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Soms kun je beter Pettirossi heten

Het dak lekte en er klonk zacht gezang in de Basiliek van Super-
ga. Op een houten bank zat Sandro Mazzola wezenloos voor zich 
uit te staren. Het was een mistroostige morgen in Turijn, die 
vierde mei van 1999. De andere aanwezigen !uisterden vol onge-
loof tegen elkaar dat het een hogere macht moest zijn geweest die 
deze weersomstandigheden had uitgezocht. 

De beroemde bezoeker met de do"e ogen vielen ze er niet 
mee lastig. Het was eigenlijk ook overbodige informatie. Sandro 
Mazzola kende elk detail van de vliegramp die precies vijftig jaar 
eerder de selectie van Torino uit het leven wegrukte. Hij wist dat 
het die middag regende, dat er een deken van nevel over de oos-
telijk gelegen heuvel gedrapeerd lag en dat zijn vader Valentino 
terugkeerde van een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ben#ca 
in Lissabon. Ze waren bijna thuis, maar vlogen om vijf minuten 
over vijf te pletter tegen de rotsen waarop het huis van God 
stond. Het driemotorige toestel hing 1.500 meter lager dan de 
gezagvoerder had ingeschat. Behalve het beste Italiaanse club-
team aller tijden kwamen ook drie trainers, drie bestuursleden, 
drie journalisten en de vierkoppige bemanning om. Er waren 
geen overlevenden. 
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Sandro Mazzola was zes jaar en keek een paar dagen later tus-
sen 750 duizend geschokte inwoners van Turijn naar de vracht-
wagens die 31 kisten naar de Palazzo Madame vervoerden. Ge-
heel in het wit gekleed stond hij aan het graf van zijn vader, de 
charismatische aanvoerder die dertig jaar was geworden. 

Tijdens de herdenkingsdienst trokken die beelden van rou-
wende mensen en brokstukken, opgestapeld door de tijd, nog 
eens door zijn hoofd. Sandro Mazzola wist alles over de dood, 
maar te weinig over het leven van zijn vader. Daarover zei hij later 
in zijn biogra!e: ‘Ik herinner me de sfeer in de stadions en de 
kleedkamer, het kabaal op de tribunes. Maar niet hoe mijn vader 
voetbalde. Ik weet alleen nog dat we altijd samen naar het veld 
liepen. Ik hield zijn hand vast en voelde me veilig bij hem.’

In de geschiedenis van het voetbal is Sandro Mazzola de eerste 
zoon van een vedette die wereldwijd tot de verbeelding sprak. 
Daar droeg de mythevorming rond zijn vader voor een belangrijk 
deel aan bij. Il Grande Torino was een schier onverslaanbaar elftal 
dat na de Tweede Wereldoorlog vijf keer op rij het kampioen-
schap in de Serie A opeiste. Maar liefst tien van de elf spelers 
vormden de nationale ploeg toen de crash Italië in het hart raakte.

"uiswedstrijden werden gespeeld in Stadio Filadel!a, dat 
midden in een woonwijk lag. Volgens de overlevering kon het spo-
ken als Valentino Mazzola in de slotfase zijn mouwen opstroopte 
en het publiek ritmisch op de houten banken begon te stampen. 
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Zonen van mannen die naam hebben gemaakt 
in het voetbal, ze zijn er in alle soorten en 
maten: spelers, trainers, scouts, beleidsbepalers, 
zaakwaarnemers. Sommigen overvleugelden  
hun vader. Anderen zagen het vooral als een 
last. En een enkeling werd zelfs ernstig in 
verlegenheid gebracht. Ze worstelden  
allemaal met de vloek van de vergelijking. 

In dertig indringende verhalen worden illustere duo’s geportretteerd: van  
de succesvolle Ajax-voorzitters Jaap en Michael van Praag tot Jerry en Nigel 
de Jong, die allebei het Nederlands elftal haalden. Ebi Smolarek verloor zijn 
vader, Henk Houwaart zijn zoon. Richard Vennema bleek een buitenechtelijk 
kind van de beroemde 
keeper Tonny van Leeuwen 
te zijn. En Loek Biesbrouck 
junior is de enige voetballer 
die ooit in een officieel 
duel naast zijn vader op het 
veld stond. Dat historische 
feit was Eidur Gudjohnsen 
door een tragische speling 
van het lot niet gegeven. 

Yoeri van den Busken (1969) is sinds 1986 
sportjournalist. In 2008 verruilde hij De Telegraaf voor 
Voetbal International. Eerder verschenen van zijn hand 
boeken over Louis van Gaal, John Blankenstein,  
Piet Schrijvers, Harry van Raaij en Voetbaltragedies.
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