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De liefDes van Klaas vos

AFSTAND NEMEN
VAN AJAX
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,,Ik heb altijd van voetbal gehouden. 
Hoewel ik er zelf niet zo’n wonder in was, 
speelde ik het als kind op straat. Toen is 
mijn liefde voor Ajax ontstaan. Mijn vader 
was vrachtwagenchauffeur. Bij het tanken 
kreeg hij platen met daarop een elftal 
uit de Eredivisie mee. Dat vonden we 
prachtig. Vooral die van Ajax. De kleuren, 
die deden wat met me. We woonden in 
‘t Gooi, niet ver van Amsterdam. Als 
ik met mijn vader mee ging, wees hij 
altijd het Ajax-stadion aan. Liefde op 
het eerste gezicht. In een tijd dat de club 
het helemaal niet goed deed. Maar daar 
had ik als kind helemaal geen besef van. 
Dan kijk je daar heel anders tegenaan. 
Ik zie het nu nog steeds bij wedstrijden. 
Kinderen die maar enthousiast blijven. 
Als kind heb je niet de spanning die je als 
volwassene voelt. Als je ouder wordt, ga je 
verlies echt ervaren. Kinderen hebben dat 
rare niet. Die hebben een mooie, naïeve 
kijk op wat er gebeurt en zijn nog niet 
verziekt door winst en verlies.

nachtmerries
De woorden vloeien als een 
onophoudelijke stroom over zijn lippen. 
Klaas Vos, dominee in de protestantse 
gemeente van Woensdrecht, maar ook lid 
van de ledenraad van Ajax. Als je hem 
vraagt naar zijn jeugdherinneringen, is 
die club het eerste wat in hem naar boven 
komt. Als een verhalenverteller neemt 
hij je mee. Opgroeiend in het hervormde 
bolwerk Huizen, volgt hij de uitslagen 
via de cijfertjes in de plaatselijke krant. 
In die fase worstelt hij ook met de plek 
die God in zijn leven heeft. ,,Ik was een 

kwetsbare jongen. Een zoekende ziel, die 
het thuis niet altijd even prettig vond. Ik 
zocht naar een geborgen plek die warmte 
bood. Daarbij worstelde ik met mijn 
seksualiteit. Ik ontdekte mijn lichaam 
via een vriendje. Het was prettig met 
die jongen. Maar ik voelde me er zondig 
over. Ik had een diepe angst voor de hel. 
Nachtmerries.” Hij beleeft het opnieuw 
wanneer hij erover praat. ,,Uiteindelijk 
vertelde ik het aan mijn ouders. Mijn 
vader keerde zich van mijn daden af. 
Maar mijn moeder zei: ‘Jezus vergeeft 
je’. Dat gaf me houvast. Ergens voelde 
dat als een vorm van aanvaarding in 
mijn zoektocht naar geborgenheid en 
erkenning. Vanaf dat moment werd ik 
een vrome jongen.” Het moet hels zijn 
geweest. Nachtmerries zonder dromen. 
Een groot contrast. De angst voor God 
en daarnaast het enthousiasme en de 
onbezorgdheid waarmee hij over Ajax 
praat. De club die eind jaren zestig 
steeds groter wordt en Europa met 
sprankelend totaalvoetbal verovert. ,,Met 
de komst van trainer Rinus Michels 
en een jongen die Johan Cruijff heette, 
brak Ajax internationaal door. Met Piet 
Keizer en Sjakie Swart. Zo’n voorhoede 
is er nooit meer geweest. Ik kan me de 
mistwedstrijd tegen Liverpool uit 1966 
nog goed herinneren.” Het is alsof hij 
weer achter de microfoon zit, net als 
bij NOS Langs de lijn, en duizenden 
luisteraars mag meenemen in zijn 
avonturen. ,,Ik was 17 en keek dat duel 
bij iemand anders. Zoals alle Europa Cup-
wedstrijden. Thuis hadden we nog geen 
tv. Ajax rolde Liverpool op. Zoiets vergeet 

je nooit meer. Dat zijn de momenten 
waarop je fan-zijn een extra bevestiging 
krijgt.” Hij verlangde ook naar iets beters. 
,,Cruijff was alles wat ik niet was. Een 
ideaaltype, een idool. Ik wilde zijn zoals 
hij. Dat is typisch iets religieus. Net als 
het liedje dat we altijd zongen: ‘Ik wil zijn 
zoals Jezus’. En dat Ajax was schitterend. 
Het voetbal met Cruijff was opwindend. 
Perfect georganiseerd, maar ook altijd 
verrassend. Net als het team onder Louis 
van Gaal trouwens. Hoewel bij hem 
de organisatie zowel de sterkte als de 
zwakte was. Hij had geluk met iemand 
als Jari Litmanen. Nooit meer zo’n 
voetballer tegengekomen. Of kijk naar het 
FC Barcelona van nu. Perfect in balans, 
maar er is plek voor het onverwachte met 
Andrés Iniesta en Lionel Messi. Moet je 
nagaan. Cruijff was een Messi-plus.” In 
de jaren van de Europese doorbraak van 
Ajax kiest hij voor een beroep als leraar. 
Op de opleiding krijgt hij te maken met 
dames die verliefd op hem worden. En 
met zijn verlangen om een levenspartner 
te vinden. Aan een meisje dat voor hem 
valt, vertelt hij zijn nachtmerries. En het 
feit dat hij zich tot mannen aangetrokken 
voelt. ,,Ik dacht dat ik biseksueel was, 
zoals dat heet.” Uiteindelijk gaat Vos 
een relatie met dat meisje aan. En 
trouwt later met haar. In die tijd komt 
hij ook in aanraking met een gezin waar 
enkele jongens voor predikant studeren. 
Het stimuleert hem om zelf dominee 
te worden. Ajax wint de wereldbeker, 
daarna voltooit de club de Europa Cup-
trilogie. Drie liefdes komen bij elkaar: 
Ajax, het geloof en een vrouw. Zo prachtig 
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Klaas Vos (62) zit in de ledenraad van Ajax en is 
dominee. Bekend van zijn verfijnde mening die hij 
ventileert op radio en tv, maar bovenal verliefd op 
Ajax. Hij valt op voetbal, mannen en het geloof. Een 
boeiende combinatie.
Tekst en fotografie: Ard Ten Brinke, Marinus De Jong en Maarten Boersema

ELFVoetbal_7_p001-027.indd   21 21-6-2011   9:37:25



22

dominee

en heerlijk als het op papier lijkt, zo 
moeilijk is het in werkelijkheid. Want 
de drang naar mannen blijft bestaan en 
wordt steeds heviger. Uiteindelijk besluit 
hij dat het zo niet langer meer kan en 
gaat hij in therapie.  
  
Kerkverlater 
Vos is drie maanden predikant in het 
Utrechtse Vreeland, wanneer hij hardop 
durft uit te spreken dat hij zich alleen 
tot mannen aangetrokken voelt. Een last 
valt van zijn schouders. En er ontstaat 
ruimte. Want al had de dominee in zijn 
hoofd rationeel de keuze gemaakt, nu 
staat zijn lijf er ook achter. In die periode 
verdwijnt het voetbal naar de zijlijn. 
Het is slechts sluimerend in zijn leven 
aanwezig. Een wakende vlam. Er volgt 
een scheiding en na een jaar besluit hij 
te vertrekken uit de kerk van Vreeland. 
,,Het ging niet meer. Ik werd doodgedrukt 
door de hartelijkheid enerzijds en de 
hatelijkheid anderzijds.” Vos nestelt zich 
in de protestantse gemeente Wieringen. 
Het wordt zijn taak om het bestaande 

oecumenisch centrum theologisch meer 
body te geven. Maar ook hier loopt hij 
naar verloop van tijd vast. Hij is op. Hij 
kan niet meer. ,,Het geloof kwam mijn 
strot uit.” Vos stapt uit de kerk en begint 
als het ware opnieuw. ,,Een tweede 
bevrijding.” De wakende vlam wordt weer 
een vuur. Vos koopt een seizoenskaart 
van Ajax. In plaats van elke zondag 
naar de kerk, viert hij wekelijks de 
liturgie in de voetbaltempel. Hij tolkt bij 
persconferenties, schrijft voor het Ajax-
magazine en wordt lid van de ledenraad. 
Hij wordt een Ajax-gelovige. Daar waar 
Vos zich in de christelijke kerk niet 
meer welkom voelt, vindt hij een nieuw 
huis. Eén met passie, betrokkenheid en 

een gezamenlijke viering. ,,Zoals je het 
stadion verlaat met het gevoel dat er 
iets gebeurd is, zo moet je ook de kerk 
uitgaan. Het moet zin hebben.” In beide 
gevallen gaat het om dezelfde thema’s. 
Zoals de strijd om leven en dood, lijden, 
verdriet en drama. Al wil dit niet zeggen 
dat Ajax voor hem een directe vervanging 
wordt voor de kerk. Wel is duidelijk dat 
hij helemaal opgaat in de religie die 
voetbal heet. Of beter gezegd, die Ajax 
heet. Hij wil onderdeel zijn van het 
Ajax-lichaam. Genieten van schoonheid, 
van gedrevenheid en passie. ,,Ik wil 
meegesleept worden in het grootse. 
Vroeger stroomden mensen vanuit alle 
straten naar de kerk. Nu stromen mensen 

,,HoE Cruijff in zijn Columns mEnsEn 
ongEnAdig nEErsABElt, is ongEKEnd. 

dAt is gEEn mAniEr VAn doEn.”
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vanuit alle straten naar de ArenA. Daar 
willen mensen deelgenoot worden van de 
overwinning.” Het verlangen om te delen 
in schittering, leidt hem elke week naar 
het stadion. Koning voetbal zegent hem in 
deze tijd rijk. 
  
Goden
In de jaren in en om De Meer omslaat het 
rood en wit hem als een warme deken. 
Een toevlucht naar de voetbaltempel. Hij 
viert in vak M en vergeet zijn angsten. 
,,Daar heb ik het leven weer ontdekt; 
vol met moed, doorzettingsvermogen, 
toewijding, geloof en vertwijfeling.” 
Tegelijkertijd voelt het sluiten van 
de kerkdeuren niet als een absoluut 

afscheid aan. ,,Ik heb altijd de sleutel 
op zak gehouden.” In het stadion laat 
de oude roeping zich uiteindelijk weer 
gelden. Steeds meer begint hij in te zien 
dat zijn afkeer niet op God en de kerk 
toegespitst is. Het is het beeld van God 
wat hem dwarszit. Een beeld van een 
God die alleen maar boos is, van een 
God die geen ruimte laat, van een God 
die afkeurt. ,,Die moesten afgebroken 
worden.” Hij ging de kerk uit voor een 
afkoelingsperiode, zoals hij het zelf 
noemt. ,,Maar ik heb nooit gedacht dat 
het 25 jaren van uitstel zouden worden.” 
Hij raakt in contact met mensen die dicht 
bij de kerk staan. Hij heeft gesprekken en 
goede ontmoetingen, die hem uiteindelijk 

weer naar het bedehuis brengen. En nu, 
een paar jaar later, beklimt hij bijna 
iedere zondag de preekstoel. Na een 
interview in Trouw raakt de gemeente 
Woensdrecht geïnteresseerd. ,,Daar ben 
ik tegenwoordig predikant. En dat is 
geweldig.” Al heeft hij zijn oude liefde 
terug, die voor Ajax is niet verdwenen. 
Nog altijd zit hij in de ledenraad. En nog 
altijd is hij vaak te vinden in het stadion. 
,,Ajacied-zijn is een virus, dat is een 
ziekte. Daar kom je gewoon niet vanaf. 
Voetbal is spanning, dat geeft opwinding. 
Ik heb dat nodig.” Desondanks rijdt hij 
niet meer elke zondag trouw naar het 
stadion. Ergens is er in de afgelopen jaren 
namelijk iets veranderd. ,,Ik weet niet 
precies wat het is, maar het wordt soms 
gewoon een beetje té. Alsof het een afgod 
is. Voetbal is geen voetbal meer.” Hij baalt 
van al het gedoe om het spel heen. Van het 
ellebogenwerk. De machtsspelletjes die er 
plaatsvinden. Dat de kleintjes niet meer 
van de groten kunnen winnen. ,,Kijk, 
voetbal is in wezen mooi, een religie. 
Zondagmiddag. De openingspsalm schalt 

,,Cruijff wAs AllEs wAt iK niEt wAs. 
EEn idEAAltypE. iK wildE zijn zoAls 
Hij. dAt is typisCH iEts rEligiEus.”
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door het stadion. De kerkraad betreedt het 
veld, of beter: de goden zelf stappen op het 
heilige gras. De supporters zijn uitzinnig. 
Dit is de ontmoeting van de week. Ze 
zingen, ze zwijgen, ze reageren op wat 
er gebeurt, ze huilen en ze lachen. En 
daarna gaan we weer aan het werk, totdat 
de volgende eredienst begint. Mensen 
kunnen er hun emoties in kwijt. Iets van 
zichzelf in terugvinden. Het is een vlucht 
uit de kille rationaliteit van de wereld 
naar een wereld van oprechte emotie en 
hoop.” Hij begrijpt dat en doet er aan mee. 
Want voetbal heeft iets schitterends. Toch 
wordt de twijfel met de dag groter. Hij 
is de bijzaken zat. ,,De laatste tijd kom 
ik minder. Ik merk dat het me minder 
interesseert.” Zeker, hij leeft nog intens 
mee. ,,Ik heb Eredivisie Live, dat kan 
ik niet missen. Alhoewel. Als er slecht 
voetbal op is, gaat -ie gewoon uit. Voetbal 
moet opwindend zijn. Ook dat van Ajax. Ik 
ben intens blij dat ze de laatste wedstrijd 
van het seizoen wonnen. Niet omdat 
ze het verdienden, maar vooral voor de 
betrokkenen. Voor hen die zo onder vuur 

hebben gelegen.” Cruijff was voor hem 
een grote held en dat is hij nog steeds. 
Maar hij heeft niets met het optreden van 
zijn grote held in de afgelopen maanden. 
,,Hoe die man in zijn columns mensen 
ongenadig neersabelt, is ongekend. Dat 
is geen manier van doen. Kijk, Cruijff 
heeft allemaal mooie plannen en dat is 
prima, maar als je het mij vraagt zijn ze 
zo dun als één nacht ijs. Bijvoorbeeld de 
jeugdopleiding, zo slecht is die nog niet.” 
Hij veert overeind wanneer hij over deze 
zaken praat. Het vuur brandt. ,,Met deze 
JC is het eerst zien en dan geloven. Pas 
daarna kunnen we misschien spreken 
over een opstanding.” Dat is de reden voor 
zijn twijfel om zich terug te trekken uit 
de ledenraad. ,,Misschien moet ik meer 
afstand nemen. Misschien moet ik wel 
wat verliezen om er des te meer van te 
gaan houden. Ik wil weer worden als een 
kind. De verwondering die ik had, toen 
ik als jochie samen met mijn vader langs 
De Meer reed, is onbetaalbaar. Dat gevoel 
wil ik niet kwijt. Nu ik weer volop in de 
kerk bezig ben, zie ik de relativiteit van 

voetbal. Het gevaar om er helemaal in 
op te gaan. In het voetbal zijn er maar 
een paar die winnen, terwijl in de kerk 
iedereen wint.” Daar staat tegenover 
dat hij in het godshuis veel heeft aan de 
ervaringen uit de voetbaltempel. ,,Bij 
het voetbal, daar gebeurt wat, dat is 
onvoorspelbaar. Dat is de charme. Zo moet 
ook een kerkdienst zijn. Een preek die 
je aangrijpt, een lied waarvan je tranen 
in je ogen krijgt. Het moet zijn zoals FC 
Barcelona; het perfecte vinden en altijd 
ruimte voor het onverwachte overlaten. 
Maar net als Ajax moet de kerk een sterke 
gemeenschap zijn. Eentje die anders is 
dan de rest van de wereld. Een Ajacied 
op weg naar het stadion herken je. Een 
groep mensen met één doel, met één 
verhaal. Gewoon klein en lokaal, als een 
voetbalvereniging.” Hij is dan ook wars 
van grote kerken, die zich overal mee 
bemoeien. Klaas Vos wil strijden voor een 
kerk, die zich richt op de kern, zonder 
geruzie en zonder machtspelletjes. ,,Het is 
aan de kerk om de overwinning te vieren. 
Elke dag.”
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