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I. Het betaald voetbal wordt afgedwongen 
 
1 De geboorte van een fenomeen 
 
a. Van spel tot volkssport 
 
Toen de scholier Pim Mulier in 1879 de Haarlemse Football Club stichtte, kon hij niet 
weten dat hij daarmee de grondlegger werd van wat in ons land veruit de populairste 
sport zou worden. Aanvankelijk werd de sport beoefend door jongeren uit de 
maatschappelijke bovenlaag, maar geleidelijk vond het voetbal verspreiding onder 
brede lagen van de bevolking.1 Van belang voor de verspreiding van de voetbalsport 
was de oprichting in 1889 van een overkoepelende voetbalbond die het mogelijk 
maakte om het voetbal in competitieverband te beoefenen. Wedstrijden in 
georganiseerd verband trokken ook toeschouwers, die er op hun beurt weer voor 
zorgden dat kranten erover publiceerden. De uitbreiding van het spoorwegennet 
maakte het mogelijk dat clubs uit verder gelegen plaatsen elkaar konden bezoeken en 
in regionale competities tegen elkaar konden uitkomen. 
 Maar hoe kon voetbal, zeker na 1918, uitgroeien tot volkssport? Een belangrijke 
voorwaarde voor de democratisering van de voetbalsport was dat de toegenomen 
welvaart vanaf het begin van de twintigste eeuw ook de lagere sociale milieus in staat 
stelde deze sport te gaan beoefenen. Voetbal bracht immers kosten met zich mee, 
zoals die van contributie, reizen en uitrusting. 
 Van belang was ook de geleidelijke toename van de vrije tijd die het voor 
arbeiders mogelijk maakte te gaan voetballen. Dat gold zeker ook voor de 
arbeiderskinderen die door de invoering van de leerplicht in 1902 over veel meer vrije 
tijd en ook energie beschikten dan toen zij lange dagen in de fabriek moesten werken. 
Ook de legerleiding stimuleerde de verspreiding van het voetbal. In 1898 maakte het 
ministerie van Oorlog bekend dat voetbal tot de opleiding van de dienstplichtige 
militairen zou gaan behoren. Voetbal, zo wist men, droeg bij tot een goede lichamelijke 
conditie en wat zeker even belangrijk was: het was een uitstekend middel tegen de 
verveling. 
 Ook de aard van het spel droeg bij aan de populariteit van voetbal. Zo kon 
voetbal onder nagenoeg alle weersomstandigheden worden gespeeld, en op alle 
mogelijke plekken: op het schoolplein, op straat, aan het strand, op trapveldjes diel 
bijna alle steden en dorpen hadden. Met de eenvoudigste materialen kon een speelveld 
worden afgebakend. Twee jasjes vormden al een doel, een bal was zo in elkaar 
geflanst. Het was ook niet noodzakelijk om volwaardige elftallen in het veld te brengen 
om te kunnen voetballen: met zijn tweeën kon er al een wedstrijd worden gespeeld. 
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Illustratief voor de snelle verspreiding en popularisering van het voetbal in ons land is 
de enorme groei van de ledenaantallen van de in 1895 opgerichte Nederlandsche 
Voetbalbond (NVB), die zich vanaf 1929 mocht tooien met het predikaat `Koninklijk' (zie 
tabel 1). 
 
Tabel 1 
Ledenontwikkeling bij de (K)NVB 1900-1947 
Jaar Aantal leden 
1900 2400 
1910 7500 
1920 48.000 
1930 98.000 
1947 263.500 
Bron: Miermans, Voetbal in Nederland, 248, 249. 
  
Vanaf 1910 zou de voetbalbond alle andere sportbonden in ledenaantallen ver achter 
zich laten. Alleen sporten als schaatsen, turnen en tennis konden in de jaren dertig met 
elk tussen de twintig à dertigduizend georganiseerde sporters nog enigszins in de buurt 
blijven. Met de groei van het aantal leden van de voetbalbond nam ook het aantal 
elftallen dat deelnam aan de competitie spectaculair toe, zoals uit tabel 2 blijkt. 
 
Tabel 2 
Aantal elftallen in (K)NVB-verband 1891-1951 
Jaar Aantal elftallen 
1891 7 
1901 215 
1911 650 
1921 1200 
1931 3545 
1941 6590 
1951 16.240 
Bron: Miermans, Voetbal in Nederland, 200. 
 
Voor de jongens en mannen uit de lagere sociale milieus moet het zeker aantrekkelijk 
zijn geweest dat zij door te voetballen in contact kwamen met de maatschappelijke 
elite: op het veld was er sprake van gelijkheid en telde alleen het resultaat en niet de 
afkomst. Voetbal was daardoor niet meer het exclusieve domein van de gegoede 
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burgerij, maar beter nog, door aan de competitie deel te nemen, versloegen arbeiders 
voor het eerst in de geschiedenis de elite zelfs op haar eigen terrein! Wellicht heeft dat 
bijgedragen aan het zelfbewustzijn van de arbeiders.2

 Met gemengde gevoelens volgde een deel van de elite de onstuimige groei van 
het zogenoemde volksvoetbal. Een deel daarvan kon de nieuwe uitdaging wel 
appreciëren, maar vaker had men moeite met het afbrokkelen van het eigen, gesloten 
domein. Oude eliteclubs, die al in de negentiende eeuw waren opgericht, voerden 
ballotagebepalingen in om te voorkomen dat zij zouden worden overstroomd met leden 
uit de arbeiderskringen. Om het elitekarakter zoveel mogelijk te behouden, werd naar 
Engels voorbeeld in 1922 de vereniging Nederlandse Corinthians opgericht, die zich in 
theorie inzette voor het hooghouden van de amateurbepalingen in de sport, maar zich 
in de praktijk vooral sterk maakte voor de belangen van de elite binnen het voetbal. Wie 
de democratisering van de voetbalsport helemaal niet wilde meemaken, kon haar de 
rug toekeren en overstappen naar toen nog exclusieve sporten als hockey en tennis. 
 De topfuncties binnen de voetbalbond bleven gereserveerd voor heren uit de 
betere kringen. Zij waren de felste tegenstanders van betalingen aan spelers. 
 
b. Eerste pogingen tot invoering betaald voetbal 
 
Vanaf het begin van de twintigste eeuw, toen de voetbalsport in ons land zich 
verbreedde tot een volkssport, vonden er heftige discussies plaats over de vraag of 
betalingen aan spelers geoorloofd waren. Die discussies vonden overigens niet alleen 
in ons land plaats maar net zo goed elders in Europa. Geruchten over betalingen deden 
veelvuldig de ronde. Het was een publiek geheim dat menige wisseling van club door 
getalenteerde voetballers tot stand kwam na al dan niet verkapte betalingen. Er werd 
vooral met een scheef oog naar Limburg gekeken waar, naar men vermoedde, het met 
de betalingsmoraal niet zo nauw werd genomen. Zo verhuisde de Nederlandse 
international Beb Bakhuys in 1937 van Zwolle naar Venlo om voor VVV uit te komen. In 
ruil daarvoor kreeg hij een sigarenwinkel. Ook in het westen van het land vonden 
betalingen plaats. In de jaren dertig kreeg aanvoerder Puck van Heel betaald door 
Feyenoord.3 Er werd ook betaald in de vorm van een café of een baan of zelfs een 
combinatie van beide. Zo kreeg Bob Jongen in 1953 van SV Kerkrade een café én een 
bovengrondse baan bij de mijnen. Betalingen in geld konden behoorlijk in de papieren 
lopen. Vóór de Tweede Wereldoorlog betaalde de Limburgse club Juliana haar spelers 
via een tussenpersoon 5 gulden voor een gelijkspel en 10 gulden bij een overwinning. 
In die tijd waren dat behoorlijke bedragen.4

 Hoe algemeen waren die beloningen? Dat is moeilijk te bepalen. De KNVB 
schatte in 1936 dat minstens 20 procent van de clubs zich hieraan schuldig maakte.5 
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De maatschappelijk gegoeden binnen de voetballerij hadden die betalingen niet nodig, 
zoals al bleek uit de oprichting van de vereniging Nederlandse Corinthians.6 Diegenen 
die het geld wel goed konden gebruiken, vonden een extra argument om een 
vergoeding te wensen in het feit dat door hun inspanningen de clubkassen dik werden 
gevuld, omdat het publiek vooral afkwam op de wedstrijden van het eerste elftal. Juist 
in tijden van crisis, zoals tijdens en na de Eerste Wereldoorlog en in de jaren dertig, kon 
dit argument veelvuldig worden beluisterd. 
 Vóór de Tweede Wereldoorlog werden er diverse pogingen gedaan om betaald 
voetbal in ons land van de grond te krijgen. Zo nam de Ajacied Jan de Natris in 1921 
een initiatief tot betaald voetbal. De Natris had in 1920 al eens van zich laten horen 
toen hij een revolte had geleid van Oranjespelers tijdens de Olympische Spelen in 
Antwerpen. Hij had toen felle kritiek op het feit dat de spelers waren ondergebracht in te 
kleine hutten op het marineschip Hollandia terwijl de bondsbestuurders hun intrek 
hadden genomen in de beste hotels.7 De Natris verzamelde nu een vijftiental spelers 
die het voornemen hadden om tegen beloning gelegenheidswedstrijden te spelen. Een 
van hun argumenten was dat zij die grote inkomsten voor hun clubs bij elkaar 
voetbalden nu ook eens wat wilden verdienen. Dit initiatief mislukte volledig. Een 
nieuwe poging volgde vijf jaar later, in 1926, toen de accountant A. Hoffman zich tot de 
NVB wendde met de mededeling dat er een comité in Amsterdam was gevormd dat 
beroepsvoetbal wilde invoeren. Beroepsclubs zouden in de vorm van een NV worden 
georganiseerd. Ook deze ambitie werd niet waargemaakt. 
 In 1934 volgde de oprichting van de Eerste Nederlandsche Maatschappij ter 
Bevordering van de Voetbalsport, die een wedstrijd organiseerde tussen een 
Rotterdams en een Haags team. Diverse vooraanstaande spelers van onder meer VUC, 
Scheveningen, Excelsior en ADO verbonden zich hieraan. Met op de tribune enkele 
honderden toeschouwers speelden deze teams onder de naam Red Star en Green 
Star een wedstrijd in Rotterdam. De KNVB probeerde nog te verhinderen dat het 
voetbalterrein voor dat doel werd verhuurd maar de rechter stak daar een stokje voor. 
Er volgde nog de oprichting van profclub `De Kennemers' en profclub `Amsterdam', 
maar na nog een enkele wedstrijd strandde ook dit initiatief. 
 Een jaar later, in 1935, werd een nieuwe poging gewaagd toen in Amsterdam 
een Amsterdams en een Goois elftal met betaalde voetballers elkaar bestreden. De 
Amsterdammers speelden onder de naam Eerste Amsterdamse Beroepsvoetbalclub. 
Na een waarschuwing van de KNVB verdween ook deze vorm van nieuwlichterij. 
 De laatste poging vóór de Tweede Wereldoorlog werd opnieuw in 1935 
ondernomen door een groep notabelen uit vooral Amsterdam die een circulaire had 
opgesteld waarin zij erop wees dat door de economische crisis talloze jongeren 
werkloos waren, terwijl die door het te gelde maken van hun voetbalcapaciteiten toch 
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een bestaan zouden kunnen opbouwen. Bovendien, aldus de initiatiefnemers, onder 
wie mr. F. baron Van der Feltz, verdienden de clubs zoveel geld met recettes dat daar 
best wel wat vanaf kon.8

 Waarom vonden die initiatieven vooral plaats in het westen van het land? De 
verklaring voor dit verschijnsel zou kunnen zijn dat geheime betalingen aan spelers 
vaker voorkwamen in het zuidelijk deel van Nederland dan in het westen. De druk om 
betalingen te legaliseren door de invoering van betaald voetbal werd in dat deel van 
Nederland dan ook niet gevoeld. Mogelijk keek men in Brabant en Limburg wat 
pragmatischer aan tegen het betalen van vergoedingen dan in de wat meer 
beginselvaste overige landsdelen. Bovendien zal het voor de KNVB moeilijker zijn 
geweest om de clubs in de verafgelegen zuidelijke provincies te controleren dan die in 
het westen en in het midden van het land. 
 Opvallend is tevens dat bijna alle pogingen om betaald voetbal van de grond te 
krijgen, werden genomen in tijden van economische crisis zoals in 1921, 1934 en 1935. 
Vooral in deze jaren van armoede en werkloosheid was het voor jongens uit de 
volksmilieus aantrekkelijk om hun sportieve kwaliteiten te gelde te maken. 
 De KNVB had echter vóór de oorlogsjaren weinig moeite de verlokkingen van het 
betaalde voetbal het hoofd te bieden. Waarom? Noch de publieke opinie, noch de pers 
waren in deze jaren, anders dan na de Tweede Wereldoorlog, voorstander van het 
betalen van spelers. Met uitzondering van Beb Bakhuys, die in het buitenland speelde, 
kwamen de Nederlandse topspelers nog uitsluitend uit voor de Nederlandse clubs. 
Toen dat na 1945 veranderde en deze spelers als gevolg daarvan niet meer werden 
opgesteld in Oranje leed de nationale trots dan ook nederlaag op nederlaag, waardoor 
de sympathie voor betaald voetbal onder de bevolking groeide. Een andere factor was 
dat kapitaalkrachtige zakenlieden die bereid waren hun schouders onder betaald 
voetbal te zetten in de jaren dertig ontbraken. Kortom, de voorwaarden die later wel 
aanwezig waren om een machtige, goed georganiseerde organisatie als de 
voetbalbond te trotseren en zelfs tot buigen te dwingen, waren in de jaren vóór de 
Tweede Wereldoorlog niet aanwezig. 
 Onder de bestuurders van de voetbalbond was de afwijzing van betalingen aan 
spelers algemeen. Wel bestond er een onderscheid tussen `rekkelijken' en `preciezen'. 
De rekkelijken waren van mening dat een maaltijdvergoeding op zijn tijd nog wel 
geoorloofd was en zij meenden dat spelers die zelf ook nog trainingen verzorgden 
daarvoor betaald mochten worden. De preciezen vonden dat er geen enkele concessie 
mocht worden gedaan aan wat verkapt professionalisme werd genoemd. 
 Wat werd er ondernomen om betalingen aan spelers tegen te gaan? Vanaf 1917 
tot aan de Tweede Wereldoorlog werden tal van commissies ingesteld, al dan niet in 
reactie op de initiatieven tot invoering van betaald voetbal, die overtredingen van de 
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amateurbepalingen moesten onderzoeken en bestrijden. De achtereenvolgende 
commissies probeerden korte metten te maken met betalingen aan spelers, maar hun 
adviezen werden niet in alle gevallen door het NVB-bestuur gevolgd. Hoewel begin jaren 
twintig de NVB zelfs een detective aanstelde om gerapporteerde gevallen te 
onderzoeken9, probeerde het bestuur een enkele maal de scherpste kanten van de 
strijd voor het amateurisme af te slijpen. Het bestuur ging hierin het verst toen het in 
1918 de Beginselverklaring inzake het beroepsspel aannam waarin onder strikte 
voorwaarden betalingen werden toegestaan en zelfs de oprichting van een profbond 
niet werd uitgesloten, mits deze zou functioneren onder leiding van de NVB! Aan deze 
frivoliteit kwam snel een einde toen in 1921 uit een enquête onder de clubs bleek dat 
een grote meerderheid daarvan niets voelde voor invoering van beroepsvoetbal. 
Nadien kon betaald voetbal in welke vorm dan ook rekenen op volledige afwijzing en 
dat kan niet los gezien worden van de pogingen vanaf dat jaar om beroepsvoetbal van 
de grond te krijgen. Pas toen de aanval op het amateurisme door concrete initiatieven 
werd ingezet, werd de tegenaanval scherper en harder. Desondanks kon er in het 
bestuur van de NVB enige compassie worden opgebracht met spelers die het in de 
crisisjaren zwaar hadden te verduren en voor wie een reisvergoeding of iets 
vergelijkbaars zeer welkom was. Zo merkte de voorzitter van de voetbalbond K. Lotsy 
op 7 november 1936 op dat het voor hem `(…) een wrange gedachte (blijft), dat 
sommige spelers niet te eten hebben, terwijl zij door hun spel medewerken aan het 
binnenvloeien van grote bedragen in de clubkassen.'10 Toch hadden de harde krachten 
in de KNVB het toen gewonnen en het zou tot 1954 duren alvorens de KNVB een andere 
koers zou inslaan en gedwongen werd om zich neer te leggen bij de invoering van het 
betaald voetbal. 
 
c. Betaald voetbal wint aan steun 
 
Hoe kwam het dat wat vóór 1940 niet lukte in 1954 opeens wel mogelijk bleek? De 
verklaring hiervoor moet zowel gezocht worden in de veranderingen die het voetbal in 
Nederland sinds 1945 had ondergaan, alsook in de ontwikkelingen die de Nederlandse 
samenleving sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog had doorgemaakt waardoor 
het vasthouden aan het amateurisme een verloren zaak werd. Welke waren die 
veranderingen? Op voetbalgebied viel er weinig vreugde meer te beleven in de jaren na 
de bevrijding. Vooral aan het einde van de jaren veertig en het begin van de jaren vijftig 
vond er een ware uittocht plaats van Nederlandse topspelers naar met name Franse 
clubs. Idolen als Faas Wilkes, Frans de Munck, Kees Rijvers, Cor van der Hart, Bertus 
de Harder en vele andere toppers zeiden de Nederlandse clubs vaarwel om in ruil voor 
salarissen waarvan zij tot dan toe slechts konden dromen, in het buitenland hun geluk 
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te beproeven. Alleen Abe Lenstra bleef zijn Heerenveen trouw. Tot groot verdriet van 
pers en publiek waren hun helden niet meer te bewonderen op de Nederlandse velden. 
Aangezien het hier om spelers ging die juist het verschil konden maken, liep het niveau 
en daarmee ook de attractiviteit van het clubvoetbal sterk terug.    

Erger nog waren de consequenties voor het Nederlands elftal. Alle spelers die 
prof werden in het buitenland werden geroyeerd als lid van de KNVB en mochten niet 
meer uitkomen voor Oranje. Plots bleek de Nederlandse Leeuw een tandeloos creatuur 
te zijn geworden. Tussen eind 1949 en 1954 verloor het Nederlands elftal liefst 22 van 
de 28 gespeelde wedstrijden, terwijl slechts drie daarvan werden gewonnen. Iedere 
voetbalsupporter en iedere sportjournalist wist dat de nationale en internationale zwakte 
van het voetbal in ons land een direct gevolg was van het beleid van de KNVB. Dit beleid 
had als consequentie dat talenten naar het buitenland moesten vertrekken om van hun 
hobby hun broodwinning te kunnen maken, terwijl zij als sanctie ook nog eens uit het 
Nederlands elftal werden gezet. Bij de toeschouwers groeide dan ook de aversie tegen 
de grote clubs en de KNVB die, in hun ogen, niet alleen rijk waren geworden door de 
spelers, maar ook door het publiek, dat immers het geld neertelde om de wedstrijden te 
bezoeken.11

 Veel te genieten viel er bovendien toch al niet in de eerste jaren na de Tweede 
Wereldoorlog, de jaren van, zoals Hans Blom het ooit treffend uitdrukte, `tucht en 
ascese'.12 Zo waren de economische vooruitzichten matig en waren er sombere 
voorgevoelens over een opnieuw uitbreken van een wereldcatastrofe.13 Nederland was 
in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, zoals historicus Piet de Rooy dat 
noemde, een gefrustreerd land.14 In de gedeprimeerde stemming die heerste in die 
jaren hadden juist successen van het Nederlands elftal voor wat afleiding kunnen 
zorgen, maar wat een afleiding had moeten zijn, werd in feite een nieuwe bron van 
frustratie. Bovendien kreeg wat er nog restte aan nationaal zelfbewustzijn na het verlies 
van Nederlands-Indië in 1949 nog eens een nieuwe knauw door de vanaf dat jaar 
begonnen bijna continue stroom van nederlagen van Oranje. Na het verlies van de 
vertrouwde vooroorlogse samenleving en na het verlies van Nederlands-Indië verloor 
ons land ook nog eens het weinige waarop het nog trots had kunnen zijn, namelijk de 
voetbaleer. Deze frustraties over de teloorgang van het Nederlands voetbal maakten de 
geesten bij pers en publiek langzaamaan rijp voor het omhelzen van betaald voetbal: 
men wilde zich wel weer eens een keer winnaar voelen. Om die reden werd de atlete 
Fanny Blankers-Koen dan ook zeer geestdriftig onthaald nadat zij in 1948 viervoudig 
Olympisch kampioene was geworden. Er was zo kort na de oorlog eindelijk weer eens 
iets waar men trots op kon zijn!15 Hoe belangrijk sportieve successen hadden kunnen 
zijn voor het moreel onder de bevolking blijkt bijvoorbeeld toen Duitsland onverwacht in 
1954 het Wereldkampioenschap voetbal in de wacht sleepte door Hongarije te 
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verslaan. Het betekende een omschakeling van het gevoel de oorlogsverliezers te zijn 
naar dat van 'Wir sind wieder wer' en er zijn zelfs Duitse historici die deze gebeurtenis 
zien als 'die wahre Geburtsstunde der Bundesrepubliek Deutschland'.16

 Maar er waren ook andere maatschappelijke ontwikkelingen die het 
machtsbolwerk dat de KNVB was geleidelijk aan sloopten. In de jaren 1945-1955 
veranderde de Nederlandse samenleving ingrijpend. Het contrast met de samenleving 
van vóór 1940, een samenleving waar het amateurisme in het voetbal zo'n 
onlosmakelijk deel van uitmaakte, werd in de naoorlogse jaren steeds sterker. De 
oorlogsjaren zelf hadden ervoor gezorgd dat na de bevrijding de vooroorlogse 
gezagsstructuren waren aangetast. Normen en waarden waren niet meer zo 
vanzelfsprekend.17 Tot die gezagsstructuren behoorde zeker vanouds de KNVB, van wie 
het gezag minder vanzelfsprekend werd dan vóór 1940 het geval was. 
 Tezelfdertijd onderging Nederland tussen 1945 en 1955, zoals Schuyt en 
Taverne dat omschrijven, een ingrijpende modernisering, die de vooroorlogse 
samenleving onomkeerbaar zou veranderen.18 Nederland industrialiseerde in hoog 
tempo, terwijl de bevolkingsgroei zorgde voor een enorme verstedelijking. Het 
platteland raakte door de uitbreiding van de infrastructuur en de verspreiding van 
bromfiets, motorrijwiel en auto steeds minder geïsoleerd, terwijl het ook al zo'n ander 
aanzien had gekregen door agrarische modernisering en herverkaveling.19

 Deze jaren werden ook gemarkeerd door de introductie van tal van nieuwe 
producten, zoals elektrische huishoudelijke apparaten. Zij vormden dan ook het begin 
van de massaconsumptie waarin mensen in de eerste plaats zelf wilden bepalen welke 
producten zij wilden omarmen. De na 1950 heel langzaam toenemende welvaart én de 
opkomst van de verzorgingsstaat, die in de plaats kwam van traditionele, vaak 
bevoogdende vormen van armenzorg en caritas, maakten dit mogelijk. Het gevolg 
hiervan was dat mensen vanaf de jaren vijftig zelfstandiger in hun opvattingen en in hun 
keuzes werden.20

 De vooroorlogse zuilenmaatschappij bleek bovendien in de jaren vijftig niet meer 
zo machtig te zijn als bijvoorbeeld twintig jaar daarvoor het geval was. Al vóór de jaren 
zestig was er sprake van een gestage ontkerkelijking in met name de Nederlands-
hervormde kerk. Van diegenen die wel lid bleven van de kerk bleven steeds meer 
mensen weg bij de kerkdiensten.21 Ook de rooms-katholieke geestelijkheid moest met 
lede ogen toezien hoe de kritiek op de kerkelijke tradities toenam, terwijl de jeugd 
steeds minder boodschap had aan de normen waar de georganiseerde rooms-
katholieke jeugdbeweging eens voor stond.22 Heel langzaam en onzichtbaar aan de 
oppervlakte leidde de modernisering van de Nederlandse samenleving tot een 
verschuiving in opvattingen en tot wat ook genoemd werd een ondergrondse 
ontzuiling.23 Kortom, vanaf de Tweede Wereldoorlog en met een versnelling na 1950 
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liet de samenleving zich minder dan vroeger het geval was, bevoogden door de 
almachtige instituties van weleer. Een van die instituties die steeds meer onder vuur 
kwamen te liggen was de KNVB, wiens beroep op de ethische idealen van de sport 
steeds minder aansprak in een samenleving die geleidelijk aan minder moralistisch van 
karakter werd. De schare voetballiefhebbers wilde in de jaren vijftig, zoals overduidelijk 
bleek toen de eerste profwedstrijden werden gespeeld, zelf bepalen welke wedstrijden 
en welke spelers het bekijken waard waren. De keuze van de KNVB was niet meer hun 
keuze en dat zou spoedig blijken. 
 Welke wapens zette de KNVB in om betaald voetbal tegen te gaan? Naarmate de 
maatschappelijke druk toenam om betaald voetbal toe te laten werd het verzet 
daartegen van de KNVB alleen maar feller. Dat verzet werd tot op het laatst toe 
volgehouden. In onze ogen bijna hilarisch is de straf die de KNVB in november 1953 
oplegde aan VVV omdat zij elf jaar eerder, in 1942, de speler Frans van der Veen 
premie had betaald, alsmede een baan en een huis had bezorgd toen hij zich verbond 
aan de Limburgers. Vier bestuursleden van VVV werden voor lange tijd geschorst, terwijl 
Van der Veen, die inmiddels uitkwam voor Heracles, een schorsing opliep voor vijf jaar 
die overigens werd teruggebracht tot één jaar.24 Toen Eindhoven in 1953 het 
landskampioenschap behaalde en de spelers een fiets cadeau deed, stond de KNVB 
erop dat die weer zou worden ingenomen. Zo'n cadeau druiste in tegen de 
amateurbepalingen. De bond stuurde zelfs een controleur die erop moest toezien dat 
de fietsen ook daadwerkelijk werden ingeleverd. Na gedane controle vonden de fietsen 
toch weer hun weg onder de spelers.25 Een ander voorbeeld van het harder wordende 
optreden tegen overtredingen van de amateurbepalingen was dat in de eerste jaren na 
de Tweede Wereldoorlog de KNVB slechts enkele keren schorsingen oplegde wegens 
dit vergrijp, terwijl zij er daarna op grote schaal toe overging (zeven schorsingen in de 
seizoenen '45-'46 en '47-'48, en maar liefst 82 schorsingen in de vier opvolgende 
seizoenen.26

 Repressie was slechts één wapen in de strijd. Het andere was beïnvloeding van 
de publieke opinie. Daartoe gaf de KNVB aan twee vooraanstaande voetbalkenners de 
opdracht om brochures te schrijven waarin gepleit werd voor het behoud van het 
amateurisme. De eerste die daartoe de opdracht kreeg was A.J. van Leusen, de oud-
voorzitter van de Velser voetbalvereniging VSV. In het voorjaar van 1950 verscheen in 
een oplage van maar liefst 18.000 exemplaren zijn geschrift Amateurisme.27 In felle 
bewoordingen nam Van Leusen afstand van beroepsvoetbal. Dat zou volgens hem 
financieel niet haalbaar zijn en alleen maar profiteurs aantrekken. Bovendien, aldus 
Van Leusen, schermen de voorstanders van betaald voetbal met het argument dat 
betalingen in het amateurvoetbal al schering en inslag zijn, een vals beeld: `Wij 
herinneren ons de methode van het nationaal socialisme om voortdurend te roeren op 
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die plaatsen waar maar wat stank kon worden vermoed, waardoor een angstig groot 
aantal Nederlanders is gaan vermoeden, dat alles stonk.'28 Het zou niet de laatste keer 
zijn dat de suggestie van verraad in de strijd tegen de voorstanders van betaald voetbal 
werd ingebracht. Een meer inhoudelijk argument dat de auteur aanvoerde tegen 
betaald voetbal was dat veel clubs dan hun inkomsten met name zouden gebruiken 
voor het eerste elftal, hetgeen ten koste zou gaan van de lagere elftallen en de 
jeugdafdelingen. De jeugd zou het slachtoffer worden van betaald voetbal want dit zou 
de jongeren afleiden van waar het werkelijk om gaat in de samenleving, namelijk studie 
en arbeid: `Wie de jeugd afleidt van deze noodzakelijke voorbereiding, wie de jeugd 
voorspiegelt, dat ook het spel productief zal kunnen worden gemaakt (...), voor onze 
samenleving en voor onze jeugd is hij een gevaar, dat geschuwd dient te worden als de 
pest.'29

 Twee jaar later deed de KNVB een nieuwe poging om op basis van argumenten 
het amateurisme overeind te houden. De sportjournalist Jan Cottaar werd aangezocht 
om de argumenten tegen vergoeding van spelers op een rij te zetten. Zijn Vaste koers - 
Amateurisme! dat in 1952 verscheen was rustiger van toon, maar niet minder 
gedecideerd in de afwijzing van betaald voetbal.30 Cottaar legde in zijn geschrift sterk 
de nadruk op het verloren gaan van de spelvreugde bij invoering van betaald voetbal, 
immers, de profvoetballer verricht werk. De waarde van de sport zou dan ook verloren 
gaan en het accepteren van betaald voetbal zou niet minder zijn dan het binnenhalen 
van het Paard van Troje in de vesting van het Nederlandse voetballeven. De schrijver 
zag ook wel in dat het Nederlands elftal door het vasthouden aan de 
amateurbepalingen danig was verzwakt, maar Oranje zou toch nooit tot de wereldtop 
gaan behoren en een keer verliezen is toch ook geen ramp. Hoe dan ook, het was het 
niet waard om de ethische waarden overboord te zetten. En wie klaagde over het lage 
spelpeil moest zich maar realiseren dat de prestaties minder belangrijk waren dan het 
beoefenen van de sport. Van deze twee geschriften viel vooral de brochure van Van 
Leusen bij de voorstanders van betaald voetbal in slechte aarde.31

 Waarom verzette de KNVB zich met zoveel ijver en felheid tegen invoering van 
betaald voetbal? De inhoudelijke argumenten die men aanvoerde zijn hierboven al 
beschreven. Die argumenten werden met verve aangevoerd door een generatie 
bondsbestuurders die al ver vóór 1940 topposities bekleedden binnen de KNVB. Zo ging 
voorzitter Karel Lotsy, die dit ambt uitoefende van 1942 tot 1953, al een heel lang leven 
mee in de sportwereld. Hij behoorde tot het organiserend driemanschap van de 
Olympische Spelen van 1928, terwijl hij in de jaren dertig vanwege zijn donderspeeches 
(`mental training') aan het adres van de Oranje-spelers faam opbouwde als leider van 
het Nederlands elftal. Maar ook tal van andere prominenten binnen de KNVB en de clubs 
hadden al diepe sporen in het vooroorlogse voetballeven getrokken. Voor hen, die 
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waren opgegroeid met de idealen van het amateurisme, was het een moeilijke opgave 
om in de herfst van hun bestaan de omslag te maken naar een stelsel dat zij hun leven 
lang tot op het bot hadden bestreden. Bovendien kon deze generatie 
voetbalbestuurders weinig begrip opbrengen voor de aanhangers van betalingen in de 
sport, omdat zij zelf behoorden tot de maatschappelijk gegoeden die daar niet van 
afhankelijk hoefden te zijn. Zij hoefden zelf niet gepaaid te worden met een baantje, 
een kroeg of een sigarenwinkel in ruil voor een verbintenis aan een voetbalclub. Ook 
toen het voetbal zich in de eerste helft van de twintigste eeuw ontwikkelde tot volkssport 
kwamen zijn bestuurders nog altijd voort uit de rangen van de gegoede burgerij. 
 Een belangrijk aspect in de strijd tegen betaald voetbal, een strijd die alleen 
maar feller zou worden naarmate de realisering ervan dichterbij kwam, waren natuurlijk 
ook de machtsverhoudingen. Karel Lotsy, bijgenaamd Karel de Kerel, en de zijnen 
waren mannen van groot aanzien en gezag die zich onaantastbaar waanden. Door toe 
te geven aan de krachten die zich sterk maakten voor betaald voetbal, zo wisten zij, 
zou afbreuk worden gedaan aan hun invloed en standing. De aloude, machtige en 
koninklijke bond mocht niet toegeven. 
 
d. De sportieve gevolgen van de Watersnood (1953) 
 
Misschien had de KNVB nog een tijdlang met succes de invoering van betaald voetbal 
kunnen tegenhouden, ware het niet dat een grote nationale ramp als de hefboom 
werkte die de invoering van betaald voetbal aanmerkelijk versnelde. Nadat in de nacht 
van 31 januari op 1 februari 1953 de Watersnoodramp de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
eilanden trof, bleken alle pogingen om betaald voetbal te keren door straffen en 
publicaties futiel. Niemand kon toen bevroeden dat deze gebeurtenis ook op sportief 
vlak grote gevolgen zou hebben, die de dijken die om het amateurisme waren 
opgeworpen zou verpulveren. 
 Wat gebeurde er? Ten behoeve van de talrijke slachtoffers werd het 
Rampenfonds in het leven geroepen. Overal in het land werd op grote schaal geld 
ingezameld. Ook het buitenland liet zich niet onbetuigd. Om hun steentje daaraan bij te 
dragen boden Bram Appel en Theo Timmermans, die beiden in Frankrijk als prof 
speelden, aan een wedstrijd te organiseren tussen de Nederlandse profs die in het 
buitenland uitkwamen en het Franse nationale elftal. De opbrengst van de wedstrijd 
was bedoeld voor het Rampenfonds. Om begrijpelijke redenen voelde de KNVB hier niet 
veel voor. Het zou een knieval betekenen voor het betaald voetbal. Lo Brunt, de 
secretaris-penningmeester van de Bond, had een wat mildere kijk op de gang van 
zaken en gaf de initiatiefnemers de hint om de steun voor dit plan in te roepen van 
paleis Soestdijk. Dat gebeurde. Prins Bernhard liet weten het plan van harte toe te 
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juichen. Toen kon de KNVB zich daar niet langer tegen verzetten en moest de bond wel 
de organisatie van dit initiatief ter hand nemen. In feite werd de KNVB gedwongen om 
mee te werken aan een profvoetbalactiviteit. 
 Op 12 maart 1953 vond in het Parijse Parc des Princes de legendarisch 
geworden wedstrijd plaats tussen de Nederlandse profspelers en het Franse nationale 
elftal.32 Deze wedstrijd, die de boeken inging onder de naam het Watersnoodduel, werd 
bezocht door liefst 40.000 toeschouwers die voor Nederland lang verloren zonen als 
Frans de Munck, Gerrit Vreken, Arie de Vroet, Rinus Schaap, Cor van der Hart, Joop 
de Kubber, Bram Appel, Theo Timmermans, Jan van Geen, Kees Rijvers en de 
Goddelijke Kale, Bertus de Harder een 2-1-overwinning zagen behalen op een echt 
groot voetballand. Onder deze toeschouwers zaten 6000 Nederlanders. In een tijd 
waarin zelfs binnenlandse vakantie een luxe was, mag dat zeer opmerkelijk worden 
genoemd. Het zegt iets over de steun die er in eigen land bestond voor de profspelers, 
een steun die door dit onverwacht goede resultaat alleen maar toenam en die werd 
gevoed door de geestdriftige persverslagen van de meegereisde sportjournalisten. Zo 
berichtte Het Parool: `Een gloriedag voor elf jongens die in het buitenland met hun 
voetbalcapaciteiten een door velen ten onrechte geminachte werkkring hebben 
gevonden, maar Nederlanders zijn gebleven tot in elke vezel van hun getrainde 
lichamen.'33 Nog schrijnender werd gevoeld hoe machteloos het officiële Oranje wel 
niet was. En zo onnodig: de topspelers lagen voor het oprapen, maar mochten niet! 
Flauw werd ook gevonden dat de KNVB het de Nederlandse profs verbood om in oranje 
shirts uit te komen en voorafgaand aan de wedstrijd het Wilhelmus te zingen. In plaats 
daarvan werd er gespeeld in rode shirts, witte broeken en blauwe kousen. Het 
alternatief voor het Wilhelmus werd Wien Neerlands bloed. 
 Het gevolg van het Watersnoodduel was dat het grote publiek definitief 
gewonnen was voor invoering van het betaald voetbal. Daar droeg aan bij dat het 
argument dat betaald voetbal onethisch was, werd ontkracht. Immers, door het zonder 
vergoeding spelen van een wedstrijd stelden beroepsspelers zich in dienst van een 
ethische zaak.34 Het spelen van een profwedstrijd werd vervolgens verlegd naar 
Nederland. Onder belangstelling van zo'n 60.000 toeschouwers speelden op 21 mei 
1953 Rapid Wien en Middlesborough een demonstratiewedstrijd in het Olympisch 
Stadion in Amsterdam. Vier maanden later raakte dit stadion opnieuw uitverkocht toen 
Barcelona aantrad tegen het elftal van de wereldvoetbalbond, de FIFA. Maar ook de 
Nederlandse profs lieten het er niet bij zitten. Tegen de wil van de KNVB regelden zij, op 
vakantie in Nederland, op 26 juli 1953 een demonstratiewedstrijd op Duinhorst bij 
Wassenaar. Het duel werd bijgewoond door enkele duizenden toeschouwers. Het 
Parool zag voetballers die `(...) in tweemaal 35 minuten meer techniek demonstreerden 
dan de wel 300.000 bij de KNVB geregistreerde voetballers in een volledig seizoen uit de 
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benen trekken.'35 Natuurlijk was de KNVB zelf allerminst onder de indruk van dit duel, dat 
hij betitelde als een `circus-vertoning': `Van een wedstrijd kon geen sprake zijn, 
aangezien er veel spelers uitkwamen, die van voetballen niet veel konden. De spelers 
Wilkes, de Harder, de Kubber, Rijvers en Appel hebben wel eens ``iets'' laten zien, 
doch over het algemeen was het echt vacantie-voetbal.'36

 Een pers die op de hand was van betaald voetbal en een publieke opinie die na 
de Watersnoodwedstrijd helemaal om was, bleken niet genoeg om de KNVB te 
vermurwen tot het loslaten van de amateurbepalingen. Daarvoor was een extra kracht 
nodig, een kracht van buiten in de vorm van een breekijzer dat zich aandiende als de 
Nederlandse Beroepsvoetbal Bond, de NBVB. 
 
e. Oprichting van de Nederlandse Beroepsvoetbal Bond 
 
In een koffiehuis in Amsterdam werd op 20 december 1953 de NBVB opgericht. Het 
initiatief werd genomen door onder anderen de Amsterdamse zakenman Harrie van 
Lent en de oud-international Jan de Natris.37 De Natris kwamen we in 1921 al tegen bij 
één van de eerste pogingen om betaald voetbal in Nederland van de grond te krijgen. 
Als heel bedreigend werd de `wilde' bond door het voetbal-establishment niet ervaren. 
Zo gaf de KNVB-voorzitter als commentaar: `Er schijnt ook een tweede voetbalbond 
opgericht te zijn met een stuk of twee, drie verenigingetjes. Och, ik ben daar niet bang 
voor.'38 Dat gevoel moet alleen maar zijn versterkt toen een maand later een conflict 
was uitgebroken binnen het bestuur van de NBVB. Van Lent werd geroyeerd omdat hij 
zonder toestemming van het bestuur reiskosten zou hebben gedeclareerd. Ook Jan de 
Natris trad af na het verwijt dat hij collega-bestuurslid Van Lent zou hebben gesteund. 
Officieel was dit natuurlijk om gezondheidsredenen.39 Toch had de aankondiging van 
de NBVB tijdens de officiële oprichting op 3 januari 1954 dat zich inmiddels al tien 
profclubs hadden gemeld, enigszins te denken moeten geven dat dit initiatief wellicht 
minder halfslachtig was dan alle mislukte voorafgaande pogingen. Nog op 11 januari 
1954 berichtte de KNVB aan de wereldvoetbalbond FIFA: `We ourselves do not consider 
this matter as very serious. We are of opinion that it is doomed to failure from the very 
start and will not last long.'40

 De hoop op een échec bleek ijdel toen een groep zakenlieden brood leek te zien 
in betaald voetbal en zich daarmee actief ging bemoeien. De meest bekwame onder 
hen was de Limburgse bouwer Egidius Joosten uit Geleen. Vanaf het moment dat hij 
ten tonele kwam, was er voor de KNVB geen houden meer aan. Wie was deze Egidius 
Joosten? Hij werd op 13 november 1921 in Heerlen geboren als zoon van een 
aannemer. In Delft studeerde hij af aan de Technische Hogeschool als civiel ingenieur. 
Gedurende de oorlogsjaren nam hij actief deel aan het Limburgse verzet tegen de 
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bezetter. Na de oorlog, inmiddels neergestreken in Geleen, maakte hij carrière in de 
bouwwereld. In de tijd van wederopbouw en grote bouworders deed zijn 
bouwimperium, de NV Vascomij, uitstekende zaken. Met een grenzeloze energie en 
een tomeloze inzet werd in Zuid-Limburg het ene na het andere project gerealiseerd. 
Maar zelfs een bouwgigant heeft op zijn tijd ontspanning nodig en die vond hij bij het 
Wereldkampioenschap voetbal in 1954 in Bern, waar Oranje ontbrak. Volgens de 
overlevering deed hij daar de inspiratie op om zich in eigen land in te zetten voor 
betaald voetbal. 
 Terug in Nederland bouwde Joosten eerst de profclub Fortuna '54 op, waarvoor 
hij de in Duitsland voetballende Frans de Munck wist te contracteren. Hiervoor moest 
het toen ongekende bedrag van 100.000 gulden als transfersom worden neergelegd. 
Ook contracteerde Joosten de befaamde international Cor van der Hart. Joosten en in 
zijn kielzog ook bestuurders van de andere profclubs bouwden hun rechtsvorm van 
stichting of vereniging om naar een NV. Dat maakte dat zij in beeld kwamen van 
geldschieters, zakenlieden dus, die hun geld wel in een NV wilden steken maar niet in 
een vereniging of stichting. Het waren dan ook deze zakenlieden, onder leiding van 
Joosten, die op 22 juli 1954 het oude NBVB-bestuur aan de kant schoven. Voorzitter van 
het nieuwe bestuur werd, hoe kan het ook anders, Egidius Joosten.41

 Met Joosten maakte een nieuwe, zakelijke elite zich voor een deel meester van 
het betaald voetbal. Het waren vaak jonge mannen die pas na de Tweede 
Wereldoorlog hun fortuin maakten. Deze nieuwe elite kenmerkte zich door zakelijkheid 
en pragmatisme en kende niet de morele scrupules die de elite van vóór de Tweede 
Wereldoorlog vaak voelde tegen betaald voetbal. Ongetwijfeld betrof het hier ook 
zakenlieden die een zekere hang kenden naar avontuur en nieuwe uitdagingen. Soms 
was er een winstmotief, zoals bij de Amsterdamse zakenman L.H. Röpcke. Deze 
hoopte door het verwerven van aandelen in profclubs een lucratieve investering te 
hebben gevonden. Ook zal het maatschappelijk aanzien een rol hebben gespeeld. Wat 
bij Joosten zeker een belangrijke factor was, was het enthousiasme om iets nieuws te 
realiseren dat leefde bij het grote publiek maar waarvoor de KNVB nauwelijks ruimte 
wilde maken. Behendige en kapitaalkrachtige organisatoren als Joosten waren nodig 
om het betaalde voetbal daadwerkelijk van de grond te kunnen krijgen. Daarvoor was 
de publieke opinie en het bestaan van een tot dan toe amateuristisch geleide NBVB 
onvoldoende.42

 
f. Fel verzet van de KNVB 
 
Als de uitdrukking `Voetbal is oorlog' al toepasselijk is, dan mag die zeker gebruikt 
worden voor de strijd die de KNVB voerde tegen de NBVB naarmate de invoering van een 
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eigen competitie naast die van de KNVB dichterbij kwam.43 Op tal van manieren 
probeerden de bond en zijn medestanders de NBVB dwars te zitten. Spelers werden 
onder grote druk gezet om niet te tekenen bij één van de tien profclubs die waren 
opgericht en die daadwerkelijk zouden meedoen aan de profcompetitie. Als spelers 
zouden tekenen, werden zij bestraft met een levenslang royement als lid van de KNVB. 
Voor de Nederlandse spelers die uit het buitenland overkwamen, maakte dat niet uit. Zij 
waren toch al geroyeerd. Ook op de spelers die in de nadagen van hun carrière zaten, 
maakte dat dreigement niet veel indruk: zij hadden toch al een heel voetballeven achter 
de rug. Voor de jongere spelers was deze dreiging wel heel reëel. De kans was 
bepaald niet denkbeeldig dat het experiment zou mislukken, waarmee dan een einde 
zou zijn gekomen aan hun voetbalcarrière. Toch lieten velen zich door de verlokking 
van het geld en de drang naar avontuur en uitdaging niet afschrikken. In 1954 royeerde 
de KNVB 150 spelers en drie consuls omdat zij lid werden van de NBVB. De spelers 
kregen een brief toegestuurd waarin het royement werd aangezegd wegens overtreding 
van artikel 13, lid 2, sub b van het huishoudelijk reglement, namelijk `het schaden van 
de belangen van de K.N.V.B., zijn toegelaten verenigingen en van de voetbalsport'.44

 Tegen degenen die wel in zee gingen met de NBVB werd in alle botheid nog een 
ander wapen in stelling gebracht: de beschuldiging van verraad. Vanzelfsprekend was 
de bedoeling van deze beschuldiging anderen ervan te weerhouden deze stap ook te 
zetten. Verraad aan de KNVB, verraad aan de eigen club waren beschuldigingen die met 
groot gemak werden geuit. Deze beschuldigingen vonden plaats in een 
maatschappelijk klimaat waarin het gebruik van de term tot dan toe zich voornamelijk 
beperkte tot misdragingen in de Tweede Wereldoorlog. De vele beschuldigingen van 
verraad wijzen er ook op hoe de herinneringen aan de oorlogsjaren het denken in deze 
kwestie beheersten. Zo werd doelman Wim Landman, die een contract tekende bij 
profclub Rotterdam, op de volgende open brief onthaald van de columnist Zamora in 
Het Vrije Volk: `Weet je, Wim, de KNVB is voor voetballers als een vader geweest (...). 
Zo'n vader mag je niet in de goot trappen. En jij zeker niet, Wim. Want jij bent een 
buitenbeentje geweest onder al die zonen. Hij heeft jou veel meer van het leven laten 
genieten dan 350.000 anderen. Hij heeft jou met het Nederlandse elftal naar Hull en 
naar Londen, naar Finland, Stockholm, of weet ik veel waarheen allemaal laten gaan. 
En dat heeft je nooit een cent gekost. En nu dan, Wim, ben jij uit zijn huis weggelopen. 
Voor een paar zilverlingen ben je gegaan naar de man die de moordenaar van je vader 
wordt, als hij de kans krijgt. Wim, je bent een slechte zoon van vader KNVB. Ik hoop dat 
hij je nooit meer in huis neemt.'45 Tinus Osterholt, die eveneens voor profclub 
Rotterdam had getekend en daarvoor tweeduizend gulden had ontvangen, kreeg een 
inzinking nadat hij zijn handtekening had gezet. `Is het niet misselijk vriendschap te 
verraden voor geld?' vroeg hij aan zijn vrouw en samen hebben ze toen zitten huilen.46 
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Een rechtstreekse verwijzing naar het verraad uit de Tweede Wereldoorlog 
veroorloofde zich een Limburgs bestuurslid van de KNVB dat de concurrerende bond 
betitelde als `dat stelletje SS'ers'.47 Al eerder, zoals we al zagen, vergeleek de KNVB in 
zijn brochure Amateurisme de propaganda voor het betaald voetbal met die van het 
nationaal-socialisme.48 Ook de spelers van profclub Alkmaar, zoals we later zullen zien, 
konden rekenen op soortgelijke kwalificaties. 
 Een beproefd wapen van de KNVB tegen de NBVB was het `besmet' verklaren van 
de accommodaties waar de profclubs uitkwamen. Dat hield in dat het de 
amateurverenigingen verboden werd om op diezelfde velden hun wedstrijden te spelen. 
De bedoeling daarvan was om de gemeentebesturen die die terreinen in eigendom 
hadden onder druk te zetten, omdat zij anders belangrijke huuropbrengsten van de 
amateurclubs zouden mislopen. Op tal van manieren probeerde de KNVB 
gemeentebesturen te bewegen om geen velden te verhuren aan de dissidente clubs. 
De KNVB, die daarvoor vele besprekingen voerde met gemeentebesturen en deze ook 
via telegrammen onder druk zette, stelde de beroepsbond voor grote problemen.49 De 
gemeentebesturen van Amsterdam en Rotterdam weigerden een veld te verhuren aan 
hun respectievelijke profclubs. De profclub Amsterdam kocht vervolgens het terrein van 
TDW, dat in Duivendrecht voetbalde en in financiële nood verkeerde. Een probleem was 
dat dit veld niet meer plaats bood dan aan 9000 toeschouwers. En dan nog zwommen 
er mensen over de sloot om hun club te bekijken. Was Duivendrecht nog enigszins in 
de buurt, de profclub Rotterdam zag zich genoodzaakt zijn thuiswedstrijden te spelen in 
het Drentse Veenoord, een dorpje ten zuiden van Emmen. De spelers waren 17 uur 
van huis, terwijl de kosten van reizen en vertering zo begrotelijk werden dat de profclub 
Rotterdam maar ging fuseren met profclub Den Haag.50

 Toch klopte de NBVB niet bij alle gemeentebesturen tevergeefs aan. Ook 
gemeentebesturen waren zich bewust van de publieke opinie, die immers niet 
afwijzend stond tegenover betaald voetbal51, terwijl de te verwachten opbrengsten aan 
veldhuur en vermakelijkheidsbelasting evenmin te versmaden waren. In Alkmaar lukte 
het de daar opgerichte profclub de beschikking te krijgen over het Gemeentelijk 
Sportpark. Burgemeester Boddens Hosang van Doetinchem ging zelfs nog een stapje 
verder. Hij verrichtte de aftrap van de eerste oefenwedstrijd die De Graafschap speelde 
tegen Fortuna. Woedend was de KNVB. De bond stuurde telegrammen naar de 
burgemeester en de Minister van Binnenlandse Zaken waarin beklag werd gedaan dat 
een door de Kroon benoemde gezagsdrager afbreuk trachtte te doen aan het sociale 
werk van de KNVB.52 Tot ontsteltenis van de KNVB verrichtte ook burgemeester J.M.M. 
Hamers van de gemeente Jutphaas de aftrap bij de wedstrijd tussen profclub Utrecht 
en profclub Rotterdam. Hamers, die nota bene lid was van de Commissie van Beroep 
van de KNVB, hield voorafgaand aan de wedstrijd een toespraak waarin hij opmerkte het 
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op prijs te stellen als nieuwe NV's zich in zijn gemeente wilden vestigen.53 In Kerkrade 
schroomde het gemeentebestuur niet om de amateurvereniging Juliana de huur op te 
zeggen van sportpark Kaalheide om dit vervolgens te verhuren aan profclub Rapid '54. 
Mogelijk was dat het werk van Egidius Joosten, die veel woningen had gebouwd in 
Kerkrade en goede contacten had met het gemeentebestuur.54 Toen de gemeente Den 
Bosch bereid bleek om een veld te verhuren voor het spelen van een profwedstrijd 
benaderde de KNVB bisschop W. Mutsaerts van Den Bosch met het verzoek zijn invloed 
aan te wenden bij het gemeentebestuur om te voorkomen dat die wedstrijd doorgang 
zou vinden.55 Heel ver ging de KNVB in zijn verzet toen de gemeente Velsen bereid was 
het gemeentelijk sportpark ter beschikking te stellen voor profwedstrijden. Toen naar de 
smaak van de KNVB de IJmondse voetbalverenigingen Kinheim, Terrasvogels, Velsen, 
VVB en SVIJ daar niet hard genoeg tegen hadden geprotesteerd, werden zij door de 
KNVB in staat van beschuldiging gesteld wegens het schaden van de belangen van de 
Bond. Als sanctie werden de jeugdelftallen niet meer in de eigen regio ingedeeld, 
waardoor zij gedwongen werden lange en dus kostbare reizen te maken. Het 
gemeentebestuur van Velsen reageerde woest en berichtte de KNVB: `Mocht U 
beslissingen nemen, welke een poging inhouden om de gemeente Velsen te treffen, 
dan zijn de gevolgen daarna geheel voor Uw verantwoording.'56

 Intussen zagen amateurverenigingen met lede ogen toe hoe op verschillende 
plaatsen in het land profclubs uit de grond werden gestampt die hun beste spelers bij 
hen probeerden weg te lokken. Een onverbiddelijk vasthouden aan de 
amateurbepalingen, waarmee, zo wisten zij, toch al met name in het zuiden van het 
land zo de hand werd gelicht, zou wel eens desastreuze gevolgen voor hun club 
kunnen hebben. De zelfbewuste afwijzing van betaald voetbal van weleer maakte 
plaats voor twijfel, waarna deze twijfel werd omgezet in bereidheid om onder 
voorwaarden betalingen toch toe te staan. 
 Eind juni 1954 kwam een aantal clubs uit de hoogste klasse van de KNVB bijeen 
in Hotel Terminus te Utrecht. Aanwezig waren vertegenwoordigers van Sparta, 
Feyenoord, Excelsior en ADO. Tijdens deze vergadering, die de geschiedenis zou 
ingaan als de Bedsteeconferentie, kwamen de clubvertegenwoordigers met elkaar 
overeen een soort ultimatum te stellen aan de KNVB om akkoord te gaan met verruiming 
van de amateurbepalingen. Later tijdens deze vergadering verschenen de voorzitter en 
de secretaris-penningmeester van de Bond, aan wie de boodschap op indringende 
wijze werd overgebracht. Een paar dagen later, op 3 juli, nam het Bondsbestuur het 
historische besluit om akkoord te gaan met betalingen aan spelers die uitkwamen in de 
hoogste klasse. De kogel was door de kerk. Daar kon ook de hartstochtelijke uitroep 
`Lafaards!' aan het adres van het KNVB-bestuur van oud-voorzitter Karel Lotsy niets 
meer aan veranderen.57 In augustus ging de Bondsvergadering akkoord met het 
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voorstel om spelers uit de hoogste klasse vergoedingen te betalen. 
Fullprofessionalisme werd om principiële redenen afgewezen. In deze situatie was er 
toen nog geen sprake van een handreiking aan de NBVB. Strijdlustig als men was, werd 
gehoopt dat hiermee de `wilde' bond de wind uit de zeilen kon worden genomen. Op de 
Bondsvergadering van 30 oktober 1954 werd onderstreept dat de strijd tegen de NBVB 
met energie zou worden voortgezet. Wat de clubvertegenwoordigers niet wisten, was 
dat er toen al geheime onderhandelingen gaande waren tussen de besturen van de 
KNVB en de NBVB. Deze onderhandelingen mondden uit in een overeenkomst die op 5 
november werd gepresenteerd. Deze bestond uit de volgende elementen. Het 
belangrijkste was dat de NBVB op zou gaan in de KNVB en vertegenwoordigers zou 
krijgen in het KNVB-bestuur en het orgaan dat het betaalde voetbal zou gaan leiden. De 
inmiddels gestarte NBVB-competitie zou worden stilgelegd en een nieuwe competitie 
zou worden begonnen met vier afdelingen van veertien clubs van waaruit later zou 
worden gepromoveerd naar de te vormen Hoofdklasse. Ook zouden de bestaande 
profclubs hun NV-structuur moeten wijzigen. Aangezien de KNVB alleen verenigingen 
kende, werden deze NV's omgezet in verenigingen, waarbij de NV's wel bleven 
bestaan als geldschieter van de clubs. Een apart onderdeel van deze overeenkomst, 
die omschreven werd als de Vrede van Den Haag, was dat enkele profclubs met elkaar 
fuseerden of met bestaande KNVB-verenigingen. Drie profclubs gingen zelfstandig door 
en één daarvan was de profclub Alkmaar.58 Wat voor stad was Alkmaar en wat was er 
aan de hand in die grootste stad boven het Noordzeekanaal? 
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2 Ook in Alkmaar 
 
a. De stad 
 
Hoewel het inwoneraantal van Alkmaar in de twintigste eeuw langzaam steeg, telde de 
stad in het jaar waarin het betaald voetbal van start ging niet veel meer dan 40.000 
inwoners. De stad vervulde van oudsher de functie van streekcentrum voor het 
omliggend platteland. Regio's als West-Friesland, Noord-Kennemerland en ook de Kop 
van Noord-Holland vonden in de stad een afzetgebied voor agrarische producten en 
vis. Veel van deze producten werden verkocht via markten, winkels en veilingen. De 
stad was als knooppunt van tal van land- en waterwegen goed bereikbaar. 
 Op zijn beurt verzorgde Alkmaar de regio. De markten, winkels en diensten 
voorzagen in een belangrijke behoefte. Hoewel Alkmaar met uitzondering van 
chocoladefabriek Ringers nooit een grootschalige industrie heeft gekend, had de stad 
een uitgebreide nijverheid, zoals bierbrouwerijen, bakkerijen en scheepswerven. 
Belangrijk waren ook de dienstverlenende instellingen en bedrijven in de stad: scholen, 
ziekenhuizen, banken en bioscopen.59

 Natuurlijk telde de stad diverse voetbalclubs. Zo waren er de christelijke 
voetbalvereniging Jong Holland, de rooms-katholieke club RKAFC en diverse neutrale 
voetbalclubs waarvan Alkmaarsche Boys en Alcmaria Victrix de grootste waren. De 
laatste was, opgericht in 1898, de oudste van de stad. Zij was ook de meest 
prestigieuze vereniging in Alkmaar, hoewel ballotage niet al te streng werd toegepast.60 
Landelijk gezien waren haar prestaties niet heel indrukwekkend. De club kwam nooit 
hoger uit dan in de Tweede Klasse van de KNVB. Toch draaide zij binnen de regio goed 
mee en was zij de sterkste vereniging van Alkmaar. Wie, hetzij als speler, hetzij als 
bestuurder, echt iets in de Alkmaarse voetbalwereld wilde betekenen, was betrokken bij 
Alcmaria Victrix. Het verwondert dan ook niet dat uit de gelederen van deze club 
initiatiefnemers van het betaald voetbal in Alkmaar voortkwamen. 
 
b. De eerste initiatieven 
 
Het initiatief tot de oprichting van profclub Alkmaar werd genomen door Aldert 
Hoogvorst, die daartoe werd aangezet door zijn kennis Harry van Lent van de NBVB. 
Hoogvorst, die betrokken was bij de voetbalvereniging Jong Holland, benaderde de 
jonge ambtenaar Henk van der Hoef voor het opzetten van een betaalde voetbalclub in 
Alkmaar.61 Laatstgenoemde was lid van voetbalclub Alcmaria Victrix. Met name uit 
Alcmaria-kringen waren mensen aanwezig op de oprichtingsvergadering, 8 januari 
1954, ten huize van Hoogvorst. Negen pioniers waren op deze historische vergadering 
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aanwezig. Onder hen waren vijf spelers en oud-spelers van Alcmaria Victrix. Er werd op 
de bijeenkomst gesproken over de vorming van een bestuur waarvoor Alcmaria-trainer 
K. Wit onmiddellijk bedankte. Hij verklaarde `vurig voorstander' te zijn van 
beroepsvoetbal en zou ook graag zijn medewerking willen geven, maar hij was te 
bevreesd voor ernstige maatregelen van de KNVB, die grote financiële gevolgen voor 
hem zouden hebben. 
 Uiteindelijk werd er een eerste bestuur gevormd dat bestond uit de voorzitter 
Aldert Hoogvorst, secretaris-penningmeester Henk van der Hoef, vice-voorzitter Gerrit 
Afink en als lid John Dinkelberg. Gerrit Afink, die doelman was bij Alcmaria Victrix, was 
aanvankelijk benaderd als keeper voor het te vormen profelftal. Dinkelberg woonde in 
Utrecht en zou dan ook snel buiten beeld raken. Korte tijd later werd het bestuur 
aangevuld met Th.C. van der Lek, Frits Jansen en Egbert Cornelis Hartog. Jansen, 
woonachtig in Egmond aan Zee, was aangezocht door Henk van der Hoef, met wie hij 
als ambtenaar bij de Keuringsdienst van Waren werkte.62 Hartog was een verhaal 
apart. Al dik in de zestig en chauffeur bij de Openbare Bibliotheek stuurde hij op 9 
februari een brief aan Hoogvorst waarin hij zijn medewerking aanbood. Hij beriep zich 
erop dat hij in België acht jaar had gevoetbald en dus internationale ervaring had 
opgedaan. Wat het bestuur echter heel goed uitkwam was dat Hartog de beschikking 
had over een auto, die hard nodig was om overal in de provincie spelers te kunnen 
contracteren. Een week later was Hartog dan ook opgenomen in de 
bestuursgelederen.63

 De initiatiefnemers behoorden duidelijk niet tot de bovenlaag van de Alkmaarse 
samenleving: een werkloze (Hoogvorst), twee ambtenaren in de lagere rangen (Van 
der Hoef, Jansen), een zwembadinstructeur (Afink) en een chauffeur (Hartog). Kortom, 
het bedrijfsleven was in deze fase nog volstrekt afwezig. Met uitzondering van Hartog 
waren ze allen twintigers en dertigers. Wat hen dreef laat zich raden: enthousiasme, 
voetballiefde, uitdaging. In het geval van Hoogvorst, zoals later zou blijken, speelden 
ook minder nobele motieven een rol. Veel professionele armslag had dit bestuur niet. 
Alleen Hartog beschikte over een oud T-Fordje.64 Zelfs in april 1954 had de secretaris 
nog niet eens een telefoonaansluiting.65 Toch kreeg het bestuur het gedaan om een 
club op te bouwen die klaar was om mee te draaien met de eerste betaalde competitie 
in ons land. 
 De eerste opdracht was geldbronnen aan te boren die noodzakelijk waren om 
spelers te kunnen interesseren zich aan te sluiten bij de formeel op 1 januari 1954 
opgerichte profclub.66 Om het publiek warm te krijgen voor betaald voetbal en voor het 
inzamelen van geld begon het bestuur met de organisatie van een aantal propaganda-
avonden. Deze avonden hadden allemaal hetzelfde stramien. Na een inleiding door 
een propagandist van de NBVB konden er vragen worden gesteld door het publiek. De 
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hoofdmoot van de avond werd gevormd door de filmvertoning van een wedstrijd van de 
Italiaanse topploeg Internazionale, waar Faas Wilkes furore maakte, waarna als 
hoogtepunt beelden van het beroemde Watersnoodduel werden vertoond. Filmavonden 
werden belegd in Hoorn, Den Helder, Zaandam en Alkmaar. De avond in Alkmaar werd 
op 8 maart 1954 georganiseerd in een uitverkocht Wapen van Heemskerk.67

 Deze avond leidde tot de val van voorzitter Hoogvorst. Al eerder waren er in het 
bestuur grieven tegen Hoogvorst. Zo kreeg hij in februari '54 kritiek te verduren 
vanwege zijn activiteiten om in Beverwijk een profclub op te richten en daarvan 
bestuurslid te worden. Om verscheidene redenen waren de overige bestuursleden 
daarvan niet gecharmeerd. De beste spelers uit die regio zouden dan voor de 
Alkmaarse club verloren gaan. Bovendien, zo vond men, kon je geen voorzitter zijn van 
twee concurrerende verenigingen. Hoogvorst moest toegeven.68 De bom barstte op de 
bestuursvergadering van 25 maart, ruim drie weken na de succesvolle propaganda-
avond in Alkmaar. In de kleine woonkamer van Hartog opende vice-voorzitter Gerrit 
Afink frontaal de aanval op zijn voorzitter. Afink beschuldigde Hoogvorst ervan dat hij de 
opbrengst van de adverteerders voor het programma van de filmavond, namelijk een 
bedrag van 40 gulden, niet had afgedragen terwijl het bestuur daar diverse malen om 
had gevraagd. Iedere keer kwam de voorzitter met smoesjes en uitvluchten. Ook werd 
hem verweten dat hij zich opwierp als districtsvertegenwoordiger van de NBVB in Noord-
Holland terwijl die functie al lang niet meer bestond. Hoogvorst gaf na `lang gepraat in 
de ruimte' toe dat beide verwijten terecht waren en zei dat hij zojuist het bedrag had 
laten storten op de rekening van de club. Zijn medebestuursleden weigerden dat te 
geloven, waarna Afink de knock-out toebracht. Hij meldde inlichtingen omtrent de 
voorzitter te hebben ingewonnen, `(…) waarbij aan het licht kwam dat zijn verleden 
zonder meer slecht te noemen is'. Vervolgens vroeg hij hem of deze het op prijs stelde 
iets naders daarover te vernemen. Dat was niet nodig, aldus Hoogvorst; hij kende 
immers zijn verleden beter dan wie ook. Andere bestuursleden stelden dat hun 
voorzitter `dom en gemeen' had gehandeld en vroegen hem op te stappen. Hoogvorst 
ging akkoord en na het opstellen van een persbericht waarin het `vrijwillige' aftreden 
werd gemeld, vertrok hij nadat hij alle bestuursleden de hand had gedrukt.69 Na de 
filmavond, waar ook Hoogvorst het woord had gevoerd, kregen bestuursleden van 
verschillende kanten signalen dat het met zijn verleden niet goed zat. Nadere informatie 
werd ingewonnen, waaruit bleek dat hij bij twee werkgevers geld had achtergehouden 
dat met behulp van de politie werd teruggehaald. Ook voelde het bestuur zich 
bedrogen, omdat Hoogvorst meldde dat hij overdag vrij had wegens vorstverlet, terwijl 
later bleek dat hij was ontslagen en werkloos was.70 Na zijn ontslag kreeg Hoogvorst 
spijt. Hij probeerde zijn aftreden terug te draaien of anderszins genoegdoening te 
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krijgen. Om dat te bereiken stuurde hij tal van brieven aan de profclub en aan de NBVB, 
maar zonder resultaat.71

 De overige bestuursleden gingen verder met het van de grond tillen van betaald 
voetbal in de Kaasstad. Het grote probleem was het geld; de propaganda-avonden 
leverden wat dat betreft nauwelijks iets op. In navolging van wat ook elders in den lande 
gebeurde, moest het geld er komen via de oprichting van een naamloze vennootschap. 
In Alkmaar ging die op 13 april 1954 van start onder de naam `Noordhollandse Profclub 
``Alkmaar'' N.V.'. Er werd voorzien in een kapitaal van  50.800,- dat moest worden 
ingebracht via aandelen van 100, 500 en 1000 gulden. Belangrijk waren de acht 
prioriteitsaandelen van 100 gulden die de bezitters zeggenschap over de NV gaven. 
Slechts een klein gedeelte van het beoogde kapitaal was opgebracht door de 
bestuursleden van het eerste uur, Hartog, Van der Hoef en Jansen. De laatste had 
daarvoor zelfs het geld dat hij had gereserveerd voor zijn aanstaande huwelijk 
vrijgemaakt.72 Zij waren bij lange na niet kapitaalkrachtig genoeg om het benodigde 
geld bijeen te brengen of daarvoor borg te staan. Daarvoor dienden zich later de twee 
zakenlieden Lodewijk Hendrik Röpcke en IJsbrand Kroonenburg aan. De eerste zou 
zich nadrukkelijk manifesteren, terwijl de tweede vanaf de achtergrond het kapitaal 
verschafte dat betaald voetbal mogelijk maakte. Zij namen, zo werd bepaald in de 
notariële akte die op 14 september 1954 werd gepasseerd, de aandelen van het 
voornoemde trio over.73

 
c. De werving van spelers 
 
Naast het geld waren er natuurlijk ook spelers nodig. Maar hoe stel je een goed elftal 
samen? Pogingen in januari 1954 om spelers van Alkmaarse Boys uit te nodigen voor 
een gesprek mislukten. Zij kwamen niet opdraven.74 Ook het lukraak bezoeken van 
spelers die zich per brief hadden gemeld leverde niets op.75 Succesvoller was de 
beslissing om gericht te rekruteren onder de topvoetballers in Noord-Holland en met 
name onder de spelers die uitkwamen in het Noord-Hollands of in het Kennemerlands 
elftal van de KNVB.76

 Tegen een kilometervergoeding van 10 cent bezochten bestuursleden als 
Hartog en Van der Lek diverse spelers. Wel bepaalde het bestuur dat als een treinreis 
voordeliger zou zijn er van dat vervoer gebruik moest worden gemaakt.77 Dit zegt 
natuurlijk alles over de financiële armslag van het bestuur in die periode. Veel indruk 
maakten de voetbalbestuurders niet toen zij zich meldden bij de kandidaat-spelers. 
Toen hij Hartog aan zag komen in een oud T-Fordje vroeg de KFC'er Barend van Vliet 
zich af: `Hoe kan die ons nu betalen?'78 Ook zijn Zaanse ploeggenoten Dirk Kuijper, 
Ben Kabel en Jaap Ramakers hadden zo hun gedachten toen de Alkmaarders in hun 
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`achtstehands karretje' wilden vertrekken en de auto niet wilde starten: `We hebben dat 
ding toen maar met zijn drietjes aangeduwd, anders waren die mannen nooit meer in 
Alkmaar aangekomen.'79 Zij vormden de Zaankanters van het te vormen profteam. Van 
voetbalclub `De Kennemers' uit Beverwijk werden Bas Peggeman, Ruud Michel en 
Henk van der Sluis losgeweekt. In het oostelijke deel van de provincie deed het 
Alkmaar-bestuur eveneens goede zaken. Het wist beslag te leggen op de gebroeders 
Klaas, Evert en Thoom Smit, die uitkwamen voor voetbalclub Volendam. In een wat 
later stadium tekenden Piet Buis van Egmondia, Siem Stelling van West-Frisia uit 
Enkhuizen en doelman Gerard Snabilie uit Amsterdam. 
 Wat opvalt is de geografische spreiding van het eerste Alkmaarteam. De 
mannen kwamen uit alle hoeken van Noord-Holland en vooral uit het noordelijk deel 
van de provincie. Wat ontbrak waren, met uitzondering van Henk Kramer die afkomstig 
was van de Alkmaarsche Boys, spelers uit Alkmaar zelf. Alkmaar was zo slecht 
vertegenwoordigd omdat de bestuursleden van de jonge profclub in de eerste plaats de 
spelers rekruteerden die ook uitkwamen in het Noord-Hollands elftal. In dat elftal 
ontbraken Alkmaarse spelers. Om een topteam op de been te brengen, was men dus 
genoodzaakt om de regio in te gaan. 
 Wat waren de motieven van spelers om te kiezen voor het betaalde voetbal? 
Natuurlijk was de financiële vergoeding bepaald niet te versmaden. De eerste 
contracten voorzagen in een vast loon van 20 gulden per week en een premie die 
varieerde van 40 gulden bij winst, 20 gulden bij een gelijk spel tot 10 gulden in geval 
van verlies.80 Daarnaast werden reiskosten vergoed, behalve bij de gebroeders Smit uit 
Volendam, die een bromfiets ter beschikking kregen om de trainingen en 
thuiswedstrijden te kunnen bezoeken - benzine en reparatiekosten waren echter voor 
eigen rekening.81 En ook al waren voor hedendaagse begrippen de contracten mager, 
voor de spelers uit die tijd, die doorgaans tot de lager betaalden behoorden, was dit 
contract een forse aanvulling op het inkomen. 
 Slechts een enkele speler werd al in de amateurtijd uitbetaald, zoals Snabilie, die 
werd betaald bij OSV: `Als rasechte Amsterdammer ging ik daar niet voor niets aan de 
gang.'82 Ook bij Volendam kwamen er wel betalingen voor.83 Soms konden de toppers 
bij de amateurclubs nog wel op iets extra's rekenen, zoals Henk van der Sluis bij De 
Kennemers: `Er was in de buurt een kledingzaak en daar kon ik af en toe na sluitingstijd 
even langskomen. Eenmaal binnen zei de eigenaar: ``Zoek maar een mooi jasje uit'', en 
als ik dan zei dat er wel een broek bij hoorde werd ook dat geregeld. 's Zondags zag je 
de anderen kijken.'84 Bij KFC smoesden ervaren spelers als Jo Kruiver wel eens over 5 
gulden `douchegeld'.85 Bij de andere Zaanse club, ZFC, werd onder geen voorwaarde 
betaald: `We kregen na de wedstrijd een kogelflesje, daar hield het mee op.' Toen 
KFC'er Jaap Mol het bestuur om een trekharmonica verzocht om zo wat bij te kunnen 
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verdienen op feesten, lichtte het bestuur de KNVB in, die hem prompt voor het leven 
schorste.86 Kortom, voor de meeste spelers gold dat zij voor het eerst in hun 
voetballend bestaan konden rekenen op een financiële tegenprestatie voor hun 
sportieve inspanningen. 
 Er waren ook andere motieven om in zee te gaan met Alkmaar '54. Geen van de 
spelers had ooit op het hoogste niveau meegedraaid in het amateurvoetbal. Zij kwamen 
allemaal uit voor clubs die niet verder kwamen dan de Tweede Klasse van de KNVB. 
Van de ene op de andere dag was er het vooruitzicht om uit te komen tegen voormalige 
spelers van het Nederlands elftal.87 Alkmaar '54 was de enige NBVB-club zonder oud-
internationals.88 Uitkomen voor Alkmaar was een avontuur dat bij deze spelers sterker 
trok dan de sanctie van een levenslang royement door de KNVB met de mogelijkheid dat 
daarmee een acuut einde zou komen aan hun voetballoopbaan. Kabel, Kuijper en 
Ramakers waren al in de dertig en hadden toch al geen lange carrière meer voor de 
boeg. Veel was er dus niet te verliezen.89 Snabilie had evenmin veel te verliezen. Nadat 
hij onder valse naam was gaan voetballen bij Mijdrecht, werd hij ontmaskerd en 
vervolgens door de KNVB als lid geroyeerd.90 Klaas Smit twijfelde aanvankelijk wel nadat 
hij gesproken had met het Alkmaar-bestuur vanwege de dreiging van levenslange 
schorsing. Dat veranderde toen hij en broer Evert bij Volendam-voorzitter Mühren 
werden geroepen. Die deelde hun mee dat zij voor het leven geroyeerd waren. De 
reden was niet dat zij een contract hadden getekend bij Alkmaar, want dat hadden zij 
nog niet, maar louter dat zij hadden gesproken met vertegenwoordigers van de 
profclub.91 Er bleef hen toen niet veel meer over dan zich te verbinden aan de nieuwe 
club. 
 Ook kon er een meer persoonlijke reden zijn om in zee te gaan met Alkmaar '54. 
De jeugdige Barend van Vliet koesterde grieven tegen KFC, dat de voorkeur gaf aan 
Klaas Molenaar boven hem voor de rechtsbuitenplaats. Van Vliet was ervan overtuigd 
dat hij de betere voetballer was maar het aflegde tegen de invloed van Klaas Molenaar 
op de club. Hij overwoog te stoppen met voetbal maar toen de Alkmaarders zich 
aandienden greep hij die gelegenheid gretig aan.92 Toch durfde niet iedereen die werd 
uitgenodigd om betaald voetballer te worden deze overstap aan. Han Janssen van De 
Kennemers had graag getekend bij Alkmaar '54. Zijn vader, die secretaris was van De 
Kennemers, was daar echter fel op tegen. Hoewel Janssen wel al zijn handtekening 
had gezet bracht de houding van zijn vader en de angst voor een levenslange KNVB-
schorsing hem ertoe af te zien van de overstap.93 Twee spelers besloten uiteindelijk om 
niet toe te treden tot de Alkmaar-gelederen uit angst dat zij hiermee hun broodwinning 
zouden verliezen. Zo ondertekende de KFC'er Andries Kok op 20 mei 1954 een 
bereidverklaring om te komen voetballen bij de profclub Alkmaar. Hij trok zich echter 
terug omdat hij vreesde voor de toekomst van zijn haringzaak, die vooral steunde op de 
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aanhangers van KFC.94 L. Rijkers uit Den Helder trof hetzelfde lot. Deze rijksambtenaar 
had wel een contract getekend, maar hem werd te verstaan gegeven dat hij er niet op 
kon rekenen voor verzuim in aanmerking te komen. Of ontslag en voetballen, of zijn 
werkzaamheden in rijksdienst voortzetten, zo was de boodschap.95 Ten slotte kon ook 
clubliefde een reden zijn om niet naar profclub Alkmaar te gaan. Volendam-speler 
Klaas Karregat die ook was benaderd, weigerde: `Voor een Solexie liet ik het dorp niet 
in de steek', daarmee uithalend naar de gebroeders Smit, die een brommer van 
Alkmaar '54 hadden gekregen.96 Voor Karregat vielen club- en dorpsbelangen blijkbaar 
samen. 
 In deze periode vol turbulentie werden de contacten in stilte gelegd. Dat gold 
bijvoorbeeld voor de wijze waarop de gebroeders Smit in Volendam werden benaderd. 
Die geheimhouding probeerde men zeker te betrachten bij de ondertekening van de 
contracten die was voorzien op 23 juni in de bovenzaal van het Wapen van Heemskerk 
in de Alkmaarse binnenstad. Twee dagen daarvoor werden de spelers hiervoor 
schriftelijk uitgenodigd. Zij kregen op het hart gedrukt deze bijeenkomst geheim te 
houden.97 Het bestuur had belang bij geheimhouding, omdat bij bekendwording de druk 
op de spelers zo zou groeien dat zij alsnog zouden kunnen besluiten om bij hun oude 
club te blijven. De spelers hadden op hun beurt er eveneens belang bij dat de 
bijeenkomst niet bekend zou worden. Mocht het betaalde voetbalavontuur voordat de 
competitie van start ging alsnog mislukken, dan konden zij zo weer aanschuiven bij hun 
oude club zonder te zijn geroyeerd. Desondanks kwam de plaatselijke pers achter deze 
gebeurtenis; twee fotografen en een verslaggever wachtten de spelers na het 
ondertekenen van de verbintenissen op. Ben Kabel voelde zich betrapt, raapte een 
trottoirtegel op en liep daarmee dreigend op de fotograaf af die hem zojuist voor het 
nageslacht had vastgelegd. De fotograaf maakte zich, achternagezeten door Kabel, uit 
de voeten.98

 
d. Woedende reacties 
 
Dat die spanningen terecht waren, bleek wel uit de reacties toen bekend werd welke 
spelers zich hadden verbonden aan de nieuw opgerichte club. In de Zaanstreek, in 
Egmond en in Volendam waren de reacties afwijzend tot zeer vijandig. Bijna overal 
werd gesproken van verraad of werd ten minste een toespeling daarop gemaakt. De 
reactie die werd afgedrukt in clubblad `De Z.F.C.'er' was nog mild: `Als een schok is het 
door onze gelederen gegaan, toen wij moesten vernemen dat Ben, Dick en Jaap 
[Kabel, Kuijper, Ramakers- G.V.] hadden gemeend hun club te moeten verlaten 
teneinde in de toekomst enig geldelijk gewin van hun sport te genieten. Niet omdat wij 
op het standpunt staan, dat zij, die de beroepssport stellen boven het amateurisme, 
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thans voor ons minder waard zijn, doch uitsluitend waar het hier een drietal spelers 
betreft, die van hun aspirantentijd af het ROOD-WITTE SHIRT droegen, was dit voor 
ons een op dat moment moeilijk te dragen slag, (…) doch blijven zal de herinnering aan 
een drietal fijne sportjongens, welke de kleuren van onze club op prachtige wijze 
hebben verdedigd.'99 Bonter maakte het bestuur van ZFC het tegenover de drie 
dissidenten, die werden ontboden. Kabel kreeg daar te horen: `Jij bent een man van de 
verschroeide aarde. Alle voetstappen die jij zult zetten, zullen zwart worden.' Een 
bestuurslid beet Ramakers zelfs toe dat hij een fascist, een NSB'er was.100 Dirk Kuijper, 
die een winkel had, kreeg het de eerste maanden een stuk rustiger. Na een half jaar 
trok dat wel weer bij. Alleen de fanatieke ZFC'ers bleven weg.101 De Egmonder Piet Buis 
werd door zijn vroegere teamgenoten en door zijn collega's op de bouw genegeerd. 
Egmonders hadden zelfs de bakker van de familie Buis onder druk gezet om geen 
brood meer te leveren aan dit gezin. Anders, zo luidde het dreigement, zouden zij zelf 
een andere bakker opzoeken. Toen de bakker zich met dit dilemma wendde tot moeder 
Buis loste zij dit voor hem op door in het vervolg het brood te halen bij de winkel. Het 
duurde een half jaar voordat Piet Buis weer werd geaccepteerd in de Egmondse 
samenleving.102 In het andere vissersdorp, Volendam, ging het er even heftig aan toe. 
Toen bekend werd dat de gebroeders Smit voor de profclub hadden getekend, 
reageerde de gemeenschap daarop uitermate vijandig: 'We waren verraders.'103 De 
Volendammers die naar Alkmaar gingen, werden `overwappers' genoemd, Volendams 
voor overlopers, deserteurs.104

 Het slagveld overziende valt op dat bij ZFC de woedende reacties waren 
ingegeven door boosheid over het verraad dat de club werd aangedaan. Per slot van 
rekening werd het eerste elftal beroofd van drie van zijn beste spelers. Bij de hechte 
dorpsgemeenschappen Egmond en vooral Volendam was er niet alleen sprake van 
verraad aan de club maar daarmee juist ook aan het dorp. Al eerder zagen wij dat de 
Volendammer Klaas Karregat weigerde uit te komen voor Alkmaar '54 omdat hij onder 
geen beding zijn dorp in de steek wilde laten. Het voetbalgekke Volendam raakte niet 
alleen drie topspelers kwijt, maar die spelers gingen ook naar een stad waar Volendam 
een aversie tegen koesterde. Alkmaar werd door het diepgelovige rooms-katholieke 
vissersdorp gezien als een protestants, dus niet-katholiek, ketters oord.105 De 
animositeit tussen de Alkmaarse en de Volendamse clubs zou de volgende jaren nog 
op tal van manieren blijken. Al in de vorige paragraaf zagen wij hoe de controverse 
tussen KNVB en NBVB in het perspectief van goed-fout en zeker ook van verraad werd 
geplaatst. Jaap Ramakers van ZFC werd er zelfs van beschuldigd een NSB'er, een 
fascist te zijn. De ervaringen van de Tweede Wereldoorlog zorgden ervoor dat 
tegenstellingen een extra lading kregen door die te bezien in het licht van verraad en 
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van de tegenstelling goed-fout. In de al tientallen jaren durende strijd tussen de 
aanhangers van amateurisme en die van betaald voetbal was dit een nieuw element. 
 Er was een profclub, er waren spelers en toch moest er meer gebeuren om 
definitief van start te kunnen gaan. De nog benodigde vereisten waren een naam, een 
tenue, een veld, tegenstanders en niet onbelangrijk: structurele financiering. De naam 
waaronder de nieuwe profclub zich had laten registreren was `Noordhollandse 
Beroepsvoetbalclub ``Alkmaar'' n.v.'. Een merkwaardige paradox zat er wel in deze 
naam besloten: Noord-Holland en Alkmaar. In zekere zin overlapten deze ook wel het 
karakter van de club. Immers, de spelers kwamen, met uitzondering van Henk Kramer, 
niet uit Alkmaar maar uit de rest van de provincie, terwijl het bestuur uit voornamelijk 
Alkmaarders was geformeerd. Het publiek, zoals we later zullen zien, zou uit zowel 
Alkmaarders als overige Noordhollanders bestaan. `Alkmaar' zoals de club aanvankelijk 
werd genoemd, en later Alkmaar '54 liep met deze naam de bestaande vereniging 
`Alkmaar' voor de voeten. Deze deed daar verder niet moeilijk over en veranderde haar 
naam in Go Ahead 1918.106

 Op advies van de spelers ging de club van start in het befaamde Arsenal-tenue: 
rode kousen, witte broeken en rood-wit shirt.107 Aanvankelijk had het bestuur de 
voorkeur voor een blauw-wit geblokt shirt, maar later werd toch gekozen voor het 
Arsenal-shirt.108 Op de shirts droegen de spelers als embleem het stadswapen van 
Alkmaar in de vorm van een burcht. 
 
e. De gemeente en het veld 
 
Naast spelers en geld was de derde voorwaarde die vervuld moest worden het 
verkrijgen van een speelveld. Anders dan in een aantal andere gemeenten bleek dat in 
Alkmaar geen probleem te zijn en was het gemeentebestuur bereid accommodatie ter 
beschikking te stellen. Waarom lukte het in Alkmaar om makkelijk een veld ter 
beschikking gesteld te krijgen? Er bestond blijkbaar sympathie bij het gemeentebestuur 
voor dit nieuwe initiatief, dat, zo wist de gemeente natuurlijk ook wel, zich mocht 
verheugen in de steun van het grote publiek. Daarnaast had het zeker oog voor de 
inkomsten die betaald voetbal zou opleveren. Deze zouden er niet alleen zijn in de 
vorm van de huur van het veld, maar ook leken de te verwachten inkomsten in het 
kader van de vermakelijkheidsbelasting die op ieder toegangsbiljet werd geheven niet 
te versmaden. Mogelijk speelde ook het feit dat twee van haar eigen 
gemeenteambtenaren tot de initiatiefnemers behoorden een rol in de gemeentelijke 
houding. 
 Belangrijk en wellicht doorslaggevend was toch zeker ook de rol van de directeur 
van het Gemeentelijk Sportpark, G.Th.J. de Munk. Hij ontpopte zich als een warm 
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pleitbezorger van het betaald voetbal. De Munk geloofde daarin en ging daarvoor ook 
reclame maken bij het gemeentebestuur. Met tevredenheid meldde het bestuur van 
Alkmaar '54 dan ook aan de NBVB: `Genoemde heer De Munk is zeer geporteerd van 
het beroepsvoetbal en wij hebben in hem dan ook een zeer gewaardeerde steun.'109 
Toen het bestuur van Alkmaar '54 om een gesprek verzocht, liet De Munk weten 
`gaarne' een deputatie van het bestuur te willen ontvangen.110 Nadat dit gesprek in 
februari had plaatsgevonden verzocht Alkmaar '54 medio april het gemeentebestuur om 
gebruik te mogen maken van het Sportpark. Een maand later besloten burgemeester 
en wethouders daarmee akkoord te gaan nadat de Raadscommissie van bijstand voor 
het Sportpark gunstig had geadviseerd. De tegenactie die inmiddels gaande was om dit 
besluit terug te laten draaien mocht niet baten. Het gemeentebestuur bleef bij het 
genomen besluit.111 De KNVB dreigde in een gesprek met wethouder A.J.M. Leesberg 
op 28 juni 1954 het terrein besmet te verklaren, maar zag daar uiteindelijk toch vanaf.112 
De waarschijnlijke reden is dat daarmee Alcmaria Victrix, dat niet zomaar kon uitwijken 
naar een ander veld, te zeer zou worden benadeeld. Er werd een huur vastgesteld die 
20 procent bedroeg van de netto-recette, namelijk de entree minus de 
vermakelijkheidsbelasting. Daarnaast kon de club een trainingsveld huren voor 5 
gulden per keer, waarbij voor het gebruik van de lichtmasten nog eens 5 gulden per uur 
extra in rekening werd gebracht.113

 Het gegeven dat de Alkmaarse gemeenteraad acte de présence gaf bij de 
eerste wedstrijd die de profclub op het Sportpark speelde, wijst er ook op dat het 
betaald voetbal de steun had van de plaatselijke politiek.114 Toch was het 
gemeentebestuur er zich ook wel van bewust hoe gevoelig het betaald voetbal lag bij 
de bestaande amateurclubs, die er een geduchte concurrent bij hadden gekregen. Zo 
werd het Sportpark aanvankelijk alleen op de zaterdagen verhuurd. Op het verzoek van 
de profclub om in november op zondag het terrein te mogen huren besliste het 
dagelijks bestuur van de gemeente in principe positief maar het vond wel dat het 
amateurvoetbal, dat ook op zondag speelde, niet mocht worden benadeeld. De zondag 
als speeldag zou immers toeschouwers wegtrekken bij de amateurclubs. Kortom, 
maatregelen en nader overleg met Alkmaar '54 en de clubs waren nodig.115

 De Alkmaarse amateurclubs en de KNVB hadden inmiddels de handen ineen 
geslagen om te voorkomen dat de profclub op zondag de beschikking zou krijgen over 
een voetbalveld. Medio september vond er overleg plaats tussen bestuursleden van 
Alcmaria Victrix, Alkmaarsche Boys, RKAFC en het hoofdbestuur van de KNVB over de te 
nemen maatregelen. Eensgezind werd besloten dat de clubs zich niet zouden laten 
paaien met een financiële compensatie van de kant van het gemeentebestuur: 
`Unaniem verklaarden de clubs geen ``bloedgeld'' te zullen aanvaarden (...).' Ook werd 
besloten om de komende 8 Oktoberoptocht in het kader van de herdenking van 
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Alkmaars Ontzet in 1573 aan te grijpen voor een protest tegen het betaald voetbal. Om 
zoveel mogelijk jeugdleden te bewegen mee te lopen, stelde de KNVB staanplaatsen 
beschikbaar voor de komende interland Nederland-België om te verloten. Tevens 
subsidieerde de bond met 500 gulden de aankleding van de praalwagens die werden 
gewijd aan de voetbalsport.116 De jeugdleden liepen mee onder de leus `En wij dan?' 
om daarmee aan te geven dat betaald voetbal de amateurclubs kapot maakte en dus 
ten koste ging van hun hobby.117 Voor zover bekend was dit de eerste en ook enige 
keer dat deze jaarlijkse optocht werd gebruikt voor een politieke actie. Ruim een week 
na deze optocht bezochten twee KNVB-hoofdbestuurders het stadhuis en probeerden 
wethouder C. Venneker te bewegen zijn voornemen niet door te zetten.118

 Een laatste poging om het kwaad te weren werd ondernomen door het sturen 
van een brief door de KNVB aan het gemeentebestuur. In de brief werd nogmaals een 
dringend beroep gedaan om het veld niet op zondag te verhuren aan de profclub.119 
Het bleek allemaal tevergeefs. Vanuit de raad vond er slechts één directe aanval plaats 
op het verhuren van het Sportpark. Het raadslid van de Katholieke Volkspartij, Fr. 
Otten, riep in een interpellatie het College van B&W op om een einde te maken aan de 
verhuur. Hij was het daar niet mee eens vanwege het commerciële karakter van de 
nieuwe voetbalclub en bovendien baarde het hem zorgen dat het betaald voetbal ten 
koste zou gaan van de toeschouwersaantallen bij de amateurs. Otten was zelf een 
aanhanger van RKAFC.120 De wethouder voor sportzaken antwoordde dat hij er niets 
voor voelde om de Koude Oorlog tussen de KNVB en de NBVB over te brengen naar de 
raadszaal. Bovendien had hij er geen bezwaar tegen dat het terrein werd verhuurd aan 
een NV. In de eerste plaats ging het hier om een Alkmaarse NV en bovendien vonden 
er op het Sportpark al tal van commerciële activiteiten plaats, zoals harddraverijen, 
motorraces en circusvoorstellingen. Dat de wethouder ook oog had voor het electorale 
belang bleek uit zijn laatste argument, namelijk dat het gemeentebestuur ook tegemoet 
moest komen aan mensen die van `goed voetbal' hielden.121

 
f. De eerste wedstrijden 
 
{1}Toen deze interpellatie werd gehouden draaide het elftal van Alkmaar '54 inmiddels 
op volle toeren en was de eerste wedstrijd al ruim twee maanden achter de rug. Bij 
Egidius Joosten en de zijnen, die erop gebrand waren met een betaalde competitie van 
start te gaan die qua niveau de competitie van de KNVB zou overklassen, bestond er 
aanvankelijk twijfel of de spelers van de profclub Alkmaar wel over voldoende 
voetbalkwaliteiten beschikten. Per slot van rekening liep er in dit elftal geen enkele 
international rond en behoorden de spelers ook niet tot de amateur-top van Nederland. 
De hoogste afdeling waarin zij uitkwamen was de Tweede Klasse KNVB. 
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 Alvorens de Alkmaarders toe te laten besloot de NBVB dat zij eerst maar eens 
een examen moesten afleggen in de vorm van een proefwedstrijd. De voorbereiding 
van deze wedstrijd vond in het diepste geheim plaats. De tegenstander werd geheim 
gehouden, terwijl ook het veld tot op het allerlaatste moment werd verzwegen. Op 30 
juli 1954 kreeg Alkmaar '54 per brief de instructie om de volgende dag om 14.00 uur 
per auto te vertrekken via de Velserpont naar Haarlem. Vóór het binnenrijden in 
Haarlem moest een bijgevoegde, met lak verzegelde brief worden geopend - `Tot dat 
ogenblik moeten de lakzegels zich nog in ongeschonden staat bevinden.' De 
bijgevoegde brief bevatte het einddoel van de reis, namelijk het voetbalterrein Duinhorst 
te Wassenaar.122 Daar wachtte een verrassing in de vorm van het team van profclub 
Amsterdam. Inmiddels stond het bestuur van Alkmaar '54 doodsangsten uit. Als het 
elftal zou falen tegen de Amsterdammers zou dat niet alleen betekenen dat men niet 
zou worden toegelaten als profclub, maar ook dat de spelers dan door hun royement 
als lid van de KNVB hun voetballoopbaan onmiddellijk moesten beëindigen. Het bestuur 
besloot dan ook de spelers niet te vertellen dat het hier om een toelatingswedstrijd 
ging.123 De Alkmaarders kwamen verrassend goed voor de dag en hielden hun 
tegenstanders op een 2-2-gelijkspel. Ze slaagden glansrijk voor het examen. Deze 
wedstrijd, die bekend werd onder de naam Pontwedstrijd, werd gevolgd door een 
oefenwedstrijd tegen de Amsterdammers op het Sportpark in Alkmaar. Bij deze 
wedstrijd, 9 augustus in de vroege avond, werden toeschouwers geweerd. Amsterdam 
was uit op revanche en won dan ook met 2-4.124

 Toen Alkmaar '54 was toegelaten als profclub, kreeg de club ook het voorrecht 
om de eerste officiële wedstrijd in het betaald voetbal te spelen. Alkmaar '54 was daar 
juist zo op gebrand, omdat die wedstrijd midden in de grootschalige feestelijkheden viel 
die Alkmaar organiseerde vanwege het feit dat de stad 700 jaar eerder stadsrechten 
had verworven. Het gemeentebestuur vond het een prima plan en verlaagde de 
huurprijs van het Sportpark met 50 procent. `(...) het zal een pracht stunt worden', 
meldde de Alkmaar '54-secretaris aan de NBVB. Hij had echter één verzoek: kon Venlo, 
de tegenstander, doelman Frans de Munck niet lenen van Joosten? Dat zou het feest 
compleet maken.125 Dat laatste gebeurde niet. Desondanks stroomde het publiek op 
zaterdag 14 augustus 1954 massaal toe. Honderden supporters waren uit Venlo 
meegekomen, terwijl uit Alkmaar en de wijde omgeving duizenden belangstellenden 
naar het Sportpark trokken. In en om de Sportlaan stonden 604 auto's, 436 
motorrijwielen en 1200 fietsen geparkeerd. Er werden liefst 3895 programmaboekjes 
verkocht. Er hing op het terrein de sfeer van een interland, die nog eens werd versterkt 
door het voorafgaand aan de wedstrijd spelen van het Limburgs volkslied en het 
Alkmaarse stadslied (Van Alkmaar de Victorie!) door de Harmonie. Tot verrassing van 
velen won de Alkmaarse ploeg, op de dag dat de Bondsvergadering van de KNVB zich 
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boog over het voorstel om betaald voetbal mogelijk te maken, met liefst 3-0. Het was 
een uitslag die iedereen verbaasde en die onderstreepte dat de jonge profclub klaar 
was voor de te starten profcompetitie.126

 
g. Financiering van de jonge profclub 
 
Nu het betaald voetbal daadwerkelijk van start was gegaan, werd het zaak om grote 
financiers aan te trekken voor de op instigatie van de NBVB opgerichte naamloze 
vennootschap. De profclub kreeg te maken met de harde zakenmannen die het betaald 
voetbal van de grond tilden, maar daar ook voor zichzelf voordeel in zagen. Diepe 
indruk op de jonge Alkmaar-bestuurders maakte het bezoek dat Joosten in eigen 
persoon aan Alkmaar bracht. Hij wilde wel eens met eigen ogen aanschouwen wat het 
initiatief in Alkmaar eigenlijk voorstelde. Samen met drie andere NBVB-bestuurders 
zocht hij de secretaris thuis op. `Stel je voor: daar stond die slee voor de deur [een 
lichtblauwe Buick- G.V.] en hij in dat kleine kamertje van ons!' Joosten had voor de 
familie Van der Hoef de uitstraling van een Amerikaanse filmster. Niettemin waren de 
Alkmaarders voor de NBVB toch heel interessant, dankzij het veld waarover zij de 
beschikking hadden gekregen.127 Dé Stoop was een andere zakenman die zich in 
Alkmaar liet zien. De man achter de profclub Amsterdam had plannen om Alkmaar '54 
op te kopen, maar ving bot bij het bestuur: `Wij wilden best praten met Stoop, maar 
tijdens dat gesprek kregen wij het idee dat-ie niet te vertrouwen was, gewoon 
gevoelsmatig. 'n Type waarbij je je vingers moet natellen als je hem een hand hebt 
gegeven. Die transactie is dan ook niet doorgegaan.'128

 Eerder al meldde de Amsterdamse zakenman L.H. Röpcke, inmiddels ook 
eigenaar van profclub Den Haag, zich in Alkmaar. Hij was naar voren geschoven door 
Egidius Joosten.129 Nadat hij samen met IJsbrand Kroonenburg in het bezit was 
gekomen van de prioriteitsaandelen deed hij pogingen om de bestuursleden uit te 
rangeren. Dat leidde tot harde confrontaties en de bestuursleden Van der Hoef en 
Jansen weigerden dat te accepteren. In een aangetekende brief wezen zij Röpcke erop 
dat bij de aandelenoverdracht in september was afgesproken dat zij in het bestuur 
konden blijven zitten. Tijdens een onderhoud daarover griefde Röpcke hen zeer: `Zelfs 
ging U zover ons, als een onderwijzer tegenover een schooljongen, met een dreigende 
vinger het zwijgen op te leggen en het dreigement uit te spreken om ons persoonlijk in 
Alkmaar te komen vermoorden.'130 Zij lieten hem weten hun bestuursfunctie neer te 
zullen leggen. Zover kwam het toch niet, want Röpcke trok zich uiteindelijk terug uit 
Alkmaar '54. Wat was het geval? De fusie tussen KNVB en NBVB leidde tot de afspraak 
dat de betaalde voetbalclubs zouden worden geleid door een vereniging of stichting. De 
NV werd naar de achtergrond gedrongen en kreeg de functie van kapitaalverschaffer. 
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Die nieuwe situatie was niet interessant voor Röpcke, die het betaald voetbal als bron 
van inkomsten en niet als uitgavenpost zag en eerder al zijn profclub Den Haag in 1955 
voor 175 duizend gulden van de hand deed aan de Haagse overhemdenfabrikant 
Rozenboom.131 Uiteindelijk heeft Röpcke dus geen geld in de Alkmaarse profclub 
gestoken. 
 Dat gold niet voor de andere grootaandeelhouder, de in Heiloo woonachtige 
IJsbrand Kroonenburg. Toen de club smachtte naar geld meldde deze aannemer zich 
en verstrekte de nodige kredieten. Waarom? Niet uit winstbejag. Daarvan is nooit iets 
gebleken. Uit voetballiefde? Ook dat niet. Een voetbalkenner was hij niet. In diverse 
varianten deed het verhaal over hem de ronde dat hij zich eens publiekelijk afvroeg 
waarom de doelman van Venlo een pet droeg, want dan kon hij toch niet koppen?132 
Dreven aanzien en macht hem? Nee, ook niet. Kroonenburg zocht nimmer de 
publiciteit, plaatste zich nooit op de voorgrond en trad zelden of nooit naar buiten. Bij de 
spelers stond hij bekend als `de geldschieter'. Veel meer wisten zij niet van hem. 
Kroonenburg vertoonde zich ook nooit na afloop van een wedstrijd in de kleedkamer.133 
Wat dreef hem dan om de eerste sponsor te worden van het betaalde voetbal in 
Alkmaar en een aandelenpakket aan te schaffen van ruim 25 duizend gulden? Wie was 
deze weldoener? 
 De in 1902 geboren Kroonenburg bouwde een aannemingsbedrijf op in Heiloo. 
Misschien door de invloed van zijn eerste vrouw, die in 1936 overleed en van Duitse 
afkomst was, werd Kroonenburg nog voor de oorlog lid van de NSB. Tijdens de 
oorlogsjaren schopte hij het zelfs tot Groepsleider van de NSB in Heiloo. Hij werd 
hiervoor beloond, want als aannemer kwam hij in aanmerking voor tal van opdrachten 
van de Wehrmacht. Zo bouwde hij bunkers, schietbanen en verrichtte hij 
werkzaamheden op het vliegveld Bergen. Na de oorlog bleek zijn vermogen gegroeid te 
zijn tot ruim 260 duizend gulden.134 Het mocht hem niet baten, want behalve een 
detentie van drie jaar raakte Kroonenburg na zijn veroordeling nagenoeg zijn gehele 
vermogen kwijt. Na zijn vrijlating in 1948 zat hij volledig aan de grond. Als mens werd 
echter niet ongunstig over hem geoordeeld. Hij stond bekend als een sociale werkgever 
die zijn personeel nimmer onder druk zette om lid te worden van de NSB. Een 
vooraanstaand verzetsman getuigde over hem dat Kroonenburg wist van diens illegale 
activiteiten maar nooit iets deed met die kennis. Wellicht de meest rake typering kwam 
van zijn boekhouder: `Volgens mij is hij een goed vakman, maar te dom voor politiek.'135 
Na zijn detentie lukte het hem om opnieuw een bloeiende aannemerij op te bouwen. 
Dat stelde hem in staat om de profclub Alkmaar van het nodige geld te voorzien. 
 Waarom deed hij dat? Het was voor hem een vorm van rehabilitatie. Hij meldde 
zich niet zelf aan, maar werd bewerkt door zijn plaatsgenoot en voetballiefhebber J. 
Kueter. Deze had een loodgietersbedrijf en had uit dien hoofde veel contacten met de 
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Heiloose aannemer. Samen met Alkmaar-bestuurslid F. Jansen zocht hij Kroonenburg 
op en sprak hem aan op zijn oorlogsverleden in termen van: `Je kunt nu goedmaken 
wat je in de oorlog hebt verpest.'136 Kroonenburg ging met de profclub in zee omdat hij 
er weer bij wilde horen.137 Met de nodige voorzichtigheid kan de vraag opgeworpen 
worden in hoeverre de initiatieven om te komen tot betaald voetbal juist geen uitgelezen 
mogelijkheid boden voor vroegere NSB-leden om voor het eerst sinds de oorlogsjaren 
weer aansluiting te zoeken bij het maatschappelijk leven. Zo werd in een vertrouwelijk 
verslag over de propaganda-avond van de NBVB in Deventer gemeld dat deze werd 
bezocht door tal van voormalige NSB-leden.138 Ook enkele bestuursleden van 
Scheveningen Holland Sport hadden een oorlogsverleden, waarvan één, net als 
Kroonenburg, bunkers aanlegde voor de Wehrmacht.139 Per slot van rekening was het 
al bijna tien jaar geleden dat de oorlog ten einde was en juist betaald voetbal behoorde 
tot een wereld waarbinnen niet werd gekeken naar politieke keuzes die aanhangers 
ooit hadden gemaakt. Dat was overigens niet het geval bij Ajax toen jaren later 
voorzitter Jan Melchers probeerde te verhinderen dat twee voormalige bunkerbouwers 
lid konden worden van deze club. Ook hen was het naar verluidt te doen om 
rehabilitatie en ook zij behoorden tot de grote sponsors van Ajax.140

 Hoe was het mogelijk dat juist in een tijd waarin het betaald voetbal door de 
tegenstanders zo nadrukkelijk in een goed-foutperspectief werd geplaatst en termen als 
verraad en verrader zo gemakkelijk werden gebezigd jegens de aanhangers daarvan, 
men uitgerekend de geldschieter van de Alkmaarse profclub zijn NSB-verleden niet 
inpeperde? Een mooier wapen in de propagandaoorlog, namelijk dat Alkmaar '54 alleen 
kon draaien dankzij de steun van een landverrader, was toch niet denkbaar? Toch werd 
dit botte wapen niet uit de kast gehaald. Kroonenburg was geen Alkmaarder, maar 
woonachtig in Heiloo. Het aantal mensen dat in Alkmaar van zijn oorlogsverleden weet 
had, was beperkt. Bovendien was hij als mens nooit in opspraak geraakt en stond hij 
bekend als een geschikte vent. Daarnaast hoefde hij voor de publieke opinie niet erg 
bevreesd te zijn: die was immers op de hand van de jonge profclub.141 Ook de 
Alkmaarsche Courant had weinig reden om Kroonenburg publiekelijk aan de kaak te 
stellen. De krant had immers zelf een omstreden rol in de oorlogsjaren gespeeld en 
werd na de bevrijding gestraft met een verschijningsverbod.142 Ten slotte durfde ook 
een uitgesproken vijand als de amateurvereniging Alcmaria Victrix een aanval op 
Kroonenburgs verleden niet aan. Haar eigen voorzitter, Tije Bonsema, was in de 
Tweede Wereldoorlog zelf lid geweest van Nationaal Front en had als 
gemeenteraadslid openlijk zijn voorkeur uitgesproken voor wat hij noemde de 
gewijzigde verhoudingen. Kortom, niemand had de behoefte om de strijd tegen 
Alkmaar '54 op het scherp van de snede uit te vechten.143 Het is onbekend in hoeverre 
de KNVB op de hoogte was van Kroonenburg en zijn rol in de oorlogsjaren. Als dat wél 
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het geval was dan had de Bond misschien ook wel reden om zich gedeisd te houden. 
Immers, zijn verleden gedurende de oorlogsjaren was evenmin heroïsch geweest en 
wellicht had de KNVB weinig behoefte aan een publieke discussie daarover.144

 Zoals eerder al opgemerkt duurde de heerschappij van de NV niet lang. Na de 
fusie tussen de KNVB en de NBVB werd deze naar de achtergrond gedrongen en kwam 
de zeggenschap in handen van het verenigingsbestuur. Dat wilde niet zeggen dat de 
NV geen grote invloed behield. Als financier bleef haar macht groot; Dat zou in de 
toekomst nog tot veel strubbelingen leiden. Voor Röpcke was de lol er echter af. Hij 
deed op 6 december 1954 op een vergadering in het Wapen van Haarlem zijn 
prioriteitsaandelen over aan Kroonenburg en trok zich terug. De laatste ging ermee 
akkoord de prioriteitsaandelen om te zetten in gewone aandelen en die toe te wijzen 
aan anderen die belangstelling hadden voor het aandeelhouderschap. Deze avond was 
om twee redenen van groot belang. In de eerste plaats raakte Alkmaar '54 hiermee de 
dissonant Röpcke kwijt. In de tweede plaats werd door het verdwijnen van de 
prioriteitsaandelen de NV interessant voor andere buitenstaanders en werd de basis 
gelegd voor een structuur zoals die nadien nog lang zou bestaan, namelijk een NV die 
werd gevormd door zo'n vijftig aandeelhouders.145 Het verdwijnen van de 
prioriteitsaandelen was noodzakelijk omdat er anders geen nieuwe aandeelhouders 
konden worden aangetrokken: die zouden niets te zeggen hebben gehad. `Toen de 
prioriteitsaandelen waren ingeleverd, kwamen de middenstanders als vliegen op de 
stroop af!'146 Er kwam geld, er was al een veld, een organisatie, er waren spelers en al 
vele toeschouwers, kortom, Alkmaar '54 stond aan het begin van zijn carrière in het 
betaald voetbal. 
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3 Balans 
 
In het standaardwerk van Schuyt en Taverne over de Nederlandse samenleving in de 
jaren vijftig en zestig dat verscheen onder de titel 1950 Welvaart in zwart-wit, wordt 
geen aandacht besteed aan de voetbalbeleving in die periode en de grote 
maatschappelijke commotie die de strijd tussen de KNVB en de NBVB teweegbracht.147 
Dat is opmerkelijk, want ook in die jaren besteedde de krant dagelijks aandacht aan 
sport en het wekelijkse voetbalbezoek was het weinige dat de meerderheid van de 
bevolking zich op het gebied van de vrijetijdsbesteding kon veroorloven. 
 Als wij de balans proberen op te maken van die roerige jaren in de voetbalsport 
valt op dat pas door initiatieven van buitenaf de KNVB om ging en akkoord ging met 
betaald voetbal. Het is daarom beter om te spreken van het afdwingen in plaats van het 
invoeren van betaald voetbal. Het betaald voetbal werd afgedwongen door een verbond 
van publiek, pers, spelers en een nieuwe zakelijke elite tegen de oude elite die binnen 
de KNVB lang weerstand wist te bieden tegen deze vernieuwing. Dat verbond werd nog 
versterkt door diverse gemeenten die speelvelden ter beschikking stelden. 
 Ook keerden de traditionele zuilen zich niet massaal tegen het betaald voetbal. 
Waarom niet? Zeker voor het orthodoxe deel binnen de protestants-christelijke zuil gold 
dat de invoering van het betaald voetbal geen bedreiging was. Zij kende haar eigen 
zaterdagse sportbeoefening en er waren in die periode geen aanwijzingen dat de nieuw 
opgerichte betaalde voetbalclubs spelers probeerden te rekruteren uit de rangen der 
zaterdagamateurs. In juli 1954 berichtte het Verbond van Christelijke 
Voetbalverenigingen in Nederland (VCV) aan de KNVB dat het geen hinder ondervond 
van de NBVB.148 Toen voetballer Wout Heinen in november 1954 alsnog de overstap 
maakte van Spakenburg naar HVC was de verontwaardiging in zijn woonplaats dan ook 
groot.149 Evenmin hoefde de protestants-christelijke zuil bezorgd te zijn dat uit haar 
gelederen veel mensen dit nieuwe vermaak zouden bezoeken. Betaald voetbal 
betekende immers zondagarbeid, die zeker in gereformeerde kringen principieel werd 
afgewezen. Het was nagenoeg ondenkbaar dat het bezoek aan de predikant in de 
ochtenduren werd gevolgd door het dienen van de Mammon in de vorm van het 
bezoeken van de betaald-voetbalclub in de middag. De rooms-katholieke zuil ging 
evenmin de strijd tegen het betaald voetbal aan. Binnen de Nederlandse Katholieke 
Sportbond (NKS) waren de meningen over beroepssport verdeeld. Zijn voorzitter W.M. 
van der Grinten vond dat beroepssport als broodwinning toelaatbaar was. Begin jaren 
vijftig nam de NKS een motie aan waaruit naar voren kwam dat deze organisatie een 
nogal ambivalente houding tegenover de beroepssport innam. Professionalisme, aldus 
de NKS, was religieus en sociaal niet verwerpelijk, maar voor de bond zelf om 
organisatorische en ideële redenen onaanvaardbaar. Toen ook de KNVB overging tot 
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het accepteren van betaald voetbal wees de NKS dit weliswaar af, ofschoon een groot 
deel van de katholieke sporters een ander standpunt huldigde.150 Voor de rooms-
katholieke kerk betekende betaald voetbal geen bedreiging voor de kerk als instituut en 
de greep die zij had op haar geloofsgenoten. Althans, die dreiging werd blijkbaar niet zo 
groot geacht dat zij meende te moeten ingrijpen met harde maatregelen, zoals de 
bisschoppen wel deden in het voorjaar van 1954 met de uitvaardiging van het 
bisschoppelijk mandement waarin het lidmaatschap van organisaties als het NVV en de 
VARA werd verboden voor de gelovigen. Mogelijk vonden de kerkelijke leiders het ook 
niet verstandig om zo kort na dit bisschoppelijk mandement zich nog eens krachtig te 
bemoeien met het het maatschappelijk leven van 'hun schapen'. Trouwens, in rooms-
katholieke landen bij uitstek, zoals Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal was betaald 
voetbal de gewoonste zaak van de wereld, die de geloofsbeleving niet in de weg stond. 
Waarom zou dat in Nederland anders zijn? 
 Hoewel van oudsher de socialistische beweging niets moest hebben van 
prestatiesport en dus ook niet van beroepssport keerden de PvdA en de aan haar 
verwante organisaties zich evenmin fel tegen het betaald voetbal. De Nederlandse 
Arbeiderssportbond, opgericht in 1921, werd na de oorlog voortgezet als Nederlandse 
Culturele Sportbond, maar deze stond los van de PvdA. Al vóór de Tweede 
Wereldoorlog gaf de SDAP de voorkeur aan sportbeoefening binnen de bestaande 
sportbonden en voelde zij weinig voor verzuilde sportbeoefening.151 Betaald voetbal 
betekende dus geen bedreiging van organisaties van de socialistische zuil. Bovendien 
zal de PvdA als volkspartij goed in de gaten hebben gehad dat de sympathie van een 
groot deel van haar achterban uitging naar het betaald voetbal. 
 Het afdwingen van het betaald voetbal was ook de definitieve overwinning van 
het volksvoetbal op het voetbal zoals dat werd voorgestaan door de vooroorlogse elite. 
Die overwinning voltrok zich in drie fasen. In de eerste fase, in het begin van de 
twintigste eeuw, moest de elite accepteren dat haar sport ook verspreiding vond onder 
de andere lagen van de bevolking, waardoor voetbal niet meer exclusief door de elite 
werd beoefend. Tijdens de tweede fase maakten arbeidersvoetbalclubs als EDO, 
Veendam, NEC en De Volewijckers zo'n groei door dat zij de gegoede burgerij op haar 
eigen terrein, namelijk het voetbal, versloegen. Als dat niet in de vorm van deze 
arbeidersvoetbalclubs ging, dan was het wel dat de traditionele clubs hun 
ballotagebepalingen, die bedoeld waren om het lidmaatschap van arbeidersjongens 
tegen te gaan, moesten opheffen of versoepelen. In die tweede fase verloren de betere 
standen hun primaat in de uitoefening van de voetbalsport. Die omslag vond plaats na 
1918, zoals onder meer blijkt uit de afkomst van de spelers van het Nederlands elftal.152 
De laatste en derde fase, die zich voltrok na de Tweede Wereldoorlog, kenmerkte zich 
door het slechten van de amateurbepalingen in het voetbal. Die vormden het laatste 
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bastion van de elite binnen de voetballerij. Van oudsher onderscheidde het voetbal zich 
van de echte volkssporten, zoals wielrennen en schaatsen, waar betalingen wel 
gebruikelijk waren. De gegoede burgerij kon het zich permitteren om haar ethisch 
ideaal van de sportbeleving, dus zonder beloningen, op te leggen: zij was immers zelf 
niet afhankelijk van extra inkomsten uit de sport. Voor de betere voetballers, die voor 
een groot deel uit de lagere milieus afkomstig waren, waren de beloningen voor hun 
sportieve kwaliteiten zeer welkom. Die stelden hen in staat op een voet te leven die 
voordien ondenkbaar was. 
 Zij hadden die strijd echter nooit kunnen winnen zonder de steun van de 
honderdduizenden voetbalsupporters, die vaak uit dezelfde milieus afkomstig waren als 
de spelers. Voor hen waren de wanprestaties van het Nederlands elftal een doorn in 
het oog. Zij konden er wel begrip voor opbrengen dat voetballers die in een zelfde 
maatschappelijke situatie verkeerden als zij met hun kwaliteiten wat extra's wilden 
verdienen. 
 Bovendien lijkt zich in de sympathie van het publiek voor de `wilde' bond ten 
koste van de KNVB een eerste inbreuk op gevestigde maatschappelijke belangen af te 
tekenen die al binnen een decennium tot volle wasdom zou komen. De 
maatschappelijke onrust die zo kenmerkend was voor de jaren zestig kwam natuurlijk 
niet uit het niets. De `lange jaren zestig' begonnen al eerder in de jaren vijftig en 
misschien al in 1945.153 In die jaren werd de grondslag gelegd voor de latere onrust en 
protesten en waren de eerste haarscheuren zichtbaar die de Nederlandse samenleving 
later op haar grondvesten zouden laten schudden.154 Misschien was de KNVB wel de 
eerste van de vele instituties die het zouden moeten ontgelden in de jaren die volgden. 
Herman Kuiphof, de sportjournalist die de strijd tussen KNVB en NBVB van nabij 
meemaakte, omschreef deze als volgt: `De strijd tegen de machtige, internationaal 
erkende KNVB had iets van het gevecht tussen David en Goliath en altijd was David 
populairder dan Goliath.'155

 Goliath voerde de strijd met harde middelen, maar het conflict won aan scherpte 
en lading door er termen aan te verbinden die in de oorlogsjaren werden gebezigd: 
verrader, landverraad, fascist, NSB'er en andere kwalificaties. De ervaringen uit de 
Tweede Wereldoorlog deden hun invloed gelden: in deze perceptie was iemand die zijn 
bond of zijn club in de steek liet voor geld een verrader, net als in de jaren '40-'45. De 
oorlogsjaren fungeerden na de bevrijding als een moreel ijkpunt, als een 
referentiekader waaraan naoorlogse ontwikkelingen werden getoetst en beoordeeld.156 
Dit gebeurde in dit geval in de vorm van vaak suggestieve vergelijkingen van spelers 
met landverraders, NSB'ers of fascisten. De ervaringen in de Tweede Wereldoorlog 
zorgden ervoor dat, meer dan daarvoor het geval was geweest, ontwikkelingen in een 
goed-foutperspectief werden geplaatst, waarin voor nuances geen plaats meer was. 
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Ook de kort na de bevrijding ingetreden Koude Oorlog verscherpte het denken in 
tegenstellingen van goed of fout en zwart of wit. Kortom, de Tweede Wereldoorlog 
reikte de termen aan om de aanhangers van profvoetbal te demoniseren. Bovendien 
versterkten de oorlogsjaren en de Koude Oorlog daarna het denken in termen van goed 
of fout. Voor de KNVB was er nog een extra reden om de strijd tegen betaald voetbal 
met bijna alle denkbare middelen te voeren. Anders dan in de jaren twintig of dertig was 
betaald voetbal na 1950 een veel reëlere bedreiging geworden voor de machtspositie 
van de elite van de KNVB. 
 Toen de initiatieven van de NBVB niet meer te stuiten waren, koos de KNVB 
uiteindelijk voor buigen in plaats van barsten. Wat kort daarvoor nog ondenkbaar leek, 
gebeurde uiteindelijk toch: in plaats van de vijand tot op het bot te blijven bestrijden 
werd voor een pragmatische koers gekozen, namelijk die van onderhandelingen, 
concessies en fusie. Waarom was de KNVB uiteindelijk bereid deze stap te zetten? 
Natuurlijk was in die fase betaald voetbal een feit geworden waar de Bond niet meer 
omheen kon. Toch had de KNVB er wel degelijk voor kunnen kiezen om door te gaan 
met de lijn van confrontatie. De Bond had bijvoorbeeld kunnen hopen dat door het 
toestaan van betalingen aan spelers in de eigen hoogste klasse de NBVB uiteindelijk 
door de knieën moest gaan. Toch kozen de bestuurders van de KNVB niet voor die weg. 
Om daarvoor een verklaring te vinden moeten we kijken naar de wijze waarop de 
maatschappelijke elite in ons land zich na 1945 ontwikkelde. In een moderniserende, 
veranderende samenleving koos zij ervoor om vernieuwingen die uiteindelijk 
onafwendbaar waren niet tot het einde te bestrijden, maar om zich daarmee uiteindelijk 
te verzoenen en zich daarbij aan te passen. Of zoals de Amerikaanse historicus James 
Kennedy het stelt: de moloch van de modernisering kon uiteindelijk het best tegemoet 
worden getreden door aanpassing.157 Door concessies te doen, aldus Kennedy, aan in 
de ogen van de heersende elite ontwrichtende ontwikkelingen, kon de zo verfoeide 
chaos worden voorkomen.158 Het is die algemene houding van de elite in ons land die 
uiteindelijk ook zo typerend bleek voor de houding van de voetbalelite binnen de KNVB. 
Zij koos er uiteindelijk voor om niet met mogelijk ook voor de KNVB zelf desastreuze 
gevolgen de strijd tot het einde toe te blijven voeren, maar via aanpassing aan het 
onvermijdelijke ontwikkelingen in een door haar gewenste richting om te buigen. 
 Wellicht heeft bij de uiteindelijke souplesse van de KNVB-bestuurders ook 
meegespeeld dat betaald voetbal in het buitenland al meer regel dan uitzondering was. 
Nederland behoorde tot de weinige Europese landen die tot na de Tweede 
Wereldoorlog bleven vasthouden aan het amateurisme. Zo werd betaald voetbal in 
Groot-Brittannië al in 1885 ingevoerd. In de jaren twintig en dertig volgden landen als 
Oostenrijk, Hongarije, Tsjechoslowakije, Spanje, Italië, Zwitserland en Portugal. Twee 
factoren vooral leidden tot invoering van het betaald voetbal in die landen. De eerste 
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was de om zich heen grijpende economische crisis kort na de Eerste Wereldoorlog en 
in de jaren dertig die de wens bij spelers alleen maar deed toenemen om zich te laten 
betalen voor hun prestaties. De tweede factor was de invoering van het 
Wereldkampioenschap in 1930, waardoor vele nationale bonden tot de overtuiging 
kwamen dat om op wereldniveau te kunnen presteren het noodzakelijk was om de 
topspelers te betalen, zodat zij niet hun geluk in het buitenland zouden gaan 
beproeven.159 Het voert te ver om in dit bestek een volledig antwoord te geven op de 
vraag waarom in genoemde landen betaald voetbal zoveel eerder kon worden 
ingevoerd en waarom dat bij ons gebeurde in 1954. In ieder geval zal hebben 
meegespeeld dat in die landen het bedrijfsleven bereid was om betaald voetbal 
daadwerkelijk te financieren. Bovendien kon, anders blijkbaar dan in andere landen, de 
elite binnen de KNVB haar gezag sterker en langer laten gelden. Waarom? Misschien 
was de Nederlandse samenleving van de jaren twintig en dertig door onder meer haar 
verzuilde karakter toch volgzamer en autoriteitsgezinder dan elders. Zo vormden in 
Nederland, anders dan in veel omliggende landen, links- en rechts-extremistische 
groepen nooit een serieuze bedreiging voor de democratie. Door het meer volgzame 
karakter van de Nederlandse samenleving konden de bondsbestuurders langer hun 
amateur-idealen opleggen aan hun leden. 
 De Limburgse afgevaardigde W. Geraedts lijkt op de Bondsvergadering van de 
KNVB, die op 29 september 1951 werd gehouden, geen ongelijk gehad te hebben toen 
hij stelde dat in de hoogste regionen van de KNVB amateurisme `(...) een bombastisch 
woord is geworden, een ijdel ding.'160 Hij kon het weten, want zeker in het zuiden van 
ons land werden die amateurbepalingen met regelmaat met voeten getreden. Op grond 
hiervan komen Vreeman en Sprenger in hun studie Voetballen als beroep tot de 
conclusie dat de eerste periode van het betaald voetbal niet veel meer was dan een 
voortzetting van de betaling waar in de amateurperiode al sprake van was. Het was dus 
niet meer dan een leuke bijverdienste.161 In hoeverre is de invoering van het betaald 
voetbal feitelijk een legale voortzetting van een bestaande situatie waarin vergelijkbare 
betalingen in verkapte vorm algemeen plaatsvonden? Anders dan Vreeman en 
Sprenger zie ik wel een breuk met de daaraan voorafgaande periode. Er mag zeker bij 
de topclubs in het amateurvoetbal en met name in het Zuiden sprake geweest zijn van 
betalingen, maar dat was niet overal zo. In Noord-Holland bijvoorbeeld kwamen, zoals 
eerder opgemerkt, betalingen minder vaak voor. En bovendien, ook al werd er in het 
amateurvoetbal betaald, dat zoveel spelers desondanks de overstap durfden te maken 
naar de NBVB wijst erop dat die betalingen niet opwogen tegen wat zij konden verdienen 
als semi-prof. Voor een arbeider betekende die 'bijverdienste' al snel een verdubbeling 
van zijn reguliere salaris. Bovendien, als de verdiensten in het betaald voetbal in 
vergelijking met die bij tal van amateurclubs zo weinig voorstelden, waarom namen dan 
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zoveel spelers het risico van een levenslange schorsing door over te stappen naar het 
onzekere bestaan bij de NBVB? Een contract bij een NBVB-club was zelfs interessant 
genoeg voor een aantal in het buitenland spelende profs om weer terug te keren naar 
de vaderlandse velden. 
 De modernisering van de Nederlandse samenleving was een voorwaarde om de 
invoering van het betaald voetbal mogelijk te maken. Tezelfdertijd was zij, zoals in het 
volgend hoofdstuk blijkt, ook een voorwaarde om het betaald voetbal te kunnen doen 
slagen. 
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