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Woord vooraf

Nadat ik mijn manuscript voor het boek Vechten voor vijand en vaderland. 
SS’ers in Nederlands-Indië en Korea in 2017 bij mijn uitgever had ingele
verd, was ik wel even klaar met de Tweede Wereldoorlog en de nasleep 
daarvan. Eerder al publiceerde ik de biografie van de zangleider en com
ponist van de nsb, Melchert Schuurman, en had er behoefte aan om het 
hoofdstuk Tweede Wereldoorlog voorlopig af te sluiten. Toch stond ik 
wel te popelen om weer een nieuw historisch onderzoek op te zetten. 
Mijn uitgever Geert van der Meulen kwam met het voorstel om de ge
schiedenis van het betaald voetbal in Nederland bij de hoorns te vatten, 
een oude liefde, waarover ik al vaker had gepubliceerd. Het aardige ervan 
is dat je er ook altijd mee aan kunt komen in je vriendenkring, want bijna 
iedereen heeft er verstand van en is geïnteresseerd in het onderwerp. 

Zo sprak ik er ook graag over met Marcel Meijering, een van mijn 
allerbeste vrienden. Hij ging nog weleens mee naar wedstrijden van az 
en volgde het voetbal en ook de voortgang van dit onderzoek met be
langstelling. Kort nadat ik dit boek had afgerond, overleed hij, volstrekt 
onverwacht. Hij liet een grote leegte achter in zijn gezin en bij zijn vele 
vrienden. Aan hem draag ik dit boek op.

Alkmaar, juli 2021 
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1 1I N L E I D I N G

Inleiding

De Britse historicus Harold Perkin merkte ooit op dat vrijetijdsbesteding 
en dus ook sport een betere weerspiegeling vormen van de maatschap
pij dan de politiek of het werk. Met andere woorden: wie maatschap
pelijke veranderingen wil doorgronden, heeft meer aan een analyse van 
bijvoorbeeld ontwikkelingen in het voetbal dan aan andere maatschap
pelijke aspecten.1 De samenleving heeft het voetbal in de jaren van zijn 
bestaan ingrijpend gewijzigd, maar omgekeerd is daar evenzeer sprake 
van geweest. Toen in de jaren tachtig van de 19de eeuw voetbal de eerste 
schuchtere stappen zette op Nederlandse bodem, kon niemand bevroe
den dat nauwelijks 150 jaar later betaald voetbal zou zijn uitgegroeid tot 
een bedrijfstak waarin miljarden euro’s, de rauwste emoties, criminelen, 
avonturiers, wetshandhavers, losers en winners hun plek hebben gevon
den. De uitspraak dat sport (en voetbal) de belangrijkste bijzaak in het 
leven is, is talloze malen herhaald, en toegeschreven aan grootheden als 
Kees Jansma en Paus Johannes Paulus ii. In de beleving van heel veel sup
porters dekt deze uitspraak niet eens hún realiteit: voetbal, zo ervaren 
velen, is, misschien naast leven en dood, de belangrijkste hoofdzaak in 
hun bestaan, die hun leven kleurt of besmeurt. 

In dit boek wordt onderzocht hoe en waarom het Nederlands betaald 
voetbal de vorm kreeg die het nu heeft en zelfs kon uitgroeien tot in
ternationale dominantie gedurende enkele fasen in zijn bestaan. Ook 
probeert deze studie een antwoord te geven op de vraag waarom in ons 
land het betaald voetbal zo laat van de grond kwam in vergelijking met 
andere Europese landen. Naast aandacht voor het voetbalspel zelf zullen 
de actoren de revue passeren die belanghebbend zijn en waren bij het 
voetbal: geldschieters, overheden, spelers, supporters en anderen, zoals 
journalisten, scheidsrechters, clubbestuurders, zaakwaarnemers, spon
sors, gokkers en profiteurs. Na een aarzelend begin, waarin het betaald 
voetbal hooguit een welkome bijverdienste was voor de spelers, is betaald 
voetbal nu dé kans voor jongens van niet alleen eenvoudige komaf om 
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12 I N L E I D I N G

een gedroomde wereld te betreden en zich al rond hun 20ste of 25ste le
vensjaar te kunnen scharen in de rijen van de zorgeloze miljonairs. Voor 
vrouwelijke voetballers is dit overigens een droom die nog ver weg ligt. 

Iedere tijdsindeling is arbitrair, maar toch zijn er diverse fasen in het 
Nederlands voetbal te onderscheiden. De eerste fase, die natuurlijk begint 
met de invoering van het betaald voetbal, kenmerkt zich door semiama
teurisme of semiprofessionalisme, namelijk de noodzaak voor bijna alle 
spelers om het voetbal te combineren met werk als postbode, straten
maker, mijnwerker of wat dan ook. Ook de wijze waarop het clubleven 
was georganiseerd, maakt in de ogen van vandaag een onbeholpen en 
amateuristische indruk. Met name vanaf 1963 tekenen de eerste interna
tionale successen zich af, die hun bekroning kregen met het veroveren 
van de eerste Europacup voor landskampioenen door Feijenoord in 1970. 

Dan breekt de tweede fase aan, waarin het Nederlands voetbal inter
nationaal aan de top meedraait, maar waarin het voetbal en de wereld 
waarin het zich beweegt nadrukkelijk verzakelijken en verharden. Ook 
manifesteren zich de eerste zaakwaarnemers en zwermen Nederlandse 
topspelers en ook trainers uit naar landen elders, zowel in Europa als in 
de Verenigde Staten. Ook de opkomst van het supportersgeweld was een 
uiting van de verharding van het voetbal en de samenleving in deze pe
riode, die duurde tot ongeveer 1995, toen een Nederlandse club voor het 
laatst de Europacup voor landskampioenen in de wacht wist te slepen en 
een nieuwe fase zich aandiende. Die kenmerkte zich door de ontwikke
ling van het voetbal tot internationale bedrijfstak en vermaaksindustrie. 
Voetbal was niet meer een internationale sport, maar groeide uit tot een 
globaal gebeuren, waarbij clubs zogenaamde satellietclubs in Afrika op
richtten, een beursnotering kregen of opgekocht werden door OostEu
ropeanen, Chinezen, Arabieren en anderen. Niet Europa was meer de 
uiterste grens waarbinnen de sport zich bewoog, maar, met uitzondering 
van Antarctica, alle werelddelen werden afgestruind om aan spelers en 
aan geld te komen. De tijd van de betaalde voetbalclub als verlengde fa
milie ligt dan alweer tientallen jaren achter ons.
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Overwinning van het volksvoetbal

Voetbal verovert Nederland

Hoewel er recentelijk enig gesteggel ontstond over de vraag of de Haar
lemse Football Club die mede is opgericht door Pim Mulier wel de oudste 
voetbalclub van het land is, wordt zijn rol als een van de belangrijkste 
grondleggers van het voetbal door niemand in twijfel getrokken. Mulier 
kwam met deze sport in aanraking tijdens een bezoek aan Engeland. Hier 
maakte football een enorme opmars door. Net zoals in Nederland werd 
er in Engeland aanvankelijk vooral door jongens uit de maatschappelijke 
elite gevoetbald. In heel Europa werd in deze periode van imperialisme 
bewonderend opgekeken tegen de Engelse prestaties op het wereldtoneel. 

De elites van heel Europa waren maar al te bereid om de gewoonten 
van de Engelse bovenlaag over te nemen en daartoe behoorde voetbal 
zeker. Mulier was niet de enige die het succesvolle exportproduct naar 
Nederland bracht. Ook elders kwam ons land in aanraking met deze 
sport, zoals in de Rotterdamse haven, waar Engelse matrozen een bal
letje plachten te trappen. Op de kostschool Noorthey in Leidschendam 
werd al in 1854 voetbal geïntroduceerd door Engelse leraren die weinig 
ophadden met de uit Duitsland stammende gymnastiek, zoals de histo
ricus Jan Luitzen ontdekte.1 De eerste clubs die werden opgericht, waren 
eliteclubs waarin soms ook een andere Engelse elitesport, zoals cricket, 
was ondergebracht. Aan het oorspronkelijke elitaire karakter herinne 
ren nog namen die verwijzen naar de klassieke oudheid (Ajax, Sparta,  
Heracles), het gebruik van Latijnse namen (Excelsior, Fortuna, Velocitas) 
of Engelse benamingen (Be Quick, Go Ahead). Toch begonnen jongens 
uit de volksklasse al snel aan het hek te rammelen en eisten zij hun plek 
in deze sport op. Voetbal was immers een goedkope sport die overal en 
altijd beoefend kon worden: je hoefde maar een krant op te rollen en je 
had al zoiets als een bal, twee op de grond gelegde jasjes vormden al een 
doel. Er was geen dure uitrusting nodig, zoals bij cricket en tennis, om 
het spel te beoefenen. Kernachtig werd dit uitgedrukt in een gedenk

1
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14 H O O F DST U K 1

boek: ‘Er was dus nog wat anders te beleven dan gymnastiek in een stoffig 
lokaal, dan schaatsenrijden of roeien, die beide sterk afhankelijk waren 
van de weersomstandigheden. Je kon nu alle dagen van het jaar rennen 
en ravotten zonder knellende kleren aan, het kostte bijna niets, je kon 
hollen en vliegen en goals maken en matchen tegen andere jongens.’2

Toch was er meer nodig om voetbal te doen uitgroeien tot een massa 
sport. Van belang was de oprichting in 1889 van een overkoepelende 
bond, de Nederlandsche Voetbal en Athletische Bond (nvab), waaruit 
later de Nederlandsche Voetbal Bond (nvb, later knvb) voortkwam. 
Dankzij de samenbundeling van voetbalclubs kon er een competitie van 
de grond komen die toeschouwers trok en natuurlijk ook pers, waarna 
voetbal steeds bekender kon worden. Ook de modernisering in de 19de 
eeuw was een belangrijke factor. Zo maakte de snelle uitbreiding van het 
spoor en tramwegennet het mogelijk dat clubs elkaar konden opzoe
ken en voetbal kon uitgroeien tot niet alleen een regionale, maar ook 
tot een nationale sport. Zeker ook de rijksoverheid zorgde ervoor dat er 
voorwaarden werden geschapen waardoor voetbal razend populair kon 
worden onder arbeiderskinderen, maar ook op het platteland. De Leer
plichtwet die van kracht werd in 1901 trok de kinderen uit de fabrieken 
naar de schoolbanken en zorgde ervoor dat zij over meer vrije tijd en ook 
over meer energie beschikten, wat een belangrijke voorwaarde was voor 
de democratisering van de voetbalsport. 

Het ministerie van Oorlog droeg op belangrijke wijze bij aan de ver
spreiding van het voetbal toen het in 1898 besloot om voetbal onderdeel 
te laten worden van de opleiding van de dienstplichtige militairen. De 
reden lag voor de hand: voetbal droeg niet alleen bij tot een betere licha
melijke conditie, maar was bovendien een geweldig medicijn tegen de 
beruchte verveling in de krijgsmacht. Ook het levenspeil van de arbei
ders verbeterde, terwijl de invoering van de achturige werkdag in 1919 het 
eveneens mogelijk maakte dat meer arbeiders zich konden bezighouden 
met de voetbalsport.

Er ontstond een grote toeloop van nieuwe leden. Zo kende de voet
balbond in 1900 minder dan 2500 leden, maar in 1930 waren het er al 
bijna 100.000 en in 1947 al meer dan 260.000. Maar dat laatste had alles 
te maken met het feit dat de Duitse bezetter de Nederlanders graag zag 
sporten: wie sport,  taalt niet naar verzet, zo was de gedachte. Ook het 
aantal elftallen dat in (k)nvbverband uitkwam groeide spectaculair. In 
1891 waren dat er zeven, maar veertig jaar later, in 1931, kwamen er al 
meer dan 3500 elftallen uit in de knvbcompetitie. 
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Vaak waren het leerlingen van de hogereburgerschool, hbs, of het 
gymnasium die het initiatief namen tot de oprichting van een voetbal
club. Neem Ajax bijvoorbeeld, dat in 1893 werd opgericht door de drie 
hbs’ers, Han Dade, Carel Reeser en Floris Stempel. In de beginperiode 
was het zo behelpen met het veld dat hoekschoppen vanaf de openbare 
weg moesten worden genomen.3 Overigens blijkt uit de namen van de 
initiatiefnemers dat de vermeende joodse oorsprong van de club uit de 
lucht is gegrepen, maar over het toegeschreven joodse karakter van de 
club komen wij later nog te spreken. Ook leerlingen van kostscholen na
men het initiatief om voetbalclubs op te richten. Voetbal viel eveneens in 
de smaak bij een deel van de intellectuele elite. Beroemde namen die er 
hun hart aan hadden verpand waren Frederik van Eeden, Richard Roland 
Holst en de grote dichter Herman Gorter, die in het jaar dat hij zijn Mei 
dichtte ook aanwezig was bij de oprichting in 1889 van de eerste Neder
landse voetbalbond. Gorter was zelf een verdienstelijke voetballer, die in 
1892 de Amersfoortsche vv oprichtte.4

Met name na de eeuwwisseling werd voetbal een volkssport en kwa
men de eerste volksclubs van de grond. De eerste was de vv Haarlem, 
die in 1897 werd opgericht door leerlingen van de ambachtsschool. Soms 
kregen dergelijke initiatieven steun van de elite, maar zeker ook werd ‘[...] 
met een zeker meedogend medelijden neer[ge]keken op die eenvoudige 
mannen.’ Zeker in een tijd dat de socialistische beweging aan kracht toe
nam, riep dat om wraak. Zo verzuchtte een Deventer volksclub in haar 
gedenkboek dat zij hoopte dat de dag nog eens zou aanbreken waarin 
de rollen zouden zijn omgedraaid.5 Die dag zou niet lang op zich laten 
wachten. Het zal belangrijk geweest zijn voor jongens uit de rijen van de 
arbeiders en de ambachtslieden dat zij, in de standenmaatschappij die 
Nederland toen was, door het voetbal in contact kwamen met de maat
schappelijke toplagen. Op het veld bestonden er geen standsverschillen 
en was niet de maatschappelijke achtergrond bepalend, maar telde alleen 
het sportieve resultaat. En door deel te nemen aan de voetbalcompetitie 
versloeg het volk voor het eerst in de geschiedenis de elite op een terrein 
dat ooit haar exclusief eigendom was. In hoeverre dit heeft bijgedragen 
aan het zelfbewustzijn van arbeiders, ambachtslieden, boeren en buiten
lui is speculatief, maar wel aannemelijk. 

De opmars van de volksjongens in het voetbal werd niet alom geap
precieerd. Zo kwam het voor dat clubs strenge ballotagebepalingen in
voerden voor nieuwe leden, waarbij niet alleen gekeken werd naar wat 
potentiële nieuwe leden op voetbalgebied in huis hadden, maar zeker 
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ook naar wat hun maatschappelijke achtergrond was. Zo kon worden 
voorkomen dat arbeidersjongens de anderen binnen de club zouden 
overvleugelen. Een andere manier om te voorkomen dat ‘het grauw’ hun 
elitedomein zou veroveren, was door de oprichting in 1922 van een eigen 
vereniging, namelijk de Nederlandsche Corinthians. Deze vereniging, 
naar Engels voorbeeld opgericht, rechtvaardigde haar oprichting door 
zich in te willen zetten voor de handhaving van het amateurisme, maar 
in de praktijk was het haar er vooral om te doen om de eigen sportbele
ving af te schermen tegen de arbeidersjeugd. Zo stelde zij voor dat de nvb 
alleen clubs tot de Eerste Klasse zou mogen toelaten die als ‘net’ konden 
worden gerekend. De vereniging werd geen succes en in 1937 hief zij zich 
op. Wie de vulgarisering van het voetbal echt niet meer wilde meemaken 
kon overstappen naar andere, toen nog exclusieve sporten, zoals hockey, 
tennis en later golf.

Er was echter één domein dat wel exclusief gereserveerd bleef voor de 
maatschappelijke bovenlaag en dat was de leiding van de voetbalbond. 
Hier torende de elite hoog boven uit en bestierde zij de tienduizen
den voetballers en honderdduizenden toeschouwers, die op hun beurt 
amechtig opkeken tegen mastodonten als de voorzitter van de knvb Ka
rel Lotsy wier woord wet was en die nooit werden tegengesproken. Maar 
uitgerekend de voetbalbond zou begin jaren vijftig uitgroeien tot een 
slagveld waarop bitter strijd geleverd werd tussen voor en tegenstanders 
van betalingen aan voetballers. 

•
Ongeoorloofde betalingen en pogingen om betaald  

voetbal in te voeren

Niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa ging de groei van het 
voetbal hand in hand met de discussie of betalingen aan spelers geoor
loofd waren. De tegenstanders wezen vooral op de intrinsieke waarden 
van de sport, waarvoor niet mocht worden betaald. Voetballers moes
ten onbaatzuchtige, heldhaftige voorbeelden zijn die louter uit idealis
me hun sport bedreven. Niet toevallig kwamen de voorstanders van het 
zuivere amateurisme uit de maatschappelijke kringen waar niet werd 
getaald naar een loopbaan als beroepsvoetballer. Dat lag anders bij ge
talenteerde spelers uit de lagere milieus: voor hen zou iedere betaling 
een meer dan welkome aanvulling zijn op het karig loon dat zij in de 
burgersamen leving verdienden. Bovendien hadden zij heel goed door 
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dat de club kassen gevuld waren dankzij de betalende toeschouwers die 
kwamen kijken naar hun prestaties. Toestaan van betalingen aan spe
lers betekende ook accepteren dat commercialisering in de voetballerij 
voet aan de grond zou krijgen, waardoor de bondsbestuurders, die zich 
koningen waanden, hun greep op de clubs, de mores en de spelers zeker 
zouden verliezen. 

Terwijl in andere Europese landen betalingen al snel gemeengoed 
werden en er profcompetities van de grond kwamen, bleef ons land tot 
1954 verstoken van betaald voetbal. Zo moest in Engeland, de bakermat 
van het voetbal, de aristocratie zich al in 1885 neerleggen bij betaald voet
bal. Schotland volgde snel, in 1892. In Tsjechoslowakije werd het betaald 
voetbal in 1925 ingevoerd, gevolgd door Oostenrijk en Hongarije. Spanje, 
Italië en Frankrijk gingen hiertoe over in respectievelijk 1926, 1929 en 
1932. In Spanje was er geen aristocratische voetbaltraditie die moest wor
den overwonnen. Integendeel, juist de zakenelite steunde hier de pro
fessionalisering. In Italië zagen de fascisten voetbal als een belangrijk 
instrument om het land te verenigen en steunden dan ook die ontwikke
ling. Alleen in Frankrijk lukte het de aristocratie om profvoetbal langer 
tegen te houden. 

Roomskatholieke samenlevingen, zoals die van bovengenoemde lan
den, gingen trouwens toch al wat pragmatischer met deze voetbalnor
men om dan een samenleving als de Nederlandse, waarin, zeker in het 
westen van het land, de protestantse traditie veel meer was geworteld. 
Ook Duitsland zou zonder de nazi’s al veel eerder profvoetbal hebben 
ingevoerd. De nazi’s vonden professionalisme echter een uiting van jood
se commercie in de sport. Pas in 1949 werden betalingen toegestaan als 
die het bedrag van 320 mark per maand niet zouden overstijgen. In 1962 
kwam met de invoering van de Bundesliga er het betaald voetbal officieel 
van de grond.6

Dit neemt niet weg dat in Nederland wel degelijk werd betaald en 
dat er al vroeg in de eeuw pogingen werden ondernomen om betaald 
voetbal, zowel binnen als buiten de (k)nvb, van de grond te krijgen. Dat 
er betaald werd in het amateurvoetbal was al voor de Tweede Wereldoor
log een publiek geheim, waarbij vooral naar Limburg en NoordBrabant 
werd gekeken, waar men vermoedde dat men het daar niet zo nauw nam 
met de amateurbepalingen. Als de knvb ongeoorloofde betalingen op 
het spoor kwam, trof hij maatregelen, zoals de Bossche club bvv, hoewel 
toen spelend in Vught, in 1938 ondervond. In dit jaar werd het volledige 
bestuur voor een jaar geschorst, omdat het zijn doelman in plaats van het 
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toegestane trakteren na de wedstrijd op een etentje het daarvoor bestem
de bedrag contant uitkeerde.7 

Een jaar eerder, in 1937, dook de bond op de international Beb Bak
huys. De maker van de mooiste goal uit de vooroorlogse geschiedenis 
van Oranje ging in ruil voor een sigarenwinkel, die hem zogenaamd door 
een comité uit de Venlose bevolking ter beschikking werd gesteld, over 
naar vvv. Natuurlijk zat de Venlose club hierachter. Nadat de knvb de 
zaak nader onderzocht en de international schorste, tekende Bakhuys 
een profcontract in Frankrijk. Hij werd vervolgens uitgesloten als speler 
van het Nederlands elftal. Na het tekenen van zijn contract bij fC Metz 
schamperde hij richting de knvb: ‘Nu behoef ik niet meer tien gulden 
onder de tafel ongezien te accepteren. Thans mag ik voor het werk dat 
ik met liefde en toewijding doe, geld accepteren.’ Voor de knvb werd 
de man die in zijn 23 interlands liefst 28 keer scoorde en daarmee top 
scorer werd van Oranje in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, een 
paria.8 

Naast Bakhuys kregen ook de internationals Leen Vente en Kick Smit 
aanbiedingen uit zowel Frankrijk als Engeland. Op aandringen van Karel 
Lotsy legden zij die naast zich neer. Zo confronteerde hij Kick Smit met 
de gewetensvraag of ‘hij voor het Wilhelmus koos of voor het slijk der 
aarde.’ Smit zou er zijn leven lang spijt van houden dat hij niet de boot 
had genomen naar Londen en droeg tot aan zijn dood toe het lucratieve 
contract van Arsenal in de binnenzak van zijn colbert.9

Overigens was Bakhuys niet, zoals vaak wordt aangenomen, de eerste 
Nederlander die als prof uitkwam in een buitenlandse competitie. De al
lereerste Nederlander die deze stap zette was de international Gerrit Vis
ser van Stormvogels, die in 1926 een profcontract tekende bij Bethlehem 
Steel fC in de Verenigde Staten. Na hem vertrok de Ajaxdoelman Gerrit 
Keizer in 1930 naar Arsenal.10 Maar terug naar Limburg: Juliana betaalde 
zijn spelers al voor de Tweede Wereldoorlog 5 gulden bij een gelijkspel 
en 10 gulden na een overwinning en dit waren toen forse bedragen. Ook 
verkapte betalingen in de vorm van een café of een baan of zelfs een com
binatie daarvan kwamen voor en dergelijke praktijken werden na de oor
logsjaren gewoon weer opgepakt. Zo kreeg Bob Jongen van sv Kerkrade 
in 1953 zowel een café als een bovengrondse baan bij de mijnen.11 

Ook bij psv was het in de amateurtijd uitstekend toeven. Spelers van 
het eerste elftal konden rekenen op een baan bij Philips, kregen gemeu
bileerde huurwoningen, mochten opleidingen volgen, ontvingen huis
houdelijke apparaten en werden getrakteerd op feesten en reizen met 
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de club naar het buitenland. Zo kregen de spelers na het behalen van het 
landskampioenschap in 1951 een voetbal en vakantiereis naar Oostenrijk 
aangeboden. Trouwens, bijna iedere zomer werd zo’n snoepreis georga
niseerd, zoals naar Duitsland, Engeland en Zwitserland. Vooral de pre
sidentdirecteur van Philips en tevens voorzitter van psv, Frans Otten, 
zorgde ervoor dat het de spelers aan niets ontbrak. Ook moreel kwamen 
zij bij hem trouwens niets te kort. Honderden kaarten en brieven stuurde 
hij vanuit alle hoeken van de wereld naar de spelers. Zo mocht sterspeler 
Coen Dillen eens op zijn verjaardag een brief ontvangen met de volgen
de passage: ‘Mijn beste Coentje, […] Ik hoop dat je zult voelen dat deze 
gelukwensen komen van een echte vriend en dat het dan prettiger is om 
jarig te zijn, omdat wij allen verbonden zijn door echte vrindschap en 
echte liefde – die kunnen alléén maar bestaan in grote eenvoud en met 
diepe dankbaarheid aan God.’12 

In de jaren vijftig, vóór de invoering van het betaald voetbal, werd het 
Nederlands voetbal gedomineerd door clubs uit NoordBrabant en Lim
burg. Zou het dus toeval zijn geweest dat op de Bondsvergadering van 
29 september 1951, waarop nagenoeg alle afgevaardigden zich uitspraken 
vóór handhaving van de amateurbepalingen, uitgerekend de Limburgse 
afgevaardigde W. Geraedts uitriep dat ‘amateurisme in de ware zin des 
woords bij vele verenigingen in de hogere regionen nog slechts bombast 
is, neen, zelfs niet doorgevoerd kan worden.’?13 Hij wees erop dat club A 
wist dat er betaald werd bij club B, terwijl club B zoiets op het netvlies 
had bij C en C dit weer wist van D, en D club A in de kijker had, enzo
voort. Deze opmerkingen maakten hem tot een verstotene binnen de 
knvb en toen de knvb drie jaar later betaald voetbal alsnog omarmde, 
merkte een afgevaardigde tijdens de Bondsvergadering op dat Geraedts 
zich gelukkig mocht prijzen dat niemand in 1951 stenen bij zich had, om
dat hij dan ongetwijfeld zou zijn gestenigd.14

Hoe zat het in het westen van het land? Werd dat bevolkt door heili
gen die niets moesten hebben van betalingen aan voetballers? Ook boven 
de grote rivieren waren deze praktijken gemeengoed. Zo was al in de ja
ren dertig Feijenoord niet te beroerd om zijn sterspeler Puck van Heel te 
betalen.15 In 1936 maakte de knvb de schatting dat minstens 20 procent 
van de clubs spelers beloonden en dat waren lang niet allemaal clubs uit 
het zuiden van het land.16 Deze 20 procent kan beschouwd worden als 
een ondergrens, want clubs deden er alles aan om beloningen voor de 
knvb verborgen te houden. Het is niet overdreven om de jaren voor de 
invoering van het betaald voetbal in 1954 te betitelen als schijnamateu
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risme. Dit schijnamateurisme kon in de vorm gaan van betalingen, het 
faciliteren bij de aanschaf van een kroeg of sigarenwinkel, maar ook in 
de vorm van materiële beloningen, zoals kleding, voedsel, dan wel een 
auto of een fiets. 

Er waren ook clubs die niets moesten hebben van betalingen, zoals 
de oudinternational Jaap Mol ondervond bij zfC. Voorafgaand aan de 
wedstrijd in 1941 tegen zijn oude club kfC eiste hij een garantie van 250 
gulden voor het geval hij het ziekenhuis zou worden ingetrapt, zoals hem 
een paar jaar eerder tegen dezelfde club bijna was overkomen. zfC ver 
klikte hem daarop bij de knvb, die de speler vervolgens vijf jaar schorste, 
hetgeen tevens het einde van zijn voetballoopbaan betekende.17 

Ook gunsten en betalingen aan scheidsrechters werden tegengegaan. 
Zo bleek in 1953 dat naar schatting liefst 90 procent van de scheidsrech
ters knoeide met declaraties door bijvoorbeeld zelf een twaalfuurtje mee 
van huis te nemen om vervolgens een nietgenoten kroket of een bal ge
hakt in jus als lunch te declareren. Het bestuur van de knvb was ‘ont
hutst’ en kwam er in zijn vergaderingen keer op keer op terug om deze 
flagrante overtreding van de amateurbepalingen tegen te gaan.18

De knvb moest niet alleen binnen de eigen organisatie het hoofd 
bieden aan krachten die afbreuk wilden doen aan het amateurisme, ook 
daarbuiten werden op gezette tijden initiatieven genomen om te komen 
tot een profcompetitie. Het eerste initiatief voor een profclub kwam in 
1910 van twee zakenlieden die een dergelijk team demonstratiewedstrij
den wilden laten spelen tegen onder meer Engelse profclubs. Via een ad
vertentie werden spelers opgeroepen zich te melden. Het initiatief leidde 
tot niets en de voetbalbond schamperde daarover: ‘Dat wij hier in Neder
land een klasse van lieden zouden krijgen wier beroep is voetbal spelen, 
dat wij hier zouden krijgen de grootste circussen, waarin voetballers de 
plaatsen innemen van stieren of toreadores of van paarden en clowns, 
ligt zeker nog in een ver, ver verschiet.’19 

De tweede poging werd ondernomen door Jan de Natris. Deze Aja
cied, afkomstig uit een eenvoudig arbeidersmilieu, was in de jaren twin
tig misschien wel de beste speler die op de Nederlandse velden rond
liep. Hij was, in de ogen van de voetbalbonzen, ook een enfant terrible 
dat zich afzette tegen de bestuurders die wel goed voor zichzelf zorgden 
maar de spelers op een houtje lieten bijten. Zo was hij de aanvoerder van 
een spelersrevolte in 1920 tijdens de Olympische Spelen in Antwerpen. 
Terwijl de spelers in kleine kooien op het marineschip Hollandia waren 
ondergebracht, zaten de talrijke bondsbestuurders in de beste hotels van 
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