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Strijder voor 
rechtvaardigheid

knvb-bondsvoorzitter is hoopvol over 
zijn strijd voor homoacceptatie in het 

voetbal: over vijf jaar moet het een 
vanzelfsprekendheid zijn.

michael van praag, 
bondsvoorzitter knvb W at is het belang voor 

het voetbal om homo-
acceptatie bespreek-

baar te maken? “Voetbal is een 
sport voor iedereen. Ik vind het 
ontzettend belangrijk dat echt 
iedereen, ook de zeven à tien 
procent niet-heteroseksuelen, 
zich thuis voelen op onze vel-
den en in onze kleedkamers.”

Wat maakt dat de KNVB het 
thema nu zo actief oppakt? Wat 
is er veranderd? “In 2006 wer-
den wij door de homobelan-
genorganisatie COC Nederland 
opgeroepen om een statement 
te maken. Daar zag ik niets in. 
Een vlag en een banier zijn zo 
vluchtig en vrijblijvend. De tijd 
was er nog niet rijp voor. We 
moesten eerst binnen de KNVB 
allemaal overtuigd raken om 
met het issue aan de slag te wil-
len gaan. Alleen dan heeft het 
zin. Dat moment is gekomen. 
Als onderdeel van het actie-
plan, dat we eind 2012 presen-
teerden, bezoeken we nu alle 
districten om de medewerkers 
duidelijk te maken dat homo-
fobie niet bij ons past. De work-
shop van de John Blankenstein 
Foundation vindt nu aftrek bij 
de eerste verenigingen. En ik ga 
dit jaar op bezoek bij betaald 
voetbalclubs. Zo was ik onlangs 
bij ADO Den Haag.”

Waar zat precies het scharnier-
moment waardoor de KNVB 
‘om ging’? “Toen ik vernam dat 
de helft van alle homojongeren 
op enig moment zelfmoord 
overweegt. Dat maakt nog 
steeds een onvoorstelbare 
indruk op mij. De voetbalbond 
kan zo’n feit niet slechts voor 
kennisgeving aannemen. Tien 
procent van de samenleving is 
homoseksueel; dan heb je het 
statistisch gezien over hon-

derdduizend KNVB-leden. Op 
een gegeven moment hebben 
we gesprekken belegd met 
jongens die uit de kast waren 
gekomen en met spelers die 
dat nog niet hadden gedaan. Ik 
vond dat ijzingwekkende verha-
len. Iemand kan járen met een 
geheim rondlopen. Zo’n jongen 
komt op het veld, hoort een 
geintje over homo’s en zwijgt 
weer voor vele jaren. Ik vind dat 
dat niet hoort. Sindsdien zijn 
we er vol voor gegaan.”

Realiseerde u zich wel dat u 
daarmee aan een lange weg 
begon? “Nee. Nu is het nog een 
project waarmee we doelbe-
wust willen werken aan de ver-
andering van de mindset van 
mensen. In het verleden waren 
we niet in staat om in vereni-
gingen een klimaat te scheppen 
dat ook door LHBT-ers als open 

en veilig wordt ervaren. Straks, 
ik hoop over vijf jaar, moet ho-
moacceptatie een vanzelfspre-
kendheid zijn, in elke club.”

Is vijf jaar niet heel optimis-
tisch? “We werken er hard aan. 
Ik merk dat bijna iedereen 
homoseksualiteit accepteert. 
Spelers en coaches reageren 
over het algemeen heel positief 
als ik met hen in gesprek ga. Er 
worden vaak goede ideeën aan-
gedragen. De grote meerder-
heid is absoluut welwillend.”

Wat moet er nog meer ge-
beuren? “We moeten vooral 
doorgaan om het thema intern 
in de voetbalorganisaties be-
spreekbaar te maken. Daarom 
bezoeken we bijvoorbeeld alle 
districten, zodat de medewer-
kers en vertrouwenspersonen 
het als de normaalste zaak van 

de wereld gaan beschouwen. 
Zij kunnen vervolgens actief de 
voetbalbestuurders benaderen. 
Dat kost tijd. Tijd goed besteed.”

En zo’n voorzitter zegt dan: ‘We 
hebben hier geen homo’s’? “Dat 
kan niet kloppen gezien alle sta-
tistieken. Met een ontkenning 
hou je het te gemakkelijk van 
je af. En ben je niet voorbereid 
op het moment dat er wel een 
homo in je club komt.”

Maar René van der Gijp zegt dat 
toch ook? “Ah, meneer Van der 
Gijp. Die maakt cabaret. Meer 
is het niet. Ik vind het trou-
wens ook nog een slecht soort 
cabaret. Zijn uitspraak heeft ons 
wel geholpen. Door hem sprak 
iedereen over het onderwerp 
en werd duidelijk dat de KNVB 
hier heel anders over denkt. Het 
heeft de gesprekken met voet-
balbestuurders in positieve zin 
beïnvloed; ook zij menen heus 
niet dat een homo op zaterdag 
enkel in een kapperszaak te 
vinden is. Dat is voor hen én mij 
een belediging.” 

Zo’n voorzitter roept dan 
vervolgens: ‘Ik krijg er ver-
deeldheid door en mijn leden 
lopen weg!’ “Dan moet hij zich 
afvragen of hij nog voorzit-
ter wil blijven. Ik vind het een 
teken van zwakte als je jezelf zo 
opstelt. Laat hem gauw een keer 
een kop koffie komen drinken. 
Hij is hier van harte welkom. 
Onze maatschappij verandert; 
als clubbestuurder ben je er 
niet alleen voor het dak van de 
kantine en voor de begroting 
van je club. Je bent ook verant-
woordelijk voor het welzijn van 
de club en de leden. Hoe voel 
je je in de club? Dat gaat over 
normen en waarden, en dus ook 
over acceptatie.”

Even over het betaald voetbal. 
Daar heeft u nog niet veel me-
destanders? “Die geven inder-
daad niet echt thuis. ADO Den 
Haag en MVV zijn de positieve 
uitzonderingen. Het heeft niet 
zozeer te maken met weerzin 
tegen homoseksualiteit, maar 
meer met de prioriteit die bijna 
alle profclubs toekennen aan 
de dagelijkse gang van zaken. 
Ik ga dit jaar bij nog meer clubs 
langs. We moeten dit aanpak-
ken. Ik vind het jammer dat 
het zo moeizaam gaat. Betaald 
voetbal heeft een voorbeeld-
functie. Het zou helpen als de 
bestuurders hier actiever in 
worden.”

Sommige clubs zeggen uit 
angst voor hun fans dit niet op 
te pakken. “Het is altijd goed 
om naar je fans te luisteren, 
maar zij dragen niet de verant-
woordelijkheid voor de vraag 
waar de club over vijf tot tien 
jaar wil staan. De angst voor 

de fans regeert. Er is maar één 
medicijn: de angst wegnemen. 
Zorg voor goede communica-
tie, steek tijd in bijeenkomsten. 
Praat met elkaar en leg het uit. 
Zoiets kost tijd en dat hebben 
niet alle clubs.”

In Europa steekt u uw nek ook 
uit voor homoacceptatie.“Ja, 
we proberen dit onderwerp 
ook in Europa op de agenda 
te krijgen. Besef wel dat het 
gebied van de UEFA zich 
uitstrekt van IJsland tot de Chi-
nese grens. Je praat dan over 
54 landen, waaronder enkele 

die homoseksualiteit zelfs bij 
wet verbieden. Dat is niet zo 
makkelijk. Ik heb in het UEFA-
bestuur onze ‘Kom uit de 
kast’-clip vertoond. De reacties 
waren overwegend positief. De 
KNVB heeft een UEFA Hattrick 
Award gekregen voor het ac-
tieplan ‘Voetbal voor iedereen’. 
Na de zomer komt een eerste 
werkgroep bijeen. Mijn vader 
zei altijd: ‘Mijn molens draaien 
langzaam, maar zeker’.”

Thomas Hitzlsperger, Duits 
oud-international, kwam 
begin dit jaar uit de kast. 

Dat deed veel stof opwaaien; 
hij kreeg wel vierhonderd 
verzoeken voor interviews. 
Waarom is de coming-out 
van een profvoetballer nog 
steeds zo beladen? “Hij kreeg 
het belachelijke advies om niet 
tijdens zijn carrière voor zijn 
homoseksualiteit uit te komen. 
Wat kan er nou gebeuren als je 
uit de kast komt? Niets! Het is 
allemaal onterechte angst.”

Zou het thema homoaccepta-
tie op het WK voetbal een rol 
moeten spelen? “We hebben 
de meeste kans van slagen als 
we in staat zijn om te laten zien 
waar onze task force toe geleid 
heeft. Als je dat panklaar kunt 
neerleggen, kun je mensen el-
ders heel snel duidelijk maken 
waar het om gaat en hoe je het 
issue aanpakt. Want velen heb-
ben hierover nog geen enkel 
besef. Kortom, het is nu nog te 
vroeg om het aan te kaarten op 
dit platform.”

Bent u een strijder tegen de 
angst? “Ik ben een strijder voor 
rechtvaardigheid. Het is weer-
zinwekkend dat een bepaalde 
groep mensen in een hokje 
zit en daarin vast gehouden 
wordt. Als kind kende ik al 
homoseksuelen. Dat was vanaf 
het eerste moment vanzelf-
sprekend. Voor mij is iedereen 
hetzelfde, we zijn allemaal 
mensen.” 

Voor Voetbal  
geboren 
Michael van Praag (66) is 
een leven lang met voetbal 
verbonden. Lange tijd was hij 
KNVB-scheidsrechter, daarna 
13 jaar voorzitter van AFC Ajax 
en sinds 2008 is hij bondsvoor-
zitter van de KNVB. 
Van Praag is de aanjager van 

het actieplan ‘Voetbal voor 
iedereen’, waarmee de KNVB 
in samenwerking met homo- 
en sportorganisaties als de 
John Blankenstein Foundation 
en NOC*NSF in elf actiepun-
ten als regelgeving, (jeugd)
opleidingen, voorlichting en 
bespreekbaarheid homoac-
ceptatie tot een vanzelfspre-

kendheid probeert te maken. 
Het plan is door de Europese 
voetbalbond uitgeroepen tot 
het ‘Best Social Project’ van 
2012. 
In zijn vrije tijd speelt Michael 
van Praag piano, drums, vibra-
foon en tuba. Tegenwoordig 
heeft hij ook een theaterpro-
ductiebedrijf.

“het is altijd goed om naar je fans te 
luisteren, maar zij dragen niet de verant-

woordelijkheid voor de vraag waar de club 
over vijf tot tien jaar wil staan”


