Coen Moulijn in actie in de
Europa Cup 1-finale tegen Celtic.

FEYENOORD
VEROVERT
EUROPA
Feyenoord is de eerste en de laatste Nederlandse club met
een Europese trofee in handen. In 1970 is er de glorieuze
winst op Celtic in de Europa Cup 1, in het roerige Nederland
van 2002 is er, twee dagen na de moord op Pim Fortuyn, de
zege in de UEFA Cup op Borussia Dortmund. Rinus Israel en
Pierre van Hooijdonk kijken terug.
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lk jaar ontwaakt Pierre van
Hooijdonk prettig op 8 mei, de dag
dat Feyenoord de UEFA Cup won
in 2002. Twee doelpunten maakte Van Hooijdonk in de finale tegen Borussia
Dortmund (3-2). Hij was zo succesvol in dat
Europese seizoen, dat hier en daar sprake was
van de Pierre van Hooijdonk Cup. Zelden was
een speler zo nauw verbonden met een prijs.
Dus bij het ontwaken op 8 mei denkt hij automatisch aan 8 mei 2002, aan die finale, in 2022
twintig jaar geleden. En stel dat hij vergeet
meteen aan die wedstrijd te denken, dan hoeft
hij maar op zijn telefoon te kijken om door
supporters geposte foto’s te zien, herinneringen en wat dies meer zij.
Nog steeds is het bovendien de laatste door
Nederland gewonnen Europese beker. Dat
zegt misschien iets over het Nederlandse
clubvoetbal, maar meer nog over de veranderde verhoudingen in Europa, ook in financieel
opzicht. Nooit duurde de fase tussen twee
door Nederlandse clubs gewonnen bekers zo
lang als nu. Kijk maar naar de reeks jaartallen van Nederlandse clubs met een gewonnen
Europa Cup: 1970 (Feyenoord), 1971 (Ajax),
1972 (Ajax), 1973 (Ajax), 1974 (Feyenoord), 1978
(PSV), 1987 (Ajax), 1988 (PSV), 1992 (Ajax), 1995
(Ajax), 2002 (Feyenoord). En dan niets meer.
Maar Feyenoord is dus niet alleen de laatste
winnaar. Feyenoord is vooral de eerste winnaar. Met alles bijna. Eerste Europa Cup 1
gewonnen voor Nederland, in 1970, de tegenwoordige Champions League. Eerste UEFA
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Cup gewonnen, in 1974, tegenwoordig de Europa League. Eerste Wereldbeker gewonnen
ook, in 1970 tegen Estudiantes.
Het is de typische, Amsterdamse humor van
Rinus Israel, als hij zegt dat ‘je dan snel bent
uitgeschreven’, bij een stuk over de unieke
successen van Feyenoord. Want dat is niet
zo, en dat weet Israel natuurlijk ook wel. Hij
is alleen niet elke dag bezig met de gewonnen
finale van 6 mei 1970 tegen Celtic, in San Siro
in Milaan. Van de andere kant: het gevoel van
de met 200.000 supporters gevulde Coolsingel
een dag na de zege zal hem eeuwig warm houden. Juist omdat het de eerste keer is dat de
aanhang zo massaal op de been is, beseffen de
spelers opeens hoe populair ze werkelijk zijn.
“Het was geweldig. Al die mensen, ook al op

“We wisten niet
dat het zoveel had
losgemaakt”
de weg van Schiphol naar Rotterdam, een dag
na de finale. We wisten niet dat het zoveel had
losgemaakt.”
Alles is vrij nieuw in die tijd, al heeft Ajax in
1969 al de finale bereikt, die kansloos verloren
gaat tegen AC Milan. Feyenoord wint dus de
eindstrijd, met de gelijkmaker van Israel zelf
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Blijdschap bij de spelers van Feyenoord
na het laatste fluitsignaal van de UEFA
Cup-finale op 8 mei 2002 in De Kuip.

en de beroemde, winnende treffer van Ove
Kindvall, na een pass van Israel. Het Nederlandse voetbal is volop in opkomst, met Feye
noord en Ajax en later ook met het Nederlands
elftal. Totaalvoetbal ontstaat. “Nog nooit werd
in ons land zo goed gevoetbald,” schrijft het
Algemeen Handelsblad na de legendarische
thuiszege van Feyenoord op bekerhouder AC
Milan, in de tweede ronde. Mannen als Israel,
Van Hanegem, Jansen, Moulijn, Hasil, Lase
roms en Kindvall zijn sleutelspelers van het in
die tijd beste elftal van de wereld.
Israel is een prachtige libero, een laatste man
die soms slim mee ten aanval trekt, moeiteloos
een lange pass geeft, goed kan koppen, organiseert en desnoods bikkelhard ingrijpt. Hij
is buiten het veld een broodnuchtere, grappige, buitengewoon aardige man. Vrijwel niets

in zijn huis herinnert aan die tijd. Misschien
heeft hij in de kelder nog ergens wat spulletjes
liggen, maar hij zou het niet precies weten. Hij
heeft ook veel weggegeven. Het goede gevoel
zit in zijn hoofd en daarover kan hij mooi vertellen, als ze het hem vragen tenminste. Maar
hij blijft altijd bescheiden, met wat terughoudendheid, zo van: ach, dat is al zo lang geleden.
Hij weet dat hij prettig gespannen was voor de
finale, maar dat de zenuwen snel waren verdwenen. Dat hij tijdens de laatste training
voor de wedstrijd Coen Moulijn blesseerde
met een onbesuisde sliding op diens been. Dat
vond hij ‘echt verschrikkelijk, gelukkig is het
goed gekomen’.
Feyenoord wint en Israel is de eerste aanvoerder die namens een Nederlandse club een Europese beker ontvangt. Alle poespas interesseert hem weinig. “Ik was niet helemaal in de
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Een bijdrage leveren is ook wat Pierre van
Hooijdonk doet in 2002, al is het feest dan sober, door de moord op politicus Pim Fortuyn,
twee dagen voor de finale. Die gebeurtenis
werpt een inktzwarte schaduw over de finale
in Rotterdam, het type wedstrijd waarvan Van
Hooijdonk altijd had gedroomd. “Maar na de
minuut stilte zat ik een tunnel. Zelfs met een
bulldozer had je mijn concentratie niet kunnen verstoren.”
Feyenoord is het seizoen begonnen in de
Champions League, maar de spits is blij dat de

club als derde eindigt in de groep, want dan
is een doorstart mogelijk in de UEFA Cup. De
Champions League winnen, dat is toch onmogelijk, hoe financieel interessant de deelname
ook is voor de club. Een klasse lager liggen
kansen, met de finale in Rotterdam als mogelijke apotheose. “Ik ben niet graag opvulling
van het deelnemersveld. Als ik ergens meedoe,
wil ik winnen,” zegt Van Hooijdonk. “Als je
later in het bejaardenhuis zit, zeggen ze echt
niet tegen je: hé, jij hebt toch een keer de halve
finale van de Champions League bereikt? Nee,
dan zeggen ze eerder: jij hebt de UEFA Cup gewonnen. En dan is het nog mooier dat je op de
elftalfoto staat met een grote inbreng.”
Van Hooijdonk heeft inbreng, of het nu de
wonderlijke vrije trap is in Freiburg, de late
gelijkmaker tegen PSV in de kwartfinale (beslissing na strafschoppen), een doelpunt tegen
Internazionale of de twee treffers in de fina-
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wolken of zo, na de overwinning. Ik ben blij
dat ik mijn bijdrage heb geleverd aan de successen van toen. We hebben gewonnen, dat is
het belangrijkst. Op het elftal van toen ben ik
gewoon trots, ook nu nog. Ook op het feit dat
ik goed heb gespeeld toen, al heb ik dat weleens vaker gedaan.”
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Rinus Israel houdt de UEFA Cup
omhoog na de finale tegen Tottenham
Hotspur, op 29 mei 1974.
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De basiself van Feyenoord tegen Borussia Dortmund. Staand
derde van links sterspeler Pierre van Hooijdonk.
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le. Vrijwel alles dat hij aanraakt, verandert dat
seizoen in goud. De moord op Fortuyn, die in
Rotterdam woont en op de dag van zijn dood
nog in De Kuip is geweest voor een gesprek
over media met voorzitter Jorien van den Herik, is vreselijk. Maar op het moment dat de
finale begint, denkt Van Hooijdonk alleen aan
winnen. “En na het laatste fluitje dacht ik: we
hebben het geflikt. Dat was het belangrijkste.
Dat het een mooie, spectaculaire finale was, is
mooi meegenomen, maar het gaat op zo’n moment alleen om winnen.”
Hij heeft destijds een replica besteld van de
beker. Hij heeft zijn medaille nog. Verschillende shirts. Zijn schoenen van toen staan in
het Feyenoord-museum. “Het was gewoon een
historisch moment. Als jongen uit Welberg
had ik nooit durven dromen eens met zo’n beker in handen te staan.” WV

Een paar maanden na de zege in de Europa
Cup 1 (foto) wint Feyenoord als eerste Nederlandse club de finale om de wereldbeker,
in die tijd nog over twee wedstrijden betwist
tussen de kampioen van Europa en de winnaar van de Copa Libertadores in Zuid-Amerika. Estudiantes uit Argentinië speelt thuis
2-2 tegen Feyenoord. In Rotterdam wint
Feye-noord met 1-0, door een doelpunt van
Joop van Daele.


Feyenoord wint in 1974 de eerste UEFA Cup
namens Nederland door in de finale over
twee duels af te rekenen met Tottenham Hotspur, na een 2-2 in stadion White Hart Lane
en een 2-0 in De Kuip, door treffers van Wim
Rijsbergen en Peter Ressel. Het duel wordt
ontsierd door supportersrellen.


Beroemd is ook de uitschakeling van Feye
noord in het jaar na de winst in de Europa Cup 1, door het bescheiden UT Arad. De
thuiswedstrijd eindigt in 1-1, in Roemenië
volgt uitschakeling na een bloedeloze 0-0.
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