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Middlesbrough
Tussen de Smoggies

“Middlesbrough always seemed to be rather gloomy and raining, 
and I’d just think God, this is beautiful” – Sir Ridley Scott

Halverwege jaren negentig kwam ik in het bezit van een 
Aerofi lms Football Grounds Guide, een boek met luchtfoto’s 
van Engelse stadions. Waar mijn leeftijdsgenoten zich 
droog fapten op Tatjana Simic in de Playboy, zat ik mijzelf 
op te geilen met de Aerofi lms. Het was nog vóór de grote 
golf nieuwbouw, dus er stond nog veel moois. Een van 
de allermooiste grounds in het boek is Ayresome Park 
van Middlesbrough, destijds de mevrouw Simic onder de 
stadions. Het stadion was een onbereikbare liefde. Ik kom 
niet uit een voetbalgezin, dus het voorstel om op vakantie 
te gaan naar Middlesbrough werd niet serieus genomen. In 
1995 ging Ayresome Park plat, dus helaas heb ik het stadion 
nooit in het echt gezien. Tatjana Simic overigens ook niet.

De vervanger, het Riverside Stadium, is geen pareltje. Een 
stadion dat erg rechttoe-rechtaan is. Op Phoenix92, een 
sektarisch Nederlandstalig forum over Engels voetbal, werd 
het gezien als het laagste van het laagste. Je mocht daar alleen 
komen als je de 92 deed, anders niet. Een klinische vinck. Het 
was ook verboden om Middlesbrough een leuke club te vinden 
vanwege dat stadion. Ja, wij vinckers zijn heel enge mensen. 
Gelukkig ben ik een grote rebel en ondertussen al vijf keer in 
het Riverside Stadium geweest. Op zich is het geen bijzonder 
stadion, maar ik vind de omgeving geweldig. Het ligt in de 
dokken van Middlesbrough en is omringd door oude industrie. 
Met een beetje geluk ligt er een oude boot naast het stadion 
weg te roesten. 
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Brian Clough
In Albert Park, iets ten zuiden van het centrum van 
Middlesbrough, staat een standbeeld. Het is van een jonge 
Brian Clough. Ol’ Big Head mag dan vooral bekend zijn als 
manager, hij was ook een uitstekende spits. In zes seizoenen 
Middlesbrough maakte Clough 204 doelpunten in 222 
wedstrijden. Daarna kocht Sunderland hem en voor de 
Black Cats scoorde de spits 63 keer in 74 wedstrijden. Zijn 
doelpuntenratio is nog altijd een record in Engeland. De 
kans is groot dat Clough in 1966 met Engeland het WK had 
gewonnen, maar toen was de spits al gestopt. Op Boxing Day 
1962, Clough was pas 26 jaar, botste hij op de doelman Chris 
Harker van Bury, scheurde alles af en het was einde verhaal. 
Clough gooide daarom alles op zijn trainerscarrière. Op z’n 
dertigste werd hij manager bij Hartlepool United en de rest is 
geschiedenis.

Omdat Brian Clough bij Middlesbrough alleen voetballer is 
geweest, staat hier in het Albert Park een standbeeld van 
hem als speler en niet als manager. Nonchalant loopt hij 
door het park, een paar schoenen over zijn schouders heen 
gegooid. De kans is groot dat hij daadwerkelijk op de plek 
heeft gelopen waar het standbeeld staat. Als Clough van 
zijn huis naar het stadion ging, liep hij namelijk altijd door 
dit park. Aangezien Ol’ Big Head mijn favoriete Engelse 
manager is, lijkt Valley Road 11 (het huis waar Clough is 
opgegroeid) mij een goed startpunt voor mijn reis door 
Middlesbrough. 

Ik moet even zoeken, maar dan vind ik het huis. Het is in 
tegenstelling tot Clough zelf niet bijzonder of opvallend. Er 
hangt een groen bordje tegen de muur van Middlesbrough’s 
Heritage met de tekst: “International Footballer and Football 
Manager BRIAN CLOUGH was born here on 21st March 
1935. He was associated with Middlesbrough Football Club at 

Het beste moment om Middlesbrough te vincken, is met 
een avondwedstrijd. Als je dan richting het station loopt, zie 
je achter het stadion een soort inferno. Vlammen worden 
de lucht in geblazen en het zwerk heeft een groen-paarsige 
kleur. Dat is allemaal te danken aan de chemische industrie 
die volop aanwezig is in Middlesbrough en waar de 
inwoners van de stad hun bijnaam aan te danken hebben: 
de Smoggies. Ik vind dat fascinerend om te zien en ben niet 
de enige. Sir Ridley Scott is opgegroeid aan de Teesside en 
onder andere de regisseur van Bladerunner. De befaamde 
openingsscène uit die film is te danken aan de hoogovens van 
Middlesbrough. Scott liep op een regenachtige avond langs 
het industriegebied en genoot. Hij vond het schitterend en 
zei later over die avond: “You can find beauty in everything, 
and so I think I found the beauty in that darkness.”

Ik snap precies wat hij bedoelt. Van een landschap met zware 
industrie kan ik ook echt genieten. De eerste keer dat ik langs 
Middlesbrough kwam, was het mistig en hing er een rare 
gelige gloed over de stad. Tussen die mistwolken stonden 
koeltorens rook in de lucht te brullen. Het is geen stad waar 
ik zou willen wonen, maar het heeft iets imposants. Je voelt 
je nogal klein daar. Als ik in of langs Middlesbrough kom, 
kijk ik altijd even naar die grote industrieterreinen. Het 
is een van mijn favoriete steden in Engeland. Een stad die 
alles te danken heeft aan zware industrie en waar nog veel 
sporen van het verleden zijn te vinden. Een stad ook die het 
heel zwaar heeft sinds de jaren tachtig en zichzelf opnieuw 
probeert uit te vinden. Een stad waar de voetbalclub de enige 
trots is die de mensen nog hebben. J.B. Priestley noemde 
Middlesbrough in zijn beroemde boek English Journey “a 
dismal town even with the beer and football”, maar dat 
ben ik niet met hem eens. Ik kom er juist graag. Daarom is 
Middlesbrough de perfecte plek om dit boek mee te starten. 
Albert Park om precies te zijn.
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het Riverside Stadium. Zo’n gable is ook lastiger om ergens 
te plaatsen en destijds was bijna iedereen blij dat de club in 
een nieuw stadion ging spelen. Ayresome Park viel bijna van 
ellende uit elkaar en mensen waren bang voor ongelukken, 
zoals in 1980 was gebeurd.

In Engeland hebben in het verleden een aantal stadion- 
rampen plaatsgevonden. Hillsborough kent iedereen en 
ook over de brand bij Bradford heeft bijna iedereen wel 
gelezen. De 33 doden van de ramp van Burnden Park (Bolton 
Wanderers) uit 1946 worden ook nog herdacht, maar Irene 
en Norman Roxby zijn zo goed als vergeten. De Roxby’s 
waren een echtpaar van middelbare leeftijd en beiden hadden 
een seizoenkaart van Middlesbrough. In januari 1980 
speelde Boro tegen Manchester United. Het werd 1-1 en de 
Roxby’s gingen redelijk tevreden naar huis. In het uitvak 
duwden supporters tegen de muren waardoor een van de 
uitgangen instortte. De Roxby’s liepen net op dat moment 
daar en stierven doordat stukken beton op hen vielen. 
Niets herinnert meer aan dat voorval. Op de plek waar het 
echtpaar stierf, staat nu een huis.

Terwijl ik door de wijk loop, zie ik ineens een bronzen bal. 
Even verderop ligt een rood-witte sjaal, ook van brons. En 
bij een voordeur staan twee voetbalschoenen. Het is de plek 
waar ooit de middenstip lag. Al deze kunstwerken zijn van 
Neville Gabie en hij noemt het project The Trophy Room. De 
projectontwikkelaar die Ayresome Park liet slopen en op die 
plek huizen heeft neergezet, wilde een blijvende herinnering 
aan het stadion. Vandaar dat overal in de wijk kleine 
verwijzingen zijn aangebracht. Het is even zoeken, maar dat 
is juist het leuke. Misschien de meest bijzonder herinnering 
zijn een paar nopafdrukken, uiteraard gegoten in brons. Die 
liggen namelijk precies op de plek waar Pak Doo-ik stond 
toen hij zijn befaamde doelpunt maakte.

Ayresome Park from 1951 to 1961.” Vanaf Valley Road loop 
ik richting Albert Park, precies zoals Clough 65 jaar eerder 
deed. Middlesbrough staat niet bekend als een mooie stad, 
maar het park is erg aangenaam. Een geschenk van een van de 
staalbaronnen die de stad ooit had. Ik passeer het beeld van 
Clough weer en steek Linthorpe Road over. Ik kom terecht in 
Ayresome Street en zie straten als The Turnstile, The Midfield 
en The Holgate. Dit is de plek waar Ayresome Park ooit stond. 
Een sacrale plek voor mij.

Ayresome Park
De naam Ayresome Park doet mij altijd pijn. Het is een 
stadion dat ik heel graag had willen bezoeken. Samen met 
Roker Park van Sunderland en The Dell van Southampton 
is het mijn heilige drie-eenheid van grounds die ik graag 
had willen zien. Bij die andere twee heb ik weleens op de 
plek gestaan waar het oude stadion ooit stond, maar bij 
Ayresome Park niet. Het heeft altijd wat triestigs. Meestal 
sta je dan in een schrale woonwijk te koekeloeren waar 
niets meer terug te vinden is van het oude stadion en de 
buurtbewoners denken dat je een pedofiel bent. Hooguit 
de straatnamen doen nog herinneren aan wat er ooit was. 
Hier in Middlesbrough is het anders. Zo staat de Holgate 
Wall nog altijd overeind. Het is een bakstenen muur die wit 
geverfd is met een rood hekje ervoor. Ik moet de muur even 
aanraken. 

Het stadion werd in 1903 gebouwd door mijn held Archibald 
Leitch. Een klassiek Leitch-design: een mooie hoofdtribune 
met gable, veel staanplekken en zijn befaamde crash barriers. 
De hoofdtribune stond er 92 jaar later nog steeds, totdat 
de sloophamer er niets meer van heel liet. Helaas kwam 
destijds niemand op het idee om die gable te bewaren. Eeuwig 
zonde. Behalve de Holgate Wall is alleen nog de befaamde 
toegangspoort over van Ayresome Park. Die staat nu voor 


