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RENALD AJOOR STI_HTING/

Een luisteren oor voor
andere misbruiksiachtoffers
et leven van
Renald ajoor
staat n®g volop in het
~ken van seksueel
misbruik, een jaar
nadat hij openlijk zei
~ zijn ~angerand als
jeu.gdspeler bij
Vi~sse. Met zijn
stichting De Stilte
Verbroken timmert hij
flink aan de weg.

Renald Majoor: ,Het gaat nu
goed met me”. FOTO RAPHA~L DRENT
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H

voor Ren d Majoor
Vrijdag gaat hij trouwe
met de vrouw die hem
naar
Achterhoek
et zijndedrukke
tijdendeed
verhuizen. Maar het merendeel van
zijn vrije tijd wordt opgeslokt door
wat een jaar geleden zijn grote missie
is geworden: misbruik in de sport zo
eel mogelijk voorkomen en slacht
offers daarvan bijstaan. ,,Het geeft me
heel veel energie om me daarvoor in
te zetten”, vertelt hij aan de eettafel
in zijn huis in Wehi.
Hij is een dag in de eelcminder
gaan werken als kok in
em om
zo meer tijd te hebben voor zijn mis
sie. Tijd om gesprekken te voeren
over dit gevoelige onderwerp, met
vertegenwoordigers van sportbon
den en sportclubs, met spelers, trai
ners, journalisten.
Die inspanningen hebben succes.
Morgen tekent Majoor een samen
werkingsverdrag met Vitesse, de club
die hem ooit de mogelijkheden gaf
zijn talentte ontwikkelen, maar ook
de club die niet kon voorkomen dat
Majoor op zijn twaalfde seksueel
werd misbruikt. door een teamleider.
Dat werd destijds binnenskamers ge
houden. Dat had overigens bij een
andere c.lub net zo goed kunnen ge
beuren, denkt Majoor. Er is geen
sprake van oud zeer.
De Ar.nhemse club gaat Majoor en
zijn stichting op allerlei manieren
steunen. ,,Zo mogen we gebruik gaan
maken van de trainingsaccommoda
tie op Papendal, bijvoorbeeldom
evenementen te organiseren.” Vi
tesse wilde hem eerder als ambassa
deur aanstellen, maar zijn stichting
gaat die rol op zich nemen voor veel
meer sportclubs.
Maar er is meer. Met de gemeente
Arnhem is Majoor in gesprek over
een speciaal festival voor jong en oud,
waar bewustwording en het be
spreekbaar m en van misbruik in de
sport centraal staat. Dat is de ook de
insteek bij een pilot na de zomerva
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wenspersoon zijn voor sporters. Dat
werkt. De afgelopen maanden heb
ben twaalfmensen met misbruiker
varingen contact gezocht via de web
site van de stichting, ook enkele niet
sporters.
Majoor: ,,In enke e gevallen waren
de daders al veroordeeld.Anderen
willen geen aangifte doen omdat er
tochgeen getuigen zijn, het ish
woord tegen dat van de dader:’
IDe réacties over Majoors initiatief
zijn positief. ,,Ze vinden het fijn dat
het laagdrempelig is en dat ze kun
nen praten~met een lotgenoot. Ik ben
een luisterend oor,.indien nodig ver
wijs ik door naar Slac.htofferhulp Ne
4
.c-derland.”
—
Hoewel zelfook slac.htoffer vindt
Majoor het.’niet vervelend deze ge
)...
sprekken te voeren. »Het zijn heftige
1’~
•
verhalen,
maar ik kan daar goed mee
£-omgaan. Ik lig er niet wakker van.
Het gaat nu goed met me. Ik heb
~‘t’..g
mensen om me heen waarmee ik het
kan delen, indien nodig.”
@nder de twaalfrnense die con
tact zochten met Majoor zitten en
kele wielrenners en volleyballers. Dat
is toeval, misbruik komt in alle spor
ten voor. En op behoorlijk grote
schaal; een op de acht kinderen krijgt
•:~‘ jaarlijks te maken met seksue over
schrijdend gedrag in de sport.
-S—’
Majoor praat steeds over ‘we’, doe
lend op het bestuur van de stichting,
waarvan de meeste leden afkomstig
zijn uit de Achterhoek: Henk Rei
mert uit Zevenaar (voormalig direc
teur van een jeugdinstelling in De
Glind), Martine Zuil (oud-directeur
commercie en marketing van De
Graaf~chap) en stipermarktonderne
mer Jeroen Bruggers uit Winterswijk. Bekende Nederlanders als
Directeur Toon Humberto Tan, ohan Derksen en
Stijn Schaars dragen het initiatiefvan
Gerbrands
Majoor een warm hart toe.
Hoe de toekomst van de stichting
van PSV
eruit ziet weet Majoor niet. ,,Het
om
liefst zou ik me fulltime inzetten
voor De Stilte Verbroken. Maar ik
metdit
weet niet ofdat haalbaar is. Zo niet,
onderweip
dan zal mijn inzet er niet minder om
Renald Majoor
zijn.”
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kantje met de KNVB, PSV en voet
balclubs die samenwerkenmet de
landskampioen uit Eindhoven.
Daarna volgen Vitesse en andere
c ubs, zo is het plan.
Majoor heeft hierover onder an
dere meerdere gesprekken gevoerd
met Toon Gerbrands, de algemeen
directeur van PSV. Hij heeft een klik
met die man: ,,Het waren fijne ont
moetingen. Hij staat bekend als een
goede manager, maar ik heb ook zijn
gevoelige, menselijke kant gezien. Hij
gaat geweldig om met dit onderwerp.
Hij is er zichtbaar door geraakt.”
Vorig jaar werd bekend dat in totaal
vijfoud-voetballers van PSV in ver
schillende periodes zijn misbruikt.
Deze mannen en andere sporters
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kwamen met hun ervaringen naar
buiten, nadat Majoor mei vorig jaar
veel opzien baarde met interviews in
de Vol~skranten met Humberto Tan
in RU Late Night. Daar vertelde hij
voor het eerst openlijk over zijn mis
bruik bij Vitesse. De dader werd hier
voor destijds veroordeeld, maar de
gebeurtenis had zo’n impact op de
talentvolle jeugdspeler dat hij op zijn
achttiende besloot te stoppen met
voetbal.
Majoor richtte vervolgens De Stilte
Verbroken op, een stichting die ziGh
inzet voor preventie en aanp van
misbruik in de hele sportwereld en
nazorg voor slachtoffers. Voor alle
sporten en voor profs en amateurs.
De stichting wil een soort vertrou
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