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Kinderen van de Heizel

G isterenavond was de derde en laatste a� eve-
ring te zien over het Heizeldrama. In de eer-
ste a� evering kwamen de Italianen aan bod. 
Zij zijn de slachto� ers, de goeden in dit dra-
ma. De getuigenissen slabakten een beetje, 
wat wellicht aan de Italianen lag. “Odio Liver-
pool”, was ergens te zien. Ik haat Liverpool, 
dat wel natuurlijk, en dat zal niet weggaan.

In de tweede a� evering hoorden we de Engelsen 
uitleggen waarom wat was gebeurd. Zij zijn de da-
ders, de slechten in deze onverkwikkelijke saga.

In de derde a� evering kwamen de anderen aan 
bod, de bonden, de politie, de waarnemers. Die heb 
ik niet gezien, of inmiddels wel, maar niet op tijd om 
in dit stukje te verwerken. Ik heb wel het bijbehoren-
de boek van Geert Clerbout gelezen, Heizel 1985: het 
drama door de ogen van wie erbij was, de uitgeschre-
ven getuigenissen met her en der een beetje duiding. 
Onmacht overheerste.

Frank Raes is de interviewer 
met dienst, al is interview mis-
schien niet het juiste woord. Dat 
heeft te maken met het concept 
dat erin bestaat getuigen hun ver-
haal te laten doen zonder al te 
veel wederwoord. Het program-
ma is gemaakt door de ploeg die 
ook de serie Kinderen van… (colla-
boratie, verzet, Holocaust, migra-
tie, kolonialisme) heeft gemaakt.

Bij Kinderen van de Heizel is 
men gaan hinken op twee ge-
dachten. Omdat het Frank Raes 
was en hij destijds als sidekick van radioman Jan 
Wauters op de Heizel was, bleef de interviewer niet 
buiten beeld. Frank zat op café met een oude fan, 
Frank kwam thuis bij de slachto� ers, Frank wandel-
de een stukje mee naar een monument.

Dat mag, maar bij dit item hoorde een interview 
en een interview hoort een beetje hard te zijn. 
Al  helemaal bij de getuigenissen van de Engelsen. 
Nu kreeg je de indruk dat de programmamakers al 
tevreden waren dat ze bij een paar kroongetuigen 
waren geraakt en uit dankbaarheid niet te veel lastige 
vragen wilden stellen. Voor alle duidelijkheid: dit is 
detailkritiek. Want de Engelsen waren wel degelijk 
goed op dreef en lieten soms het achterste van hun 
tong zien.

We zijn overigens van dat Heizeldrama nog niet 
verlost. Zo draait Jan Verheyen voor VTM een docu-
reeks Heizel 1985 - Blok Z. En gaat Hans Herbots een 
� lm maken, Heysel 1985. Het wordt een reconstructie 
van het drama in Brussel, verteld vanuit de catacom-

ben onder het stadion, met als centrale vraag: hoe is 
men toch nog aan voetballen toegekomen?

Het scenario is van de hand van Lode Desmet, die 
in 2005 voor de BBC een docu maakte met als beval-
lige titel Requiem for a Cup Final. Die heb ik gisteren 
nog eens bekeken en meteen borrelde de vraag op: 
als er al sinds 2005 een rond wiel bestaat, waarom in 
2022 nog eens een vierkant wiel uitvinden?

Zoals altijd met voetbaldrama’s heeft men ook bij 
het Heizeldrama geprobeerd een verklaring te vin-
den voor wat is gebeurd. De Italianen zijn het er be-
grijpelijkerwijs nogal over eens dat de Engelse hooli-
gans de schuld dragen. De televisiebeelden geven 
hen gelijk. Een omheining werd gesloopt, een politie-
cordon doorbroken, weerloze fans werden aangeval-
len, vaak families, met het gekende gevolg.

De Engelsen rationaliseren. Ja, we hebben ons mis-
dragen, maar moeten ze ons daarom tot op vandaag 

uitschelden voor moordenaars? 
Het was tenslotte erg warm die 
dag en we hadden te veel ge-
dronken. Een jaar eerder waren 
er rellen in Rome en is een 
Liverpool- fan gestorven na een 
steekpartij. Het stadion was een 
bouwval, het was vragen om pro-
blemen. En o ja, de Italianen aan 
de andere kant van het stadion 
staken een vlag in brand.

Of nog: Margaret Thatcher 
draagt de schuld voor het Heizel-
drama. Zij hield niet van Liver-
pool, haar politiek had voor 

sociale ellende gezorgd en daarom is dat allemaal 
gebeurd. En niet te vergeten: de ordediensten en 
de organisatie waren niet opgewassen tegen hun 
taak. Er was geen eenheid van commando.

De realiteit bij het Heizeldrama, bij Hillsborough 
vier jaar later (96 doden onder Liverpool-fans, zelf 
veroorzaakt) en bij de Champions League-� nale dit 
jaar in Parijs (net geen doden) is dat de ordediensten 
nooit opgewassen zijn tegen losgeslagen, dronken, 
hersenloze randdebielen van wie de helft zonder 
 ticket een stadion probeert binnen te komen.

Na Hillsborough werd de ene na de andere politie-
man vrijgesproken van schuld. Volkomen terecht. 
Na de Heizel werd de kapitein die een dag eerder te 
 horen kreeg dat hij een collega moest vervangen wel 
veroordeeld. Toen de rellen uitbraken stond hij bij 
een hotdogkraam dat door onschuldige Engelsen 
was overvallen. In het boek stelt hij zich de vraag die 
hij honderden keren heeft gesteld: “Ben ik schuldig 
aan de dood van die mensen?” Neen.
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Bij het Heizeldrama in Brussel, op 29 mei 1985, laten 39 mensen het leven. Binnenkort verschijnen 
 hierover nog een docureeks en een fi lm. © PHOTO NEWS

kaliber. Maar Teuns is de betere klimmer. 
Hopelijk mag hij bij Israel-Premier Tech 
ook wat meer zijn eigen kans gaan in de 
Tour.”

Ook Jasper Philipsen excelleerde. In het 
klassieke werk lijkt hij wel wat te blijven 
hangen.
“Ja, maar hij is razendsnel. Wat dat betreft 
kan hij nergens beter zitten dan bij Alpe-
cin-Deceuninck. Hij kan er perfect zijn 
ding doen. Nu Tim Merlier vertrekt zal hij 
nog meer vrijheid krijgen. Merlier heeft 
het wat laten afweten, vind ik. In de Vuel-
ta had ik meer van hem verwacht.”

Wie een raar en moeilijk seizoen achter 
de rug heeft is Lotto-Soudal. Wel 25 keer 
gewonnen.
“Dankzij Arnaud De Lie vooral. Want Caleb 
Ewan heeft veel pech gekend. Knap wat De 
Lie presteerde in zijn eerste pro� aar. Hij 
doet me qua type sprinter aan Philipsen 
denken. Al kon ook hij niet verhinderen dat 
de ploeg straks haar WorldTour-statuut ver-
liest. Nochtans, hoorde ik Jannie Haek (CEO 
Nationale Loterij, JDK) in De tribune bewe-
ren, heeft teammanager John Lelangue 
goed werk geleverd. Tja.

“Ik weet niet of Axel (Merckx, zoon van) 
de vrijgekomen CEO-functie bij Lotto-Dstny 
zal invullen. Hij had een onderhoud met 
een headhunt bureau. Het is maar de vraag 
wat ze hem precies gaan voorstellen. Hij 
kan zijn huidige ploeg Hagens Berman Axe-
on ook niet zomaar laten vallen. Ik vrees 
dat het een moeilijke zaak wordt.”

Kon u dit jaar ook genieten van het 
 vrouwenwielrennen?
“Eerlijk, ik ben er niet echt in thuis. Ik 
volg het ook minder. Uiteraard ken ik de 
toppers wel: Van Vleuten, Vos, Wiebes, 
Kopecky, uiteraard. Ze doet dat goed, ook 
op de piste. Maar van dat kaliber, echte 
winnaars op het allerhoogste niveau, zijn 
er te weinig.”

Zijn die, naast Evenepoel en Van Aert, 
wél voldoende aanwezig bij de mannen? 
Staan we met andere woorden sterk 
 genoeg in de breedte?
“Dat denk ik wel. Philippe Gilbert neemt 
afscheid en Greg Van Avermaet zal dat op 
korte termijn doen. Maar er is anderzijds 
jong talent op komst. Uijtdebroeks, ook al 
is de Ronde van de Toekomst nog geen 
WorldTour-rittenkoers. Bij de U23 Segaert 
en Van Eetvelt. Wees gerust, we staan er 
echt niet slecht voor.” (JDK)
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Wout van Aert snelt naar 
de zege in de Tour-tijdrit 
naar Rocamadour. © AFP


