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Luka Modrić (Real 
Madrid) is ook in de 
komende Champions 
League-finale het 
verlengsnoer tussen 
verdediging en aanval.

Goed van pass
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N
ederlands spreekt hij niet, 
laat staan in een door hemzelf 
gecreëerde variant op de taal. 
Spreken doet hij met mate, en 
oreren al helemaal niet. Een 

voetbalrevolutionair? Nee, ook dat is Luka 
Modrić (30) niet. Maar toch: wie de Kro-
atische middenvelder in een enkele oog-
opslag bekijkt en de ingevallen wangen, 
hoekige neus en oorverhullende lokken op 
zich laat inwerken, denkt voor even aan 
Betondorp. Aan Johan Cruijff. Het kan 
bijna niet anders. 

Voorheen omarmde Modrić de grieze-
lig treffende gelijkenis, koos hij bewust 
voor het rugnummer 14, waarvan hij 
in 2012 bij zijn overstap van Tot-
tenham Hotspur naar Real Madrid 
wijselijk afscheid nam. Voor een 
lookalike van een Barça-legende 
bestaan nu eenmaal grenzen in de 
Spaanse hoofdstad. Bovendien: hij 
was inmiddels veel meer dan een 

Balkankloon 
van JC.

Simpel 
spelen, vol-

gens Cruijff 
de moeilijkste 

opgave voor een 
voetballer, maakte 

van de abnormaal nor-
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Goed van pass male Galactico – het haarbandje is slechts 
functioneel – een onmisbare schakel in het 
Real Madrid van Zinedine Zidane. Modrić 
voetbalt met een aantrekkelijk soort sober-
heid, temporiseert, passt en dribbelt pre-
cies wanneer het moet, kiest negen van de 
tien keer voor de beste oplossing en denkt 
altijd en overal vooruit, als een Konink-
lijke afstandsbediening, alsmaar op zoek 
naar BBC – Bale, Benzema en Cristiano 
Ronaldo. Zijn specialiteit: balletjes met de 
buitenkant van de rechtervoet. Het geven 
ervan is een hardnekkige, maar kostelijke 
gewoonte. 

Is hij belangrijker dan Ronaldo? Voor 
Madrilenen lijkt het vloeken in de Almu-
dena-kathedraal, maar na de uitschakeling 
van Manchester City in de halve finale van 
de Champions League, werd de suggestie 
in verschillende nabeschouwingen voor-
zichtig gewekt. Het was Modrić die de slag 
op het middenveld had aangevoerd, op zijn 
eigen, ingetogen manier. Hij was de soepe-
le versnellingsbak van de hagelwitte sport-
wagen, die door het sterrentrio voorin van 
glans wordt voorzien. Een staande ovatie – 
in Madrid zeldzaam als een zonsverduiste-
ring – viel hem ten deel bij zijn wissel in de 
88ste minuut. De man van de wedstrijd? 
Modrić, natuurlijk, dat zag iedereen.

Hoe anders ging het kort na zijn intro-
ductie bij de recordkampioen van Spanje, 
ruim vier jaar geleden. Slechts een paar 
maanden hadden zijn volgers nodig om 
hem af te schrijven: Modrić was de slecht-
ste zomerse aankoop in La Liga, volgens 
de lezers van de Madrileense sportkrant 
MARCA. Zijn entree was net wat beroer-
der dan die van Alex Song in Barcelona, 
vond men.  

Onder coach José Mourinho kreeg de 
nieuweling, aangetrokken met wat rond-
slingerend zakgeld (35 miljoen euro) van 
voorzitter Florentino Pérez, nauwelijks de 
kans het ongelijk van het kritische publiek 
te bewijzen. Invalbeurten. Troostminuten. 
Kruimeltjes. Modrić moest het er maar 
mee doen. Alonso, Özil, Khedira en Di 
Maria gingen hem voor in de pikorde. 
Geen schande, maar niettemin frustre-
rend. Hoe dan ook: nieuw was de moei-
zame start niet voor hem. 

Was het niet ook zo gegaan in Londen? 
Ook bij Tottenham, de club waarvoor hij 
in de zomer van 2008 zijn tienjarige con-
tract bij Dinamo Zagreb had verbroken, 

heerste aanvankelijk de scepsis. Was hij 
wel gemaakt voor het Engelse voetbal? 
Waar zaten zijn spieren? Modrić had eens 
een poging gewaagd in de fitnesszaal, 
maar dat was hem maar matig bevallen. 
Hij had besloten genoegen te nemen met 
zijn magere gestel, dat nu door sommige 
kenners, onmder wie Arsene Wenger, als 
te licht werd beoordeeld. 

Lang zouden de twijfels niet aanhouden. 
Vier jaar later was Modrić – gemaakt voor 
het Engelse voetbal, zo bleek bij nader 
inzien – rijp voor een transfer naar Real 
Madrid, waar hij onverhoopt weer op nul 
kon beginnen.  

EEN ZONDAGSKIND was hij toch 
al nooit geweest. Modrić was wel wat 
gewend. De sportieve uitdagingen vielen 
in het niet bij de obstakels die hij in zijn 
jeugd had moeten overwinnen. Oorlog, 
bijna letterlijk in zijn achtertuin, vertroe-
belde zijn jongensdroom, die hij deson-
danks nooit opgaf. Voetballen. Dat wilde 
hij. Meer niet. Op de parkeerplaats van een 
hotel in Zadar, waar hij met zijn familie, 
beschermd door het Kroatische leger, een 
relatief veilig onderkomen vond, klonk het 
kaatsen van de bal als een welkome afwis-
seling op het geluid van vallende granaten, 
door het Servische leger afgevuurd vanaf 
de omliggende heuvels. 

In de borrelende buik van het burger-
conflict – zijn opa werd in december van 
1991 vermoord, vader Stipe werkte in het 
Kroatische leger – vond de zesjarige Luka 
afleiding in de bal, die hij keer op keer 
tegen een muur van het hotel trapte. Kei-
hard, zodat de aanname die daarna volgde 
een moeilijke zou zijn. Schieten. Contro-
leren. Draaien en weg. Het was dagelijkse 
routine, die hem later goed van pas zou 
komen.  

De weinige centen van de familie 
Modrić gingen naar de voetbalopleiding 
van de kleine Luka, of anders wel diens 
scheenbeschermers met daarop de beelte-
nis van Ronaldo, de Braziliaan. Grotere 
jongens testten ze met regelmaat. Hij 
zou eraan moeten wennen, of hij wilde 
of niet. Zijn oplossing? Draaien, kappen, 
springen. Ontwijken werd noodzaak. Een 
overlevingsmechanisme. In de snoeiharde 
competitie van Bosnië-Herzegovina, waar 
hij jaren later als huurling van Dinamo 
Zagreb zijn eerste profjaren doorbracht, 

baarde zijn oefening kunst. 
Na een tweede uitleenperiode werd hij 

teruggehaald door Dinamo en speelde hij 
zich – nu als Kroatisch international – in 
de scoutingsformulieren van Ajax, dat hij 
pijnigde in de UEFA Cup, Arsenal, Totten-
ham, en ook zijn vroegere lievelingsclub, 
FC Barcelona. In Madrid ziet men het laat-
ste inmiddels door de vingers. Veel keuze 
heeft men niet. 

Hoeveel Modrić betekent voor de 
Madrilenen werd duidelijk toen hij vorig 
seizoen drie maanden moest toekijken 
met een dijbeenblessure. Carlo Ancelotti, 
de coach onder wie de Kroaat een vaste 
plek op het middenveld kreeg, noemde het 
ontbreken van zijn spelbepaler, het ver-
lengsnoer tussen verdediging en aanval, als 
de voornaamste reden voor het mislopen 
van het kampioenschap. Real miste zijn 
tempomaker. De man die het spel leest, 
verlegt, versnelt en nooit dribbelt om het 
dribbelen. Ziekenhuisballen ontmantelt hij 
met een enkele voetbeweging, met dank 
aan een versleten hotelmuur, ergens in 
Zadar. 

Balverlies lijdt Modrić zelden. Ruim 
negentig procent van zijn passes komen 
aan, terwijl hij nauwelijks kiest voor het 
risicoloze balletje breed of terug. (Alleen 
Toni Kroos, zijn rotsvaste kompaan op het 
middenveld, is zorgvuldiger dan hij.) Niet 
onbelangrijk: hij won het vertrouwen van 
Ronaldo, zijn absolute tegenpool buiten 
de lijnen. (‘Ik ben alleen geinteresseerd 
in voetballen en familie,’ vertelde Modrić 
eens aan het Britse Daily Mail. ‘Ik ben 
geen model.’) Scoren laat hij graag aan 
hem, al mag hij van Zidane best wat vaker 
uithalen. Zijn verrassend sterke onderstel 
produceert zo nu en dan aardige poeiers, 
weet zijn coach. Gaan ze raak, dan balt 
Modrić zijn vuist, slaat hij een gat in de 
lucht en maakt hij een bescheiden spron-
getje. Een beetje van Luka, en een beetje 
van Johan. Zou hij de beelden van vroeger 
voor de aftrap nog snel even bestudeerd 
hebben?  

UEFA CHAMPIONS LEAGUE:  
REAL MADRID – ATLÉTICO MADRID   
ZATERDAG, SBS 6, 20:00 UUR

Live verslag van dit Spaanse onderonsje 
vanuit het San Siro Stadion in Milaan.  
Aansluitend de huldiging.


