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Voor Arnold Smit was het bin-
nen het voetbalklimaat in Neder-
land geen optie om zijn natuur te
delen. Althans, zo voelde hij dat.
Via de jeugdopleiding van Ajax be-
landde hij bij FC Volendam. Daar
schopte hij het tot prof, maar dat
avontuur was van korte duur. On-
dertussen worstelde hij met zijn
identiteit en het uitdragen daar-
van. 

„Hoezeer je ook
overeenkomsten hebt
met andere spelers, je
bent anders dan de
rest. Ik voelde in de
jaren daarvoor uiter-
aard wel iets in die
richting. Maar pas
toen ik verliefd werd
op een jongen, wist ik
het zeker. Tijdens de
kleedkamergesprek-
ken op de club merkte
ik dat ik op sommige
momenten niet mee-
kon. Maar je voelt
ook: als ik het zeg, is
het afgelopen. Einde
voetballoopbaan. Dan
val ik er buiten.”

„Misschien snap-
pen sommige spelers het. Maar
dan ga je een keuze maken wie je
het vertelt en die zadel je dan op
met jouw geheim. Achteraf denk
ik er heel anders over, maar in die
jaren ziet je denkwijze er zo uit. Je
bent bang: voor je er erg in hebt,
weten de media en het publiek
het.”

„Hoe zouden ze reageren? Je
gaat denken voor anderen. Welke
opmerkingen maken de jongens
waar je tegen opkijkt als we met de
ploeg gaan douchen na een trai-
ning? Je werpt jezelf allerlei drem-
pels op. Buiten het feit dat je het
ook nog je naaste familie moet ver-
tellen. Je gaat het uitstellen. Ik

duwde mezelf in de ontkenning,
probeerde het te negeren. Ging op
m’n twintigste nog een relatie aan
met een vrouw. Om maar te doen
alsof alles normaal was. En mis-
schien ging het wel over. Alles om
maar keeper in het betaalde voet-
bal te worden en te blijven.”

„Buiten de lijnen van het voet-
balveld acteerde ik. Bij bepaalde
gesprekken met spelers, zorgde ik

dat ik een partijtje ta-
feltennis speelde. Of
ik liet me extra ver-
zorgen. Ontweek het,
omdat ik niet in leu-
gens verstrikt wilde
raken. Misschien
dachten ze: die Ar-
nold is maar een
vreemde vogel. Maar
keepers hebben so-
wieso een beetje af-
wijkend gedrag. Dat
was mijn voordeel.”

Op 21-jarige leeftijd
werd zijn contract bij
FC Volendam niet
verlengd. „In de ama-
teurtak van Volen-
dam probeerde ik via
de hoofdklasse terug

te keren in het betaalde voetbal.”
Niet veel later vervloog de hoop op
een verdere carrière als prof defi-
nitief. Tijdens het uitgaan sprong
Smit in de bres voor twee jongens
die in elkaar geslagen werden door
een grotere groep. „Ik pakte de
grootste, werkte hem naar de
grond en draaide stoer om. Eén van
zijn vrienden kreeg een waas voor
z’n ogen en stak me van achteren
met een mes, onder de long-
streek.” Toen Smit neerging, werd
hij nog een paar keer gestoken.
Zelfs zijn liezen werden doorge-
sneden. Wonderlijk genoeg over-
leefde hij het zinloze geweld.

Twee jaar later viel het gezin

Smit alsnog in diepe rouw. Zijn
drie jaar oudere zus overleed plots,
in haar slaap, door een gesprongen
kransslagader. „De avond ervoor
had ik nog met haar gezwommen.
Hét dieptepunt in mijn leven.
Maar je ziet ook welke impact het
heeft op je ouders, als ze hun kind
moeten wegbrengen. Ik dacht: leg
mij maar in die kist. M’n zus had
namelijk ook een kindje van twee
jaar oud.”

„Bijkomstigheid was dat ik
mijn zus nooit heb kunnen vertel-
len wie ik werkelijk ben. Hoewel
ze wel haar vermoedens had. Maar
ik denk dat zij en mijn ouders me
de ruimte hebben gelaten. Ze wis-
ten in welke positie ik me be-
vond”, doelt hij op het voetbal. Op
z’n 26e koos Smit voor de coming
out. „Dat is vrij laat. Dan heb je
een achterstand in je ontwikke-
ling als mens en ook om te weten
waar je als homo staat.” In de Am-
sterdamse homobars kwam en
komt hij regelmatig (oud-)prof-
voetballers tegen. „Dan denk je:
wat doe jíj hier? Maar zo dachten
zij misschien ook over mij.”

„Er zijn zoveel mensen achter en
voor de schermen bezig, zoals de
Alliantie Gelijkspelen, om het on-
derwerp bespreekbaar te maken.
Maar dan maakt Johan Derksen re-
centelijk in het tv-programma
Spuiten en Slikken één opmerking
en is heel veel werk opeens voor
niets geweest. Dat het beter is om
als voetballer in de kast te blijven,
anders hebben ze geen leven meer
in het stadion. Zulke teksten. Een
man met zo’n aanzien in de voet-
balwereld trapt op de ziel van voet-
ballers die daardoor iets verborgen
moeten houden en een strijd leve-
ren. Terwijl Derksen niet weet hoe
het is en voelt om met zoiets te
moeten handelen.”

„De voetbalwereld is wat dat be-

treft oppervlakkig. Je hebt wel
kwaliteiten als voetballer, maar je
mag niet zeggen wie je in de kern
bent. Dat international Ron Vlaar
vorig jaar openlijk zei dat het hem
niets uitmaakt en sporters als Aron
Winter, Pierre van Hooijdonk en
Pieter van den Hoogenband in 2009
op de sportersboot van de Gay Pri-
de stonden, zijn goede signalen.
Jammer dat een man als Derksen
het dan onderuit schopt. Zo blijft ’s
lands grootste sport flink achter bij
de andere sporten en bij de maat-
schappij.”

„En wordt het een nog grotere is-
sue dan nodig. Wat is nou het ver-
schil? De één doet het met een
vrouw, de ander met een man. Het
is vooral onwetendheid. Het blijkt
dat weinig mensen er echt proble-
men mee hebben als ze het van een

ander weten. Er moet draagvlak
worden gecreëerd. En het zou
mooi zijn als er wat rolmodellen
opstaan, die tegelijk zouden zeg-
gen: dit is wie ik ben. Misschien dat
er in de eerste weken nog iets ge-
scandeerd wordt in de stadions.
Dat er dildo’s op het veld worden
gegooid. Maar dan is het over.”

„In dat proces kan de KNVB ook
veel betekenen. Het moet van
twee kanten komen. Van de spe-
lers zelf, maar ook van de clubs en
de voetbalbond. Het gaat uiteinde-
lijk toch om de prestatie die ie-
mand levert. Als Messi opeens zou
bekennen dat hij homo is, dan is
het opeens geen punt meer. Het
lijkt wel of je eerst je sporen moet
verdienen.”

„Ik vluchtte steeds, voordat ik er
voor uitkwam wie ik ben. Dacht er-

aan te gaan backpacken in een ver
land om daar een nieuw bestaan op
te bouwen. Misschien was ik wel
later met mijn coming out geko-
men als ik op m’n 26e nog profkee-
per was geweest. Feit was wel dat
ik door een aantal gebeurtenissen
op een keerpunt kwam. De nieuw-
jaarsbrand in Volendam. De mes-
steken. Het verlies van mijn zus.
Toen wist ik wel dat ik het mijn ou-
ders en anderen moest gaan vertel-
len, ook omdat ik gedwongen werd
mijn emoties toe te laten. Alleen
heb ik bewust even gewacht, om
mijn ouders tijd te gunnen om de

eerste grote klap van het verlies
van hun dochter te verwerken.” 

Zijn ouders begrepen hem, toen
hij de ontboezeming deed. „De
spanning komt er uit, je zit samen
flink te huilen. M’n vader moest
het beeld dat ik zelf al die tijd had
opgehouden bijstellen. Hij gunde
zijn kind in dat opzicht natuurlijk
een gemakkelijker leven. Ik had er
ook moeite mee, omdat ik de enige
was die hen nog een kleinkind had
kunnen schenken. Maar als je ziet
wat er zomaar in je leven kan ge-
beuren en je moet dán nog eens
een levenlang verborgen houden
wie je bent... Heb je dan wel écht
geleefd? In de cultuur van de Islam
is het helemaal moeilijk. Ik kan me
voorstellen dat die jongens muur-
vast komen te zitten.”

„Zodra ik met voetbal bezig
ging, was ik sowieso niet met het
homo-zijn bezig. Ik kon dat geluk-
kig. Maar als je dat tijdens het voet-
bal niet kunt uitschakelen, remt
het je ontwikkeling en de presta-
ties. In het amateurvoetbal is de
acceptatie wat groter, ben je ge-
woon één van de jongens. Ik heb
vaak gedacht: als ze niet samen
zouden willen douchen, ga ik in
m’n eentje. Kijken gebeurt toch
wel. Mannelijke sporters, dus ook
voetballers, checken altijd onder
de douche even wat de ander
heeft. Om te vergelijken.”

„Op een gegeven moment had ik
een vriend. Hij kwam kijken bij de
amateurs en dan gaf ik hem na de
wedstrijd gewoon een kus. Nie-
mand die er raar over deed. Als je er
zelf maar natuurlijk mee omgaat.
Ik heb nadien veel goede reacties
gekregen van oud-profvoetballers
en amateurs. Ze zeiden: ’ik weet
niet of ik het zou kunnen, zo open
zijn’. Dat zegt genoeg. En ze lopen
écht wel in het betaalde voetbal
rond.”

ARNOLD SMIT
EX-VOETBALPROF

Een aantal personen in
het betaalde voetbal kan
niet zijn wie ze zijn. Uit-
komen voor hun geaard-
heid is taboe. Dat blijkt
ook uit een door Moti-
vaction uitgevoerd on-
derzoek, in opdracht van
NOC*NSF en Alliantie
Gelijkspelen. Homosek-
suele mannen – met na-
me voetballers – sporten
minder in teamverband,
uit vrees voor homo-on-
vriendelijke grappen of
uit angst te worden bui-
tengesloten. 
Arnold Smit kan er over
meepraten.
Hij verzweeg zijn ’echte
ik’ in de tijd dat hij bij FC
Volendam voetbalprof
was. „Ik ken een aantal
jongens uit het betaalde
voetbal, dat gedwongen
is een dubbelleven te
leiden, omdat het hen in
de voetbalwereld moei-
lijk wordt gemaakt om
te zijn wie ze zijn. Diep
van binnen zijn ze onge-

lukkig. Dat zou
niet moeten. Ze-
ker anno 2012
niet.”

Leeftijd: 33
Clubs in het betaalde voetbal:
FC Volendam (1998-2001)
Clubs in het amateurvoetbal: 
RKAV Volendam, DWV, Blauw Wit

ARNOLD SMIT 

• „Misschien
dachten ze: die
Arnold is maar
een vreemde
vogel. Maar
keepers heb-
ben sowieso
een beetje
afwijkend
gedrag. Dat
was mijn
voordeel.”
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HOMO’S ZWIJGEN IN BETAALD VOETBAL, OMDAT ACCEPTATIE NIHIL IS

VOLENDAM – In de evolutie van het voetbal is voor homoacceptatie nauwelijks
plaats geweest. Justin Fashanu, de eerste donkere voetballer in de Engelse Premier
League, moest van club veranderen, vanwege geruchten over zijn voorkeur voor
mannen. Toen hij zijn homoseksualiteit in de openbaarheid bracht, werd afkeer zijn
deel. Jaren later beroofde Fashanu zichzelf van het leven. Engelse clubs onderteken-
den onlangs een regeringshandvest om homofobie in de stadions uit te bannen. 

„Dat
international
Ron Vlaar

openlijk zegt
dat het hem

niets
uitmaakt, is
een goed
signaal” 

„Ik heb nooit
aan zelfmoord
gedacht, wel
om in een 
ander land een
nieuw bestaan
op te bouwen”

UUIITTKKOOMMEENN VVOOOORR
„Als ik ’het’ 
zou zeggen,
was het 
einde 
carrière; 
nu denk 
ik anders”

• Arnold
Smit in actie.
Tot zijn 21e
speelt hij bij
de profs van
Volendam.
Daarna ver-
volgt hij zijn
carrière bij de
amateurs. 
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