
EK-halve finale Duitsland-Nederland 1988. 

‘Het verleden blijft je achtervolgen!’ zegt  Marco van Basten in een reactie 

op de tv- herhaling van de EK-halve finale Duitsland-Nederland in 1988 in 

Hamburg.  

Van Basten maakt in die wedstrijd het winnende doelpunt. Oranje  gaat 

door naar de finale in Munschen.  

Het verleden blijft je achtervolgen. 

Ik heb in 1988 een Duitse vriendin. Die vriendin heeft een neef in Hamburg 

en die neef weet op mijn aandringend verzoek voor Duitsland-Nederland 2 

kaartjes te bemachtigen. 

Het is een schriele neef, hij lijkt op een kip met een kale hals, hij houdt 

eigenlijk niet van voetbal, hij doet het voor mij. 

‘Dat is goed hoor,’ zeg ik   

 

Op 21 juni 1988 stap ik welgemoed met de schriele Duitse neef het 

Volksparkstadion in Hamburg binnen. 

Bij binnenkomst hebben we al meteen een probleem: de neef durft de 

tribune niet op.  

Pas als hij achter me loopt, zijn ogen sluit en zijn handen op mijn schouders 

legt, krijg ik hem mee naar boven. 

Wanneer we bij onze plaatsen zijn, zakt hij in elkaar. Zo blijft hij zitten. Een 

ziek vogeltje. 

Tot het laatste fluitsignaal hou ik m’n adem in. Dan ga ik los, want 

Nederland wint met 2-1.  

Ik zing juichend mee met André Hazes (‘Nederland o Nederland, je bent 

mijn kampioen…’), ik trek mijn oranje tshirt uit en zwaai ermee door de 

lucht en loop dansend de tribune af. 

De neef maakt bij de afdeling geen probleem. Hij is blij dat hij naar huis kon. 

‘Ruhig’, zegt hij, ‘Bitte, bitte, bleib ruhig!’ 

 

Op het plein voor het stadion zie ik gelukkig Nederlandse jongens.  

Eén van hen rijdt rondjes op een oude damesfiets. Hij houdt een bord in de 

handgeschreven tekst ‘We hebben uw  fiets terug opoe!’ 

‘We gaan naar Munschen!’ roept hij. 

‘Op de fiets?’ 

‘Ja op de fiets! 

 

 


