 'literaire popart': 'Het werk van veel schrijvers, dichters en columnisten is op een gewilde manier gewoon, is wars van typisch literaire
vormen, is op een haast gemaniëreerde wijze ongeconcentreerd en laat zich in veel
gevallen nog maar nauwelijks onderscheiden van niet- of semi-literaire genres als
journalistiek, reclame of amusementslectuur. Dit soort werk noemen wij literairepopart. Vooral in de eerste helft van de jaren zeventig verbreidde het zich als een olievlek
over de Nederlandse letteren. Men kan hier niet een bepaalde literaire periodiek of
schrijversgroep aanwijzen die als centrum fungeert. Eigen aan de literaire popartwas
nu juist dat zij zich overal aan hechtte. '8
Zij gaan vervolgens in op de 'democratisering' van de literatuur in Nederland - die
begon bij de Zestigers - en dan vooral op de groep die zich rond het tijdschrift
schaarde, voor wie het onderscheid tussen journalistiek en literatuur aan het
vervagen was. Zij noemen hierbij met name DeHaagse Post (later HP/DeTijd) waar in die
tijd ook Henk Spaan werkzaam was: 'Het eerste periodiek uit de traditionele pers
waarin de brave wederopbouw en welvaartsstaa~ournalistiek
werd aangelengd met
een veelliterairder wijze van verslaggeving. '9
Het lijkt mij geen to~al dat Spaan, met deze achtergrond, een tijdschrift als Hard
gras begint met Van Nieuwkerk, iemand die zelf jarenlang journalist bij Het Parool was
voordat hij hoofdredacteur werd van deze krant. Deze 'veelliterairder wijze van verslaggeving' is precies de wijze waarop in Hard gras wordt geschreven: mooie verhalen
over voetbal. In een poging Hard gras een plaats te geven binnen de Nederlandse literaBarbarber

tuur, zou ik het daarom een postmodern
art-tijdschrift après la lettre.

tijdschrift willen noemen: een literair pop-

De vraag is nu aan welke voorwaarden een tijdschrift moet voldoen om het predikaat
'literair' te krijgen. Omdat hiervoor geen vaste regels bestaan en ik toch het literaire
gehalte van de stukken in Hard gras wil vaststellen, heb ik dit onderzocht aan de hand
van 89 recensies die tussen juni 1994 en juni 1998 over het tijdschrift zijn verschenen
in de landelijke en regionale dagbladen, opiniebladen en andere tijdschriften.
Hard gras heeft als ondertitel 'voetbaltijdschrift voor lezers' en verschijnt viermaal
per jaar, in een opmerkelijk hoge oplage: tussen de 8.000 en 10.000 exemplaren, met
uitschieters naar soms 15.000 als het om een speciale editie gaat. Opvallend is dat de
meeste nummers zijn uitverkocht. Het lijkt inderdaad een tijdschrift voor lezers. Maar
ook aan auteurs is geen gebrek. Veel schrijvers melden zich maar al te graag bij de redactie om een bijdrage te leveren. In de bijna zeven jaar dat het blad nu bestaat, zijn 26
nummers verschenen waaraan bekende namen uit 'de literatuur' hebben meegewerkt.!O
Voetbaltijdschrift voor lezers. Het lijkt een wat laffe kwalificatie van de inhoud,
alsof de redactie niet hardop durft te zeggen dat de verhalen echt literair zijn. 'Met opzet hebben we het blad niet de ondertitel 'literair' meegegeven', zegt Henk Spaan.
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'Dat klinkt te pretentieus, terwijl de pretentie al zo groot is omdat we zo veel verschillende stromingen bij elkaar zetten. Het zijn allemaal 'literair getinte' verhalen. Dat
betekent dat de stijl goed moet zijn, dat er een persoonlijke toon in moet zitten en dat
de lezer moet merken dat de schrijver van voetbal houdt. Wat we dus niet doen is,
zoals HP vroeger deed, Heere Heeresma naar een Formule 1- wedstrijd sturen. Of
Armando over boksen laten schrijven. Dat is alleen maar pose. Het moet wel allemaal
echt zijn, oprecht. Of dat criteria zijn om iets 'literair' te noemen, weet ik ook niet. Het
is weliswaar geen fictie, maar toch neig ik ernaar om werk van bijvoorbeeld Nick
Hornby literatuur te noemen. De scheidslijn tussen superieure journalistiek en literatuur is vaag. Een criticus uit de academische school zal een verhaal in ons blad misschien geen literatuur vinden. Anderen misschien wel.'"
De ruimte die in Hard gras wordt vrijgemaakt voor grote (sport)journalistieke
projecten is groot. Bekende namen uit de spor~ournalistiek, zoals Kees Jansma, Frits
Barend, Hugo Borst, Edwin Winkels, Frans Oosterwijk en Jean Nelissen, hebben de
afgelopen jaren aan het tijdschrift meegewerkt. Bovendien is steeds één aflevering per
jaar volledig gewijd aan een speciaal thema, of geheel gevuld met een journalistieke
bijdrage van een van de bovengenoemde spor~ournalisten.
Het beste voorbeeld hiervan is het zevende nummer, De Coolsingel bleif leeg, geschreven door Hugo Borst. Hij volgde voetbalclub Feyenoord gedurende het seizoen
1995-1996 op de voet, en gaf zo een beeld van alle hoogte- en dieptepunten die de club
dat seizoen beleefde. Het resultaat is een 150 pagina's dik boekwerk, waarvan Spaan
en Van Nieuwkerk menen dat het een portret van een club is geworden 'zoals dat in de
Nederlandse spor~ournalistiek nog niet eerder is gedaan.' Het nummer was binnen
de kortste keren uitverkocht en werd in 1997 genomineerd voor de Gouden Uil, de
Vlaamse tegenhanger van de Libris Literatuurprijs, in ~e categorie non-fictie. Een
journalistiek product in de race voor een literaire prijs. Het onderscheid tussen literatuur en journalistiek lijkt inderdaad te vervagen.
'Het blad wordt een mengeling van journalistiek en literatuur, waarin het spel om
de bal centraal staat', zegt voormalig directeur Dick Gubbels van uitgeverij L.T. Veen
bij het verschijnen van het eerste nummer. 'We beginnen ermee omdat we denken dat
er lezers zijn die naast ofin plaats van Voetbal international over voetbal willen lezen. In
Hard gras staan de goed geschreven voetbalverhalen. >I2
Dat zoveel bijdragen aan dit 'literair getinte voetbaltijdschrift' uit spor~ournalistieke stukken bestaan, lijkt de redactie niet te deren. 'Misschien is het hoogmoed',
zegt Van Nieuwkerk, 'maar ik denk toch dat Hard gras invloed heeft gehad op de sportjournalistiek. De journalist verruilt steeds vaker de kleedkamer voor de schrijftafel. "3
Ondanks deze spor~ournalistieke bijdragen menen zij dat het literaire gehalte van
Hard gras gehandhaafd blijft. In het voorwoord van het zesde nummer (maart 1996)
schrijven ze: 'Dit nummer staat in het teken van fictie en voetbal. Omdat de redactie
nieuwe wegen wil blijven inslaan, heeft zij aan Anna Enquist, Herman Koch en Frans
Thomése het verzoek gedaan een fictief verhaal te schrijven waar de realiteit van het
voetbal doorheen zou schemeren. In alle drie gevallen is het experiment wonderwel
geslaagd, zodat we mogen vaststellen dat de voetbalsport voorgoed onderdeel van de
Nederlandse literatuur is geworden.'I4
'Blad van supporters die kunnen schrijven' kopt Het Parool bij het verschijnen van het
eerste nummer. De recensent stelt dat van een neerbuigende houding tegenover de
(voetbal) sport tegenwoordig nauwelijks meer sprake is. 'De overgang van schaamte

naar openlijk beleden voetballiefde is mooi beschreven in het verhaal van Herman
Koch. Het staat in een nieuw voetbaltijdschrift dat tevens een literair tijdschrift in
boekvorm is: Hard gras."s
In hoeverre de inhoud van dit 'nieuwe literaire tijdschrift in boekvorm' verschilt
van die van andere literaire Nederlandse tijdschriften blijkt aan het eind van de recensie, nadat de recensent een ruime samenvatting van de verhalen van Koch en Giphart
heeft gegeven: 'Zulke verhalen kom je niet tegen in Optima of Degids, maar ook niet in
Elf ofVoetba[ international.'
Ook de Volkskrant is enthousiast over het eerste nummer: 'Het gaat crescendo met
de Nederlandse sportliteratuur. De Nederlandse Sportbibliotheek van Thomas Rap
heeft al enkele mooie bijdragen opgeleverd en nu is er dan Hard gras, bedoeld als een
voetbaltijdschrift met literaire aspiraties.'16 Waarna de recensent concludeert: 'Hard
gras voldoet nog niet in alle opzichten aan de vereiste dat de bijdragen een duidelijke
meerwaarde hebben ten opzichte van de dagelijkse voetbalkost, wil het blad zijn ambitie waarmaken. Zo bevat het reportages zonder veel inhoud over Bryan Roy, terwijl
ook de WK-sonnetten van Jan Kal de poëtische bloemlezing niet zullen halen. Beter
komt het doel van het blad tot zijn recht in een beschrijving door Tim Overdiek van de
wederwaardigheden op en rond het Balboaplein~e in Amsterdam, waar Ruud Gullit
en Frank Rijkaard werden 'geboren', en vooral in het verhaal van Jos de Putter over de
voetballende kinderen in de sloppen van Rio de Janeiro.'
NRC Handelsblad'bespreekt
het eerste nummer van Hard gras in de rubriek 'Literaire
tijdschriften'. Het blad zal zich nog even moeten bewijzen, vindt de recensente.
Omdat Ronaid Giphart zich volgens haar in zijn verhaal nadrukkelijk opstelt als 'het
intellec~ele
boven de
verzucht ze: 'Hierbij
je je alleen nog Înaarlulle~e'
dro~vigdatafVragen
hoesupporters
iemand alsstaat,
schrijver-voetballer
Chris kun
Keulemans
deze uitgelezen kans benut zou hebben. "7
Vrij Nederland is kritisch, maar optimistisch: 'Het dédain dat sommige serieuze
lezers voelen voor de voetbalsport, is ongetwijfeld deels ingegeven door het onbeholpen taalgebruik van vrijwel alle spor~ournalisten en -verslaggevers. Goed geschreven
stukken, van echte schrijvers, zouden de kloofkunnen helpen dichten. Belangrijkste
voorwaarde voor het (inhoudelijke) welslagen van een initiatief als Hard gras is dat de
auteurs zich soepel, niet geforceerd op beide gebieden blijven bewegen. Er blijft bij
'echt' schrijven over voetbal vaak iets ongemakkelijks hangen. Dat uit zich op twee
manieren: een zich voortdurend quasi verontschuldigend opstellen, waardoor men
een zekere ironische afstand bewaart en kan blijven knipogen naar de achterban, en
het andere uiterste: doorslaan in dweperij of woordinflatie. Van beide vormen van
alibi-zoekerij zijn ook in Hard gras nog sporen te vinden. Het lange, als piècede résistance
bedoelde stuk van Ronaid Giphart heeft last van het eerste soort gêne. Gelukkig heeft
Giphart dit alles zelf ook wel door en schrijft hij onderhoudend, zij het soms slordig.
Het aanstellerige element in Hard gras wordt het duidelijkst vertegenwoordigd door
Henk Pröpper, die veel te zware woorden gebruikt om uiteindelijk niets te zeggen.
Hard gras stamt uit de Parool-hoek, hetgeen een parade van overmoedige half-talenten
deed vrezen, maar dat valt in dit eerste nummer alleszins mee. Hard gras begint niet
slecht. Voorlopig ligt het gehalte van de bijdragen nog wat dichter bij de journalistiek
dan bij de literatuur, maar als ik de trainer van deze debutant was, zou ik zeggen: het
zit er in, en dat gaan we laten zien ook. ,,8
Het tweede nummer geeft De Gooi- en Eemlander reden tot juichen: 'Het literair
voetbal tijdschrift Hard gras gaat het helemaal maken. De eerste uitgave was snel
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Hun zeggen Johan Cruiiff wordt vijftig jaar,
Dus in principe is dat een gegeven,
Want net als bij het voetbal heb het leven
Dat dus de dingen volgen na elkaar.

Je ken in wezen honderd worden, maar
Normaal gesproken word je nooit meer zeven.
Op die soort basis is dus veel geschreven,
Want als je hier bent, ben je dus niet daar.

Je moetje ergens aan de regels houden,
22

In een sonnet en op het voetbalveld.
Dat is dus logisch, denkje bijje eigen .

Je wordt wel ouder, maar je blijft de oude.

•

Jij,Johan, bent nog lang niet uitgeteld,
Maar ik moet nu na nummer

Jan Kal,

Hard gras

14 zwijgen.

10, april 1997, 99.

uitverkocht en de redactie werd bedolven onder lezersinzendingen, waarvan enkele
in het onlangs verschenen tweede nummer zijn opgenomen. De tweede Hard Bras is
een doorbraaknummer geworden. Voetbal als literatuuronderwerp mág tegenwoordig. De redactie koos als thema de vader-zoonverhouding en wist daarmee erkende
auteurs het voetbalveld in te lokken. En met succes. '19
Ook De Stem blijft Hard Bras prachtig vinden wanneer het derde nummer verschijnt.
'Het is dus een tijdschrift, maar het oogt als een boekje. Hard Bras is een literair kwartaalblad, dat volgeschreven wordt door schrijvers en journalisten en door een enkele
filmmaker. De inhoud van deel drie is wederom van een hoog gehalte, al waag ik me
niet aan het beantwoorden van de vraag of de teksten ook echt van een bepaald literair
niveau zijn. Ik weet namelijk nooit precies wat nu wel en wat geen literatuur is. Vast
staat, dat Hard Bras vol staat met prachtige essays en poëzie, waarbij 'Voetbal is oorlog'
het centrale thema is. Een van de mooiste verrassingen in de bundel blijkt achteraf

het eerste verhaal te zijn. Het betreft een kort stuk van Jan Wolkers: 'De knieën van
Jacquet'. De bekende Wolkers-thema's komen aan de orde. Op zich is dat niet schokkend. Maar om de grote schrijver eens met voetbal te zien stoeien, biedt een onverwachte kijk op een onbekende kant van de Texelse schrijver. '20
Ook Vrij Nederland is opnieuw onder de indruk, nu van het vierde nummer: 'Hard
gras heeft weer een uniek nummer geproduceerd. Waar een vakblad als Voetbal International alleen interessant is voor degenen die het voetbal echt week in week uit volgen,
schrijft Hard gras over voetbal en voetballers op een manier die ook voor een algemener, intelligent publiek de moeite waard is.'"
Het vijfde nummer is dat niet helemaal, vindt de Leeuwarder Courant: 'Het vijfde
nummer van het 'voetbal tijdschrift voor lezers' Hard gras biedt heel wat minder aangenaam leesvoer dan de eerste vier edities. Het hoge niveau van de eerste nummers
wordt bij lange na niet gehaald.''' De bijdrage die Ronaid Giphart levert in samenwerking met voetballer Youri Mulder vindt al helemaal geen genade: 'Youri Mulder wil
in de voetsporen treden van zijn vader, columnist Jan Mulder. Samen met Ronaid
Giphart doet hij een poging onder de titel Kein Gelul, schreiben. De poging strandt, het is
gelul.'
Vrij Nederland wijdt een recensie aan nummer zes, vooral vanwege de bijdragen van
K. Schippers en P.F.Thomése, het 'experiment van voetbal en fictie' waarvan Spaan en
Van Nieuwkerk vinden dat het zo wonderwel is geslaagd. 'Het verhaal van Schippers
is een van de weinige bijdragen aan Hard gras die het predikaat 'literatuur' mogen dragen. De meeste andere stukken staan dichter bij entertainment of journalistiek, zodat
alle lezers aan hun trekken kunnen komen.' Thomése komt er minder genadig van af:
'Het merkwaardigste artikel is van de hand van P.F. Thomése, die nooit de winnende
treffer in een w\t-finale zal maken, maar wel in staat is tot het plegen van karaktermoord. Zijn zweterige verhaal over de alcoholist Gerd Müller in New York vervult je
als lezer met plaatsvervangende schaamte. '23
Wanneer Johan Cruijff in april 1997 vijftig jaar wordt, pakt Hard gras in het tiende
nummer uit met een speciaal nummer waarin een stoet van auteurs hun bewondering
voor de jarige mogen uitspreken. Het Nieuw Kamper Dagblad bespreekt het in de rubriek 'Literatuur': 'Morgen wordt Johan Cruijff, de beste voetballer aller tijden, vijftig
jaar. Zelfs in de Nederlandse literatuur gaat die gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij.
De tiende aflevering van Hard gras staat helemaal in het teken van de beroemde
jubilaris. Er zijn foto's, tekeningen en een heleboel gedichten. Die poëzie is trouwens
niet van al te hoog gehalte. Willem Wilmink zwijmelt, en P.F.Thomése rijmelt. Gelukkig zijn er ook een paar toonbare gedichten. Ze werden geschreven door Leo Vroman,
Anna Enquist en Jan Wolkers. Maar de beste dichterlijke bijdrage komt toch van Jan
Kal. Hij imiteert in zijn sonnet het taalgebruik van Cruijff, haast even grillig als zijn
balbeheersing.'24 De recensent concludeert: 'Aan oprechte bewondering is er in dit
nummer geen gebrek, maar geslaagde literatuur is er nauwelijks in te vinden.'
Geen geslaagde literatuur, af en toe een uitschieter, maar wel een blad dat ook voor
een 'algemener, intelligent publiek' de moeite waard is. Dat lijkt zo'n bee~e de gemeenschappelijke houding van de critici ten opzichte van Hard gras te zijn. Een opvallende uitkomst van het receptieonderzoek is dat liefst 55 verschillende recensenten
over het blad schrijven. Het blad lijkt niet alleen in de behoefte te voorzien voor
voetbalminnende auteurs, maar ook voor voetbalminnende recensenten. 'Toen wij
ruim een jaar geleden de door de Engelse schrijver Nick Hornby samengestelde bun-

del My Favourite Year lazen, wisten we dat ook in Nederland de tijd rijp was voor
een literair getint voetbalblad' , schrijven Spaan en Van Nieuwkerk in het voorwoord van het eerste nummer.25
Ze hebben gelijk gekregen. Zo rijp zelfs, dat voetbalminnende
lezers er eindelijk uitgehongerd en ongegeneerd van durven eten .
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