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Dat voetbal geen spel voor naaimeisjes is, blijkt uit deze waterverftekening van Ernest Prater uit 1913. Courtesy of the National Football Museum. Zie ook
Henk Mees’ artikel op pagina’s 4-9 en Fons Kempers ‘Leg neer die bal!’ op pagina’s 23-27.
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Van de redactie

In dit nummer

Sportgeschiedenis is niet uitsluitend iets van
‘voor de Tweede Wereldoorlog’. Ja, de bijdragen
aan deze aflevering van de SPORTWERELD
lopen van het eind van de negentiende eeuw,
via 1901 (een sportdrama in Rotterdam), 1907
(een bijna-drama met een oud-sportcoryfee in
Den Haag), de jaren twintig (de academische
onderbouwing van de gymnastiek tot ‘lichamelijke oefening’), de controversiële Nederlandse
deelname aan de ‘nazi-Spelen’ van Berlijn in
1936, naar de Europese oorlogsdreiging bij de
Schaakolympiade in 1939 in Buenos Aires.
Maar vervolgens bieden we nog veel meer
sportgeschiedenis, nog meer dan een halve
eeuw doorlopend. De verhouding van atleet
Emil Zátopek tot het communisme in zijn
geboorteland Tsjecho-Slowakije in de jaren
vijftig en zestig, Toon Hermans’ verhouding tot
het wielrennen, de wereld van de wielerploegen en wielersponsoring in de jaren zestig tot
tachtig, en – alles ruim overspannend – de
recente pogingen en plannen om Nederlands
voetbalerfgoed adequaat en aantrekkelijk te
presenteren. Een nationaal voetbalmuseum,
wanneer komt dat er nou eindelijk eens?
Harry Dénis, Hans Tetzner, Rie Mastenbroek,
Ben Bril, Max Euwe, Jan Derksen, Roy Schuiten,
een vierkante ring… ze spelen allemaal een rol
in de bijdragen van deze aflevering. Bijdragen
van belangeloos meewerkende auteurs – net
zulke ‘hardcore sportgeschiedenisfans’ als de
redactieleden – die de ideeën hebben ontwikkeld, de verhalen uitgewerkt en opgeschreven…
we zijn hen wederom dankbaar.
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Omslagfoto

Op de omslagfoto de 5000 meter tijdens de Olympische Spelen van Londen (1948). Van links naar rechts:
Emil Zátopek, Gustav Ahldén (Zweden), Gaston Reiff (België) en Wim Slijkhuis (Nederland). Reiff won
(14.17.6, Olympisch record) vlak voor Zátopek (14.17.8), met Slijkhuis als derde. Bron: inspire2run.nl. Zie
ook: Bijkerk, Ton. Olympisch Oranje: van Athene 1896 tot en met Londen 2012, Zomer- en Winterspelen. Een
compleet historisch overzicht van Nederlandse deelname aan de Olympische Spelen. Haarlem: Spaar en Hout,
2012. Renson, Roland, e.a. Olympisch bewogen. Honderd jaar Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
1906-2006. Roeselare: Roularta Media Group, 2006.
Een prachtige video van de race is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=KvEBEK8_vqc
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Een diep treurige gebeurtenis is het in 1901. Na fysiek contact op
het voetbalveld overlijdt een 16-jarige voetballer uit Rotterdam.

VOETBAL IS GEEN SPEL
VOOR NAAIMEISJES
Henk Mees
Met dank aan Wim Zonneveld voor zijn inhoudelijke bijdragen.

Louis Davids zong het in 1929. ‘Tjesses Jan, er
vallen toch geen dooien?’, luidt de klassieke
strofe in zijn lied De Voetbalmatch. Louis Davids
vertolkte daarmee het beeld dat voetbal een tijd
lang met zich mee torste: een ruwe sport waarin
geweld veel slachtoffers maakte. In 1901 viel een
‘voetbaldode’ bij een lokale bondswedstrijd in
Rotterdam. Ruw spel of een ongeluk?
In de vroege jaren van de vorige eeuw leeft bij veel
ouders nog grote angst voor de gevaren van het
voetbal, zelfs op het hoogste niveau. Ook de moeder
van de allereerste aanvoerder van Oranje maakt zich
zorgen. Bij de geboorte van het Nederlands voetbalelftal in 1905 is Dolph Kessler (1884-1945) pas 21
jaar. Hij is de zoon van August Kessler, grondlegger
van de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij (Shell). Dolph Kessler, in 1918 zelf mede
oprichter van de Koninklijke Hoogovens, is nog altijd
de jongste aanvoerder in de geschiedenis van het
Nederlands elftal. Vanaf zijn zestiende voetbalt hij al
in het eerste elftal van HVV, de Haagsche Voetbal
Vereeniging van 1883. Zijn vader is dan net in 1900
overleden.
Margo Kessler-de Lange, thuis Go genoemd, vindt
het een ‘barbaarsch spel’, die sport zoals die volgens
haar beleving rond de eeuwwisseling gespeeld
wordt. Haar ongerustheid komt naar voren in
correspondentie van rond de eeuwwisseling, terug
te lezen in het boek Tussen moeder en zoon (2005).
Op 30 oktober 1901 schrijft Margo Kessler-de Lange
aan haar zoon Dolph, die dan Werktuigbouwkunde
studeert aan de Techische Hogeschool in Delft:

Teken des tijds
De verzuchting van moeder Kessler-de Lange is een
teken des tijds. Voetbal, nog niet zo lang geleden
overgewaaid uit Engeland, wordt op de scheidslijn
van negentiende en twintigste eeuw door menigeen
als een riskante vrijetijdsbesteding beschouwd. Ook
Dolph Kesslers moeder verliest in haar brief uit het
oog dat het fatale incident in Rotterdam volgens de
kranten zich ‘geheel bij ongeluk’ heeft voorgedaan.
Het ongeval dat Margo Kessler-De Lange zoveel
angst inboezemt, dateert van zondag 27 oktober
1901. Het tweede elftal van Unitas speelt thuis op
het terrein aan de Zwaerdecroonstraat in Delfshaven
tegen Advendo 1. Het is een wedstrijd in de tweede
klasse van de Rotterdamsche Voetbalbond, een
klasse waarin bij gebrek aan een jeugdcompetitie
veel junioren actief zijn. RFC Advendo (‘Aangenaam
door vermaak en door oefening’) bestaat pas één
jaar. Tijdens de wedstrijd raakt een 16-jarige scholier van Unitas met zijn knie de buikstreek van een
tegenstander, de even oude loodgietersleerling Corn.
Joh. van Overbeek.
Aanvankelijk probeert Van Overbeek verder te
spelen. De ernst van de botsing dringt evenmin door
als hij door teamgenoten naar huis moet worden
gebracht, naar Schietbaanlaan 15, pakweg 400 meter
verderop. Thuis alarmeren zijn ouders de huisarts.
Die constateert inwendige bloedingen bij de ingewanden.
Daags daarna, op maandagmiddag om 3 uur,
overlijdt de jonge Van Overbeek in zijn ouderlijk
huis. Volgens het Rotterdamsch Nieuwsblad van 30
oktober was er van opzettelijk ruw spel geen sprake:

strijd op Zondag middag in Rotterdam een jongen van 16 jaar

wilde de 16-jarige scholier J. E. uit de Raampoortlaan den bal

Wat is het toch een barbaarsch woest spel, trek er je toch uit

rechtervoet of de rechterknie met kracht schopte tegen het

‘Beste Jongen. Tot mijn ontsteltenis lees ik dat op de voetbalwedeen ongeluk is overkomen waaraan hij Maandag is overleden. ’t

Is ontzettend! Dat je daar met geen woord over gesproken hebt!
terug.’

4
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‘Op een oogenblik, toen de bal nabij Overbeek terecht kwam,

voortschoppen, waarbij hij, geheel bij ongeluk, zooals de

ongelukkige knaap nog voor zijn dood verklaarde, met den
onderlijf van Van Overbeek.
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De twee advertenties van de betrokken voetbalverenigingen Unitas en
Advendo drukken de ‘no hard feelings’-gedachte uit na de dramatische
gebeurtenis met Cornelis Johannes van Overbeek. Bron: Rotterdamsch
Nieuwsblad (31 oktober 1901).

Een oogenblik bleef hij nog op het veld, doch daarna werd hij,

hoewel men het geval aanvankelijk niet als ernstig beschouwde,
door twee kameraden naar huis gebracht, waar de hulp van dr.

Van den Berg werd ingeroepen. De dood is ingetreden, tengevolge van een inwendige verbloeding in de ingewanden.

Elke gedachte aan een opzettelijke mishandeling moet worden

buitengesloten.’

De Telegraaf publiceert een dag eerder al in dezelfde
trant een kort bericht, dat door de meeste kranten in
het land wordt overgenomen: ‘Op zijn sterfbed
verklaarde Van O. dat geen der spelers schuld had
aan het ongeval. Van opzet of poging tot mishandeling is dan ook niets gebleken.’
De wedstrijd wordt gewoon uitgespeeld. Unitas
wint met 4-3. Over schuld wordt evenmin gesproken
bij de begrafenis op vrijdag 1 november op de
rooms-katholieke begraafplaats Crooswijk. Op 31
oktober verschijnen in het Rotterdamsch Nieuwsblad
overlijdensberichten, van zowel Unitas als Advendo.
Op de baar met de doodskist liggen kransen van
beide verenigingen en hun leden lopen in de stoet
mee. Niettemin schildert de Nieuwe Rotterdamsche
Courant de fatale botsing af als ‘een afschrikwekkende waarschuwing tegen ruw spel’, een citaat dat op
de volgende dagen wordt overgenomen door het
Algemeen Handelsblad en Het Sportblad.
Corn. Joh. van Overbeek
Mogelijk was moeder Kessler ook getroffen door het
sterfgeval in het Rotterdamse voetbal vanwege de
leeftijd van het slachtoffer: hij was slechts zeven
5
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maanden jonger dan haar zoon. Op de WieWasWie-website kunnen Cornelis Johannes van Overbeek en zijn familie worden getraceerd. Hij wordt op
9 november 1884 geboren in Rotterdam en overlijdt
dus nog geen twee weken voor zijn zeventiende
verjaardag. Zijn familie is afkomstig uit het dijkdorp
Rhoon op IJsselmonde, maar zijn vader Hendricus is
na het jong overlijden van zijn eerste echtgenote, in
een huwelijk met drie zoons van wie er twee jong
overlijden, naar Rotterdam gekomen, waar hij in
1880 trouwt met Engelina Frederika van Lieshout
uit Kralingen. Zijn beroep is onbekend.
Het paar krijgt tussen 1881 en 1895 elf kinderen,
vijf jongens en zes meisjes, met Cornelis Johannes als
vierde. Allen bereiken ze – hoogst uitzonderlijk voor
deze tijd – gezond en wel volwassenheid, hoewel het
voetbalongeluk voor een van hen tussenbeide komt.

Op de baar met de doodskist liggen
kransen van beide verenigingen en
hun leden lopen in de stoet mee.

Cornelis Johannes moet een zeer sportieve jongeman
zijn geweest. Volgens het Rotterdamsch Nieuwsblad
van 2 november sturen ook de Rotterdamsche
Athletiekvereeniging Blauw Zwart en de Rotterdamsche Wielrijdersvereeniging kransen naar zijn
begrafenis.
De oudste van het gezin, Henricus Johannes, van
1881, wordt in Rotterdam een bekende wielerhan-
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delaar. Hij adverteert in de lokale kranten tussen
1911 en 1924 vanaf verschillende adressen als agent
van bekende merken als Hima, Burgers en Wolf, en
in De Kampioen voor Wall Auto-wheel lichte motorfietsen. Hij gaat daarna in de automobielhandel,
maar het is onbekend of hij daarin succes heeft. Hij
overlijdt in oktober 1940.

De Telegraaf versus Het Sportblad
Op 2 november 1901 plaatst De Telegraaf het overlijdensincident in een genuanceerd perspectief:
‘Kom, laat ons maar eerlijk bekennen dat voetbal geen spel voor
naaimeisjes, wel, ruw, wel gevaarlijk, wel ongezond is als er
maar in den wilde op los wordt gespeeld, maar laat ons er

bijvoegen, dat dank zij de contrôle van den N.V.B., de ruwheid

onderdrukt, het gevaar tot een minimum en de ongezondheid tot
nul kunnen worden. (…) De beste scheidsrechter met de beste

wet in de hand, staat echter machteloos tegenover ongelukken

als dat van deze week te Rotterdam. In de meest ordelijke match
tusschen de meest faire spelers, kan een voet verkeerd bestuurd
worden en ’t onheil is geschied. Dit is het gevaarlijke van het

voetbal (…). Gelukkig leeren de feiten, dat deze gevaarlijke zijde,

zeer klein is. In de twintig jaar dat voetbal hier te lande gespeeld
wordt, is het voor de eerste maal dat een dergelijk droevig geval
als van Zondag te betreuren is.’

Maar zulke nuance is niet te vinden in Het Sportblad,
het officieel orgaan van een groot aantal sportbonden, onder meer van de voetbalbond (NVB) en de
atletiekbond. Uitgever ervan is Johan Christiaan
(‘Kick’) Schröder (1871-1938). Hij is in 1894 aanvoerder van het eerste Nederlands ‘bondselftal’ en
eveneens aanvoerder als het Amsterdamse RAP de
eerste twee landskampioenschappen in het Nederlandse voetbal behaalt. Bekend wordt hij later als
hoofdredacteur van De Telegraaf.
Schröder geldt ook als een pionier in de sportjournalistiek. Als voetballer is hij gevreesd om zijn harde
spel; een tiran wordt hij zelfs genoemd in het boek
Hup Holland (1926). Tot ongenoegen van de NVB
slaat Het Sportblad ten opzichte van ruw spel doorgaans een heel andere toon aan dan de bestuurders
zich van Schröder ten opzichte van scheidsrechters
en tegenstanders herinneren.
Het ongeval in Rotterdam wordt in de aflevering
van 1 november in twee kolomlange artikelen
besproken. Voor de Rotterdamse correspondent is
het aanleiding om een recent verschenen bonds
brochure op de hak te nemen. De schrijver ervan is
Christiaan Engelberts, die behalve notaris in Arnhem
ook een befaamd speler en voorzitter van Vitesse,
vice-voorzitter van de NVB en bekend scheidsrechter
is. Hij krijgt te horen:

Tackle op man en bal. Illustratie uit Alcock, Charles William. Football, The Association Game. London: Bell, 1897 (1st edition: 1890).
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‘De heer Engelberts zegt op pagina 2 van zijn boekje getiteld Wilt
gij weten wat het voetbalspel is en hoe het gespeeld wordt:

Voetbal is noch ruw, noch gevaarlijk, noch ongezond, het heeft

daarentegen vele uitmuntende eigenschappen (altijd behalve die
drie?) en nu komt in de Maandagavond-editie van de N.R.C. het
hoogst treurige bericht. Op zoo’n manier zal het boekske zijn

tweeden druk wel niet beleven. Het geval is zeer droevig en we
raden het bestuur van den R.V.B. aan den scheidsrechters
strenge orders te geven.’

Nog uitvoeriger is een anoniem redactioneel artikel
met als kop ‘Ruw spel’:
‘Er bestaat een zeker cynisme bij vele voetbalbestuurders en
-beoefenaren ten opzichte van de gevaren van het spel, een

koudbloedigheid, welke voor flinkheid wil worden opgevat,
waartegen wij steeds met kracht in verzet zijn gekomen.

Tegenover alle lyrische en epische ontboezemingen aan de

buitenstanders over het nut, de karakterveredeling, den

paedagogisch voortreffelijken invloed, de hersen-ontwikkeling,
de oordeelscherping, de moedkweeking van “ons spel”, hielden

wij steeds de voetbalgevaren, de -nadeelen, welke te bestrijden

zijn, maar dan ook bestreden dienen te worden voor oogen. (…)

Het sterfgeval Zondag te Rotterdam door ons spel veroorzaakt

kan door geen boekdeelen propaganda van de qualiteit als bij

ons wordt toegepast vergoelijkt worden. Wij hebben zelfs voor
een deel de verantwoordelijkheid te dragen.

Propaganda door woorden moet sanctie worden door daden

en die daden moeten bewijzen dat de niet te ontkennen gevaren
(bij de voetbal als bij elke andere sport aanwezig) door de

leiders van het spel met alle kracht en met resultaat worden
bestreden. (…)

[D]e toepassing van de middelen ter beperking van gevaar, die

de spelregels in ruime mate geven, wordt gewoonlijk luchtig
opgevat: we zijn immers geen “jonge juffrouwen”!

Daar moet een eind aan komen. Men heeft de jongste num-

mers van het blad maar na te gaan om zich te overtuigen van de
vele gevallen, waarin spelers het veld moeten verlaten.

Een hernieuwd ernstig beroep doen wij op het B.B. om de

scheidsrechters aan te schrijven, alles te doen om ontaarding
van het spel tegen te gaan door strenge toepassing van alle
spelregels; (…)

Het voetbal moet aanbevolen worden als een kranig, krachtig,

sterkend, echt fier spel, als openluchtontspanning van kame-

rinspanning en dan heeft men de maatschappelijke voetbaldeugden van ons present. Zoo is onze opvatting.’

Geen bewijs
Maar niet elke lezer van Het Sportblad is het eens
met deze insteek. Een week later reageert H. J.
O[osterveen], een bekend bondsscheidsrechter:

‘We betreuren natuurlijk het sterfgeval, (…) maar we meenen,

7
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Als voetballer is Kick Schröder
gevreesd om zijn harde spel; een
tiran wordt hij zelfs genoemd in het
boek Hup Holland (1926).
dat overdrijving deze diep-treurige gebeurtenis te veel aan “ruw
spel” toe te schrijven.’

Zijn we goed ingelicht, dan is een ernstige beleediging der

nieren van de overledene de oorzaak van diens dood geweest.
Dit nu is geen bewijs van “ruw spel”. Een voet, een knie te dier

hoogte opgeheven om den bal op te vangen; een toeloopen van
de tegenpartij in de gedaante van den 18-jarigen O, en het

treurige ongeval had reeds plaats gevonden. Waar is “het ruwe
spel”?’

Op 6 december komt vervolgens NVB-bestuurslid
J.W. de Goeje aan bod. Hij verwijt het blad, vol ironie,
scheidrechters op te zadelen met ‘de verst gedreven
gestrengheid’ op weg naar ‘een heil-voetbalstaat,
waarin geen ruw, geen oneerlijk, geen gevaren
brengend spel meer voorkomen. (…) [H]oezeer zijt
gij aan het doordraven geraakt!’
De discussie eindigt in de aflevering van 28 december. Dezelfde H.J.O. laat zichzelf daarin herleven in
het jaar 2000 en bladert dan door de jaargang 1901
van Het Sportblad. Teruglezend concludeert hij dat
voetbal een eeuw eerder een woest en wild spel
moet zijn geweest: ‘En onze nakomeling in het jaar
2000 begint zich te schamen voor hen, die als niets
ontziende woestelingen den strijd op leven en dood
aanbonden.’
Twee kampen
De discussie over het sterfgeval in Rotterdam illustreert hoezeer in de eerste decennia van de twintigste eeuw twee kampen tegenover elkaar staan. Aan
de ene kant hameren ijveraars voor het voetbal als
een sport, die ‘gezond, mannelijk en typisch Engels’,
karaktervormend van belang is. Daartegenover
wijzen onder anderen medici, katholieke geestelijken en ouders op de gevaren.
De vrees wordt aangejaagd door buitenlandse
krantenberichten over tientallen doden, niet alleen
in Engeland, maar ook in de Verenigde Staten. Zo telt
een geneesheer in de Pall Mall Gazet eind maart
1864 liefst twintig overlijdensgevallen op het voetbalveld. Dertig jaar later registreert het Britse
wetenschappelijk tijdschrift The Lancet naast talloze
zware blessures nog altijd vijftien dodelijke slachtoffers in drie maanden tijd. Vaak ontbreekt in zulke
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berichten het onderscheid tussen American Football
en rugby enerzijds, en association football of soccer
anderzijds.
Al in 1886, in de vroege Nederlandse voetbaljaren,
omschrijft het Nieuws van den Dag (van 16 september) het football als ‘een tamelijk gevaarlijk spel, dat
geen aanbeveling verdient’ aan de Nederlandse
jeugd.
Dat schiet een groep jonge enthousiastelingen uit
het oosten des lands in het verkeerde keelgat. Op 28
september plaatst de krant een bericht dat als volgt
begint: ‘Van de “Enschedesche Footballclub” ontvangen wij een schrijven, ten betooge dat dit spel geen
aanleiding tot ongelukken geeft. De berichten
dienaangaande in Engelsche bladen betroffen,
volgens de schrijvers, niet hun spel, het Association-spel, maar het Rugby.’ Vervolgens wordt, op basis
van de ingezonden brief, uitgelegd wat in het soccer
in elk geval verboden is: ‘elkaar te laten struikelen,
met opzet te schoppen, tegen een ander aan te
springen, zijne handen te gebruiken om iemand vast
te houden of te duwen, en iemand van achteren aan
te vallen.’
Een jaar later wordt het nog eens herhaald. Het
Nieuws van den Dag maakt op donderdag 2 december 1887 melding van een fataal ongeluk van een
‘jonkman’, dat in 1887 in het Engelse Openshaw, een
voorstadje van Manchester, moet hebben plaatsgehad. De jury heeft uit de lijkschouwing geconcludeerd dat hij is gestorven aan ‘verwondingen bekomen bij het football-spel’. De krant stipt ook nog aan:
‘De gezworenen merkten daarbij op, dat football,
zoals men het tegenwoordig in Engeland speelt, een
zeer gevaarlijk spel is.’
Dit krantenbericht inspireert Voetbal Vereeniging
Amsterdam (VVA) tot een reactie. Op 8 december
1887 probeert de ‘kaptein’, van wie uit een oprichtingsbericht in de krant van 15 september blijkt dat
hij D.C. Noppen heet, de onrust weg te nemen. Zijn
ingezonden brief is tevens een oproep om eens
kennis te maken met het voetbalspel, dat in die
dagen nog nauwelijks aandacht krijgt in de dagbladen:
‘Mijnheer de Redacteur! (…) Dit is zeker, dat, hetzij
sportliefhebbers of niet, zij die uwe opgave gelezen
hebben, min of meer een afschrik zullen hebben van al
wat voetbal-spel is, en was het nu, dat ik al diegenen door
eene opgave van de regelen van het voetbalspel kon
overtuigen dat er volstrekt geen gevaar in het spel zit,
volgaarne zou ik zulks doen, maar ik geloof dat het
bijwonen van een wedstrijd veel meer voldoening zal
geven, en daar de gelegenheid van zulk een wedstrijd zich

8
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eerstdaags te Amsterdam zal voordoen, zal elkeen zich
alsdan kunnen overtuigen.’

Darm- en schedelbreuken
Aan het eind van de negentiende eeuw wordt voetbal
in Nederland beoefend in een landelijke competitie
en regionale competities, zijn er uitwisselingen met
clubs uit de omringende landen en speelt er ook een
‘bondselftal’ regelmatig internationaal. Op 6 mei
1895 maakt het Rotterdamsch Nieuwsblad een
balans op. De opsomming klinkt griezelig, maar
eindigt genuanceerd:
‘De lijst der dooden en gewonden van het voetbalspel in
Engeland, toont in de laatste zes maanden van het speelseizoen 1894/95 niet minder dan twintig dooden en
verscheidene honderd ernstige gevallen van kneuzingen
aan. De sterfgevallen bij het spel worden meest veroorzaakt door schoppen (kicks) tegen het onderlijf, welke
blaasbreuken, darmbreuken en buikvliesontstekingen
tengevolge hebben; in de tweede plaats door het breken
van den ruggegraat, van den hals of van den schedel. Tot
de zware kneuzingen behooren gecompliceerde arm- of
beenbreuken, schedelbreuken met hersenschudding,
knieschijf-, ribben- of sleutelbeenbreuken en dergelijke
meer. (…) Gelukkig is het voetbalspel bij ons, bezadigde
Nederlanders, meer kalm en loopt gewoonlijk zonder
ongelukken af.’

Vier jaar later trekt het Algemeen Handelsblad op 28
april 1899 uit een artikel in The Lancet de conclusie
dat de verruwing afneemt. Het blad prijst voetbal
zeer als sport, ‘ook omdat het aan den tijd en aan de
beurs niet zulke hooge eischen stelt’. The Lancet
meent ‘dat men gaandeweg beter en regelmatiger
leert spelen en dat daardoor het gevaar zooveel
minder wordt. Maar zeker is in ieder geval dat men
niet zooveel van ongelukken hoort als vroeger.’
Op de Britse Wikipedia is een historisch overzicht te
vinden van 150 sterfgevallen op het voetbalveld,
gebaseerd op meer dan honderd (later onderzochte)
internationale bronnen. Uit de negentiende eeuw
staan er ‘slechts’ vier vermeld. In maar één daarvan
is fysiek contact de oorzaak geweest, en het lijkt
sprekend op het Nederlandse: op 12 januari 1889
komt William Cropper van Staveley FC uit het
mijngebied in Derbyshire in botsing met Dan Doyle
van Grimsby Town. Diens knie raakt hem in de
onderbuik. Hij overlijdt in de kleedkamer aan een
gescheurde darm. De andere drie sterfgevallen zijn
het gevolg van een opgelopen longontsteking of
tetanus.
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Storm en bliksem
Het vermoedelijk eerste dodelijk slachtoffer in 1901
van fysiek contact op het voetbalveld laat verder
geen tot heel weinig sporen na in de Nederlandse
sportgeschiedenis. Doden vallen er nog wel. In de
meeste gevallen blijkt het hart niet bestand tegen de
krachtsinspanningen. Bijzonder zijn de twee dodelijke slachtoffers in november 1921, wanneer een
hevige storm over een voetbalveld in Zaltbommel
raast. Daarbij worden een speler en een toeschouwer dodelijk gewond door onderdelen van een
gebouw op de belendende scheepswerf.
Doden vallen er ook door de bliksem, vooral in de
tijd dat er nog geen strikte regels gelden voor hoe
dan te handelen. Spraakmakend in deze categorie is
het noodlot dat in 1984 DWS-keeper Erik Jongbloed
treft, de zoon van oud-international Jan Jongbloed.
Hoeveel voetballers uiteindelijk in Nederland het
dodelijk slachtoffer worden van al dan niet opzettelijk fysiek contact, blijft ongewis. Een speurtocht
door de krantenarchieven levert tenminste dertien
overlijdensgevallen op, tussen 1901 en 1950. Niet
altijd staat hierbij vast of er sprake is geweest van
aantoonbaar ruw spel. Slachtoffers worden vermeld
in achtereenvolgens Velsenoord, Heesch, Arnhem,
Amsterdam, Den Bosch, Muiden, Velp, Hengelo,
Schijndel, Baarlo, Den Haag en Tilburg. In tenminste
drie gevallen onderzoekt de politie of hierbij ‘dood
door schuld’ aan de orde is.
Twee zaken komen voor de rechter. In 1942 wordt
een 24-jarige speler van het Haagse SVGEB vrijgesproken. Acht jaar later veroordeelt de rechtbank
een aanvaller van het Tilburgse Zigo tot twee maanden celstraf, maar het Gerechtshof spreekt hem twee
maanden later vrij. De berichtgeving over deze
overlijdensgevallen tijdens voetbalwedstrijden
beperkt zich in de meeste gevallen tot enkele regels,
een groot contrast met wat grote én kleine incidenten in de eenentwintigste eeuw losmaken in de
media.

Onderschrift bij de tekening: ‘Een den man, een den bal.’ Bron: Mulier,Willem. Athletiek en Voetbal. Haarlem: De Erven Loosjes, 1894, 161.
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Voetbalbond], [1926].
Engelberts, Christiaan. Wilt gij weten wat het
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’s-Gravenhage: Nederlandsche Voetbalbond, 1901.
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Cultuurgeschiedenis. Amsterdam: Universiteit van
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
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Toon Hermans keek niet naar wielrennen, hij keek naar wielrenners.

COUREUR OF CABARETIER?
Martijn Sargentini

Toon Hermans was een wielerliefhebber. Hij
volgde alle klassiekers en rondes. Hij schreef het
voorwoord bij Jan Derksen, met banddikte
(1961)1, en in dat boek staat een opmerkelijk
zinnetje. Niet in het voorwoord zelf, dat beperkt
zich hoofdzakelijk tot de vriendelijke opmerking
van Hermans dat zijn vriend Derksen hem leerde
om na iedere valpartij weer op te staan, en het
applaus nooit te overschatten. Het is een uitspraak van Derksen, verderop in het boekje, die
nieuwsgierig maakt: ‘(…) mijn vriend Toon
Hermans [heeft] ook jarenlang gedacht dat zijn
grote talenten op de piste lagen, in plaats van op
het toneel’.
Was Toon Hermans wielrenner? En was hij
liever coureur dan cabaretier?
2016 is het jaar van de honderdste geboortedag van
Toon Hermans. Hij werd op 17 december 1916
geboren in Sittard, en overleed op 22 april 2000.
Over het leven van Toon Hermans schreef Jacques
Klöters in 2010 het boek Toon, de biografie2, en
daarin staat niets over Toon de wielrenner. Wel over
Toon de sportliefhebber die voetbalwedstrijden,
autoraces en wielerkoersen bezocht in het gezelschap van zijn vrienden Willy Alberti, Theo Koomen
en Jan Derksen.
In het tijdperk waarin het Nederlandse wielrennen
in 1968 voor het eerst een Tourwinnaar mocht
huldigen, stond Hermans regelmatig aan de start om
‘een babbeltje’ te maken met de grootste kampioe1 Derksen, Jan. Met Banddikte. Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1961, 59.
2 Klöters, Jacques. Toon. De biografie. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2010.
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nen. Met Jan Derksen, tijdens de jaren zestig coach
van de Nederlandse sprinters, bezocht hij het Olympisch Stadion waar op de steile betonnen piste vaak
baanwedstrijden werden gehouden. Ook bij de
Zesdaagsen kwam Hermans graag. Derksen bezocht
op zijn beurt de premières van Hermans’ theatervoorstellingen.

Toon Hermans bij de start van een wielerkoers, met Jan Janssen die in
1968 de Tour de France won. Archief Stichting Toon Hermans.

Heerlijkste mensen
Kijken naar wielrennen was voor Hermans een
manier om ongecompliceerd te kunnen bewonderen,
zoals hij dat ook deed vanaf tribunes in voetbalstadions en circustenten. Alles beter dan de knellende
omgang met collega’s uit het theatervak, met wie het
op feesten en partijen altijd uitdraaide op smalltalk
en het uitwisselen van halve leugens over de kwaliteit van elkaars werk. Wanneer Toon Hermans zich
omringde met de sterren, dan was dat bij voorkeur
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Toon met de wilskrachtige Jacques Anquetil, vijfvoudig winnaar van de Tour de France. Archief Stichting Toon Hermans.

op de eretribune van een zesdaagse.
Hermans was zelf ook populair bij de sporters, die
hem graag zagen optreden. De Limburgse renners
Eddy Beugels, Wim Schepers en Harrie Steevens
noemden unaniem de naam van Hermans, toen hun
in 1968 door het Limburgsch Dagblad werd gevraagd
naar hun idolen. Steevens: ‘De Bee Gees en Toon
Hermans. Die is zo sympathiek.’ Eddy Beugels:
‘Hermans zegt de dingen zoals ik ze zelf graag zou
willen zeggen, maar niet kan.’3
Vooral van het kijken naar de coureurs hield
Hermans. Bij baanwedstrijden bekeek hij vanaf de
tribune de grimassen van renners in surplace, het
schuilen achter brede ruggen en grote motoren, van
pijn vertrokken gezichten en blikken vol vreugde. Hij
leerde ervan: van de mimiek, de poses, het spektakel
op de piste. Goed kijken en beelden opslaan die hij,
als clown en entertainer, zelf weer kon gebruiken.
Hermans, in 1965 tegen het Limburgsch Dagblad:
‘Sportmensen, dat zijn de heerlijkste mensen die ik
ken. Ze zeggen weleens dat die mensen weinig
ontwikkeling hebben, maar is het niet even belangrijk voor een mens dat hij ook zijn lichaam ontwik3 Limburgsch Dagblad (7 mei 1968).
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kelt?’ En: ‘Weet je wat ik nou zo gewéldig waardeer
in sport? Dat is de wilskracht die er vanuit gaat. Daar
gaat ’n mannelijkheid van uit, hè, ’n kracht… enorm!
Als je de sportmensen vergelijkt met andere groepen
uit de bevolking, dan blijft er van die anderen niets
over! (…) Er zijn zo’n slappe mensen in de maatschappij, je weet wel, van die “unbalanced people”,
mensen die nog geen levensstijl gevonden hebben,
die nozems, die op de hoeken van de straten staan te
hangen. Maar sportmensen, dat zijn jongens met
karakter.’4

Alles beter dan de knellende
omgang met collega’s uit het
theatervak.

Blijvende fascinatie
Hij was naast zelfbenoemd voetbaldeskundige ook
iemand met verstand van wielrennen. Maar: Hermans beweerde van veel zaken veel verstand te
hebben. In Liggen in het gras schreef hij:
4 ‘Toon Hermans, dol op Sport.’ Limburgs Dagblad (17 mei 1965): 15.
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‘Ik kijk bijvoorbeeld naar een groep wielrenners en ik denk: “die
ene daar, dat is een echte, een coureur ten voeten uit.” Hij zit
anders op zijn fiets dan de mindere goden, er is iets met zijn

petje, met zijn sokken, hij verschijnt anders aan de start en als
hij zwaait naar het volk op de tribunes is er iets anders in zijn
manier van zwaaien. Dat moet toch ergens diep van binnen

zitten. Het is de openbaring van de persoon. Zijn houding wordt
niet bepaald door het karkas zelf, de houding is slechts een
weerspiegeling van wat daarbinnen leeft, voelt en denkt.’5

Voor zover bekend reed Toon
Hermans nooit op een racefiets.
Ergens tijdens zijn Limburgse jeugd trok een koers
voorbij en die liet een blijvende fascinatie bij hem
achter. ‘Ik ben vaak met “miene papa” in een wagen
achter de renners aan gereden’, vertelde hij tegen het
Limburgsch Dagblad.6
Zijn vader, een bankdirecteur, bezat een grote,
open wagen waarmee ze naar de wedstrijden trokken. Ooit zagen ze een wielrenner vloekend langs de
kant van de weg staan na een lekke band. Toon
Hermans kon dat beeld tientallen jaren later nog
oproepen in zijn dagboek Tussen mei en september:

‘Ik had geen enkele aandacht meer voor de groep die voor
ons uitreed in de gelijkmatige cadans, ik keek alléén maar
om en zag de ongelukkige man bij de boom. Maar we
reden voort, achter het peloton aan, en het mannetje bij
de boom werd zienderogen kleiner en zienderogen
eenzamer, verlatener.
“Vader.”
Maar vader bleef strak voor zich uitkijken onder de
wollen Star-pet en hij mompelde: “Jongen, er blijft er altijd
wel een achter.”
Dat maakte het allemaal nog erger en ingewikkelder.
Altijd blijft er een achter, en mijn vader, die aardige lieve
man, hoe kon die zo hard zijn en doorrijden?’7

Verzinsel van Derksen
Had hij zelf renner willen zijn, zoals zijn vriend Jan
Derksen beweerde? Biograaf Jacques Klöters denkt
van niet. ‘Toon had een roestige hometrainer waarop
hij iedere dag trainde. Bij mooi weer stond het ding
buiten, op de oprit voor zijn grote huis in Hilversum.

Dan trainde Toon om in conditie te blijven voor zijn
shows. Voor zover bekend reed Toon Hermans nooit
op een racefiets.’
‘Het is een verzinsel van Jan Derksen’, bevestigt
zoon Maurice Hermans. Zijn vader heeft volgens hem
nooit een carrière als renner geambieerd. Maurice
reed zelf wel op een baanfiets. Die had hij gekregen
van ‘ome’ Jan Derksen. Als kind luisterde Maurice
eindeloos naar de verhalen van de sprintlegende. Als
Jan langs kwam, mocht Maurice met zijn broertjes
langer opblijven.
Toon Hermans was geen renner. Hij keek ook niet
naar wielrennen, hij keek naar wielrenners. Als hij
op de piste stond, was het om een zesdaagse in gang
te schieten. Toon Hermans kon naar eigen zeggen
goed schieten. Dat had hij geleerd op de kermis, door
goed naar anderen te kijken.

Toon treedt op, met in de zaal aan tafel tennisser Tom Okker (links) en
baanrenmaestro Jan Derksen. Archief Stichting Toon Hermans.

Verdere bronnen
Nelissen, Jean, Het intrigerende wielerleven van Jean
Nelissen. Utrecht: VIP, 2010.
‘Een Tourbabbeltje met Toon Hermans.’ De Telegraaf
(9 juli 1959).

5 Hermans, Toon. Liggen in het gras. Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1979, 172-173.
6 ‘Toon Hermans, dol op Sport.’ Limburgs Dagblad (17 mei 1965): 15.
7 Hermans, Toon. Tussen mei en september. Dagboek. Baarn: Fontein, 1976, 170.
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Pim Mulier draagt op Jan Schoemakers
jubileumreceptie een oorlabel, met de
woorden: ‘Schoemaker fecit.’

Dr. Jan Schoemaker, in 1907. Bron: De
Prins der Geïllustreerde Bladen (27 juni
1908): 302.

DE CELEBRITY-CHIRURG
Wim Zonneveld

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag
van een Nederlandse sportcoryfee verschijnt op
6 maart 1935 een interview in de Haagse krant
Het Vaderland. De journalist vraagt langs zijn
neus weg of de jarige ‘van uw sportliefde zelf ook
nut beleefd’ heeft. De geïnterviewde neemt de
vraag uiterst serieus. In 1907 werd hij op een
dag binnengebracht in het Haagse Gemeenteziekenhuis. Hij was er niet best aan toe, met een
geperforeerde blindedarm, levensbedreigend in
die tijd. ‘De toestand was zoo, dat men van
operatie geen heil meer verwachtte – tot
dr. Schoemaker binnenkwam.’
Zonder oud-wedstrijdschaatser Jan Schoemaker zou Pim Mulier geen 89 jaar zijn geworden.
Jan Schoemaker wordt geboren op 15 augustus 1871
in Almelo. Vader Antonius Hendrikus is arts, net als
zíjn vader en díens vader, en moeder Maria
Josephine Bowles is de dochter van een Wageningse
steenfabrikant, afkomstig uit Engeland.
Jan begint aan het Gymnasium in Kampen, maar
maakt het af in Leiden als voorbereiding op zijn
studie Geneeskunde. Hij blijkt talentvol en ambitieus. Met stages in Zürich en Heidelberg volgt hij een
opleiding, zoals hij zelf later zegt, aan ‘de beste
medisch-wetenschappelijke centra van Europa’; en
‘[d]e chirurgie heeft me altijd in het bloed gezeten’.
In 1896 promoveert hij op een proefschrift met de
intrigerende titel De techniek van den darmnaad. Na
een assistentschap in het St. Elisabeth Gasthuis in
Haarlem, wordt hij in 1898 benoemd tot chirurg aan
het Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, daarna in
1902 aan het Gemeenteziekenhuis in Den Haag. Hij
heeft dan al meerdere aandachttrekkende internati13
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onale publicaties op zijn naam staan en een groeiende reputatie.1

Leidsche studentenijsclub
Jan Schoemaker is al vroeg een wielerliefhebber.
Nauwelijks in Leiden (Rapenburg 18) schrijft hij zich
als 16-jarige in bij de jonge A.N.W.B., lidnummer
133.2
Zijn debuut als hardrijder op de schaats is enigszins in nevelen gehuld. In de jaren twintig herinnert
een oud-medesporter zich een wedstrijd in Groningen, in 1890: ‘Het was toen al ’n pittig kereltje en
bijna ging-ie met den eersten prijs strijken.’3 Hierover is niets naders terug te vinden. Hij wordt wel
vermeld bij de inschrijvers voor het ‘Meesterschap
van Friesland’, een kortebaanwedstrijd voor amateurs in Leeuwarden op 19 december 1890, als de
befaamde ‘barre winter’ van 1890-1891 al flink op
streek is. De winst gaat naar de Fries Foeke Tjalma
uit Maassluis, een paar dagen eerder ook al eerste in
Maasland. Uit de uitslag van de wedstrijd is niet op
te maken of Jan ook werkelijk is gestart.4
Zeker daarentegen is Jans deelname aan een
wedstrijd van de Leidsche Studentenijsclub op
maandag 19 januari 1891 op de bevroren Rijn bij de
buitenplaats Rhijnzicht, waar roeivereniging Njord
ook zijn botenhuis heeft en voor warmere omstandigheden een badinrichting ligt. Twintig deelnemers
doen mee op de kortebaan over 180 m. Jan laat hier
zijn talent zien: winst (prijs: een schilderij), vóór
1
2
3
4

Het Vaderland (10 februari 1927); Algemeen Handelsblad (24 februari 1927).
De Kampioen 4:12 (december 1887), 298
Algemeen Handelsblad (13 februari 1927).
Leeuwarder Courant (20 december 1890).

de SPORTWERELD

79
15-10-16 10:02

In het Gemeenteziekenhuis in Den Haag bekijkt chirurg dr. Jan Schoemaker de klinische status van een patiënt. Bron: Haagse Beeldbank.

S. Reeling Brouwer en J. Dirkzwager.5
Het is een bijzonder podium. De Fries Sytze Reeling Brouwer, medestudent Geneeskunde, krijgt net
als Jan in 1902 een bijzondere positie in de Haagse
gezondheidszorg; gespecialiseerd in de psychiatrie
wordt hij geneesheer-directeur van het plaatselijke
‘krankzinnigengesticht’ aan het Slijkeinde. Maar hij
overlijdt 35 jaar jong in februari 1905 aan een acute
longontsteking.6
Johan Dirkzwager, student Rechten, is een sportieve jongeman. Tussen 1887 en 1889 is hij wielrenner,
met hier en daar een uitslagje, maar hij wordt vooral
bekend als succesvol wedstrijdroeier bij Njord, waar
hij in 1895 wordt benoemd tot erelid. Telg uit een
Maassluise redersfamilie, maakt hij na de eeuwwisseling carrière in Indië als jurist. Rond 1920 keert hij
terug naar Nederland om mededirecteur te worden
van Dirkzwager Scheepsagentuur in zijn geboorteplaats, waar hij in april 1930 overlijdt.7

Johan van Buttingha Wichers8
De studentenwedstrijd in Leiden wordt gereden vlak
5 Nieuws van den Dag en Algemeen Handelsblad (21 januari 1891).
6 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 10 (1905): 395; Leidsch Dagblad (7
februari 1905).
7 De Kampioen (mei-juni 1889); Algemeen Handelsblad (19 augustus 1904);
Voorwaarts (4 april 1930).
8 Dohle, Max. ‘Mr. Johan van Buttingha Wichers’, De Sportwereld 56 (najaar 2010):
14-17.
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voor een omineuze datum. Een groot figuur uit de
vroege Nederlandse schaatsgeschiedenis, Johan van
Buttingha Wichers, overlijdt slechts drie weken later,
op 9 februari in Leiden, 32 jaar oud, na – zegt de
overlijdensadvertentie van zijn familie – ‘een smartelijk lijden’.
Johan is tijdens zijn studententijd secretaris van de
Leidsche Studenten IJsclub, en is in 1882 nauw
betrokken bij de oprichting van de Nederlandsche
Schaatsenrijders Bond, waarvan hij, dan meester in
de Rechten, de eerste secretaris wordt. Hij en de
Zwitserse Amsterdammer G.D. baron de Salis,
tweede bondssecretaris, maken niet alleen bondsverslagen en notulen, maar zijn ook actief in de
organisatie van grote wedstrijden in Leeuwarden,
Heerenveen en Amsterdam, en begeleiden Nederlandse schaatsers naar buitenlandse wedstrijden.
Samen ontwikkelen ze de succesvolle Wichers-de
Salis-wedstrijdschaats, een verstevigde variant van
de doorloper in een tijd dat noren in Nederland nog
onbekend of, begin jaren negentig, schaars zijn.
Johan heeft blijvende bijdragen aan het wedstrijdrijden op zijn naam. Hij introduceert in 1887
op de bevroren uiterwaarden bij Slikkerveer de
gescheiden banen voor de langebaan, heen en terug
met een wijd keerpunt op de mijl. Het is een systeem
dat hij uitlegt in zijn handboek Schaatsenrijden van
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1888, waarvan vooral het literaire Geschiedkundig
Overzicht een fraai deel vormt.9
Het is onwaarschijnlijk dat de Leidse studentrijders van 1891 hem niet kennen, of op zijn minst van
hem en zijn boek hebben gehoord. Mogelijk staat hij
zelfs aan de kant bij hun wedstrijd, hoewel de
overlijdensadvertentie suggereert dat hij op dat
moment al ernstig ziek is.

Wedstrijdrijder Schoemaker
Jan Schoemaker is geen veelrijder, maar hij vertoont
zich wel steeds in belangrijke wedstrijden. Als om de
misdragingen van de vorige winter te compenseren,
is die van 1892 uiterst mild, wat slecht nieuws is
voor de ijssport. Het inmiddels traditionele wereldkampioenschap allround in januari op het Museumterrein in Amsterdam wordt afgelast.
Het grote talent J.J. ‘Jaap’ Eden wijkt uit naar
Engeland, waar hij op 26 januari bij Cambridge zijn
eerste internationale overwinning behaalt, in de
strijd om de Orange Cup. Dat betekent tegelijkertijd
dat hij niet kan deelnemen aan de enige grote
wedstrijd van die winter in Nederland, die in een
korte vriesweek op 23 januari verreden wordt, in
Deventer. Bij prachtig weer met veel publiek is de
hele landelijke top, minus Eden, present en er
worden op de mijl mooie tijden gereden. Winnaar is
Ype Rodenhuis uit Harlingen. Hij is het tweede grote
nationale talent (dat die belofte echter nooit zal
inlossen); zijn 3.04.4 is snel. Jan Schoemaker rijdt
een uitstekende 3.07.0, hij blijft onder anderen de
landelijke toppers Jan Houtman en Maurits Cartier
van Dissel voor. De verslaggever van Het Nieuws van
den Dag observeert dat hij rijdt op Visschering-toerschaatsen en adviseert hem ‘van schaatsen te veranderen en de voorbereiding wat ernstiger op te
vatten’.10
Op 13 en 14 januari 1893 is er in Amsterdam het
eerste officiële wereldkampioenschap allround van
de Internationale Eislauf Vereinigung (de latere
I.S.U.), opgericht in Scheveningen in 1892. Het wordt
het grote kampioenschap van Jaap Eden, die drie van
de vier afstanden wint, en zo een hele reeks sterke
Scandinaviërs het nakijken geeft. Pim Mulier en
Klaas Pander, zijn Haarlemse trainer-begeleiders,
moedigen hem steeds enthousiaster aan. Jan Schoemaker maakt deze historische gebeurtenis mee als
rijder, zij het alleen op de eerste dag. Hij verliest
tweemaal van Dirk de Koe uit Hoogkarspel, met
achterhoedetijden: 3.31.4 op de 1500 m. met (al9 Buttingha Wichers, Johan. Schaatsenrijden. ’s-Gravenhage: Cremer, 1888.
10 Algemeen Handelsblad (23 januari 1892); Nieuws van den Dag (25 en 26
januari 1892).
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Schaatser Johan van Buttingha Wichers. Bron: Archief Schaatsmuseum
Hindeloopen.

weer) een val, en 12.31 op de 5 km.11
Hij staat ingeschreven voor het kampioenschap
van Noord-Holland, 20 januari in Haarlem, maar
komt daar niet aan de start.

Glanzende carrière
Jans loopbaan als medicus gaat in Den Haag vanaf
1902 crescendo. Jong als hij is, neemt hij nog in dat
jaar het initiatief tot de Nederlandsche Vereeniging
voor Heelkunde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
reist hij naar de Verenigde Staten, wat hem uitstekende contacten oplevert, die in 1921 leiden tot een
Honorary Fellowship van het American College of
Surgeons. Hij publiceert in de internationale topvakbladen, en menig chirurg elders uit Europa en uit de
Verenigde Staten komt naar Den Haag om hem in
actie te zien. Hij staat bekend als zeker en elegant. ‘Ik
teken met mijn mes’, zegt hij zelf.12
In 1920 en 1927 zijn Jans 25-jarig jubileum als arts
respectievelijk Haags chirurg reden tot uitgebreide
huldigingen. Het feest in 1927 beslaat het hele
weekend van 12 en 13 februari. Een van de vele
sprekers op zaterdag is Willem Drees, de Haagse
wethouder Sociale Zaken. Hij weet dat de jubilaris
‘een belangrijk aandeel heeft gehad in de ontwikkeling van de chirurgische wetenschap en zijn operatieafdeeling behoort tot de beste van Europa’. De

11 Nieuws van den Dag (14 en 16 januari 1893).
12 Moulin, Daniel de. A History of Surgery, with emphasis on the Netherlands.
Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1988, 332.
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directeur van het Gemeenteziekenhuis, Jans baas dr.
E.A. Koch, prijst hem als een betrouwbaar medewerker en verraadt dat zij elkaar al vanaf 1890 kennen
van de ijsbaan.13

Jans baas E.A. Koch14
Jan Schoemaker en Eduard Adriaan Koch vormen
een opmerkelijk duo in de top van het Haagse
Gemeenteziekenhuis van de jaren twintig. Koch
wordt op 19 januari 1869 geboren in Delft als zoon
van een predikant. Hij studeert Geneeskunde in
Utrecht en debuteert sportief in augustus 1886 bij
wielerwedstrijden op het Vreeburg aldaar, waarbij
hij wint op de 1500 meter op de hoge bi voor nieuwelingen, en aan het eind van de dag het Meesterschap van de Provincie Utrecht in de wacht sleept.
Hij behaalt van 1887 tot 1889 een reeks ereplaatsen op de banen van Nijmegen, Amsterdam en
Scheveningen. Hij roeit een paar jaar voor het
Utrechtse Triton, waarvoor hij in 1891 in de Varsity
de ‘oude twee’ wint, met als partner Maurits Cartier
van Dissel, een andere goede multidisciplinaire
Utrechtse student-sporter tegen wie Jan Schoemaker
nog schaatste.15
Als afgestudeerd arts vertrekt Eduard Koch in
1894 naar Indië. Vijfentwintig jaar lang wisselt hij
verblijven in Batavia en Suriname af en wordt een
zeer gerespecteerd specialist in tropische ziekten. In
1919 keert hij terug naar Nederland en wordt hij
directeur van het Gemeenteziekenhuis van Den
Haag. Hij ‘heeft naderhand veel in de wereld gezworven, doch hij kwam steeds graag in Den Haag bij zijn
vriend Schoemaker’. Eduard A. Koch overlijdt in
1951 in Den Haag.

Patiënt Pim Mulier
Pim Muliers eerder vermelde interview met Het
Vaderland verschijnt vier dagen voor zijn zeventigste
verjaardag op 10 maart 1935. Er kan worden genoteerd dat hij in 1907 ‘heel bedenkelijk met doorgebroken appendicites in het ziekenhuis aan den
Zuidwal werd binnengepiekeld. De toestand was zoo,
dat men van operatie geen heil meer verwachtte, tot
dr. Schoemaker, die de sportprestaties van den zieke
kende, binnenkwam en zeide: “Ik ken hem. Hij is zóó
taai, dat we het mogen en moeten wagen”. De chirurgen — [Pim] spreekt liever van Stoppage Company
— gingen aan het werk. Het resultaat kan ieder nog

13 Het Vaderland (23 november 1920; 3, 7 en 10 februari 1927), Algemeen
Handelsblad (13 en 24 februari 1927).
14 Zonneveld, Wim, ‘De eerste Utrechtse wielrenner: Eduard Adriaan Koch
(1869-1951).’ www.sportgeschiedenis.nl (1 juli 2015).
15 Ook deze Maurits Cartier van Dissel heeft een opvallende medische carrière; zie
Zonneveld, Wim. ‘Voorgangers van Jaap Eden.’ De Sportwereld 71 (2014): 21-25.
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bewonderen op de receptie van 9 Maart in de Wittebrug.’
Bij de viering van Jan Schoemakers 25-jarig jubileum als chirurg in februari 1927 is er op zondag een
grote bijeenkomst in de Schouwburg, georganiseerd
door een ‘patiëntencomité’; leden daarvan blijken te
zijn: W.J.H. Mulier, de journalist-publicist Jhr. Jan
Feith en de bekende toneelspeler Cor van der Lugt
Melsert. Op voorstel van Mulier ‘brachten de ruim
800 aanwezigen hem een stille hulde van 10 seconden, hetgeen een diepen indruk maakte’. De avond
wordt gevuld met bijdragen op het toneel en eindigt
met het spel De dokter in huis van Pim Pernel,
Mulier’s nom de plume. Pim draagt die avond een
oorlabel, waarop gegrift de woorden: ‘Schoemaker
fecit’,16 Schoemaker heeft mij gemaakt.
Uit een briefwisseling tussen de schilders Willem
Witsen en Isaac Israels in 1917-1919 blijkt dat Jan
ook deze twee onder behandeling heeft gehad. Een
celebrity-dokter dus, Jan Schoemaker.17

Actiefoto van Hans Tetzner uit de wedstrijd Nederland-Uruguay,
Olympische Spelen Parijs 1924. Het werd 1-2 door een omstreden
penalty vlak voor tijd. Bron: De Revue der Sporten 18, nr. 22 (28 januari
1925): 346.

Dr. Hans Tetzner, assistent
Hans Tetzner werd in de jaren zestig en zeventig
nationaal bekend als de specialist op het gebied van
sport-knieblessures, en daarnaast, onder veel meer,
als voorzitter van het organisatiecomité van Jumping
Amsterdam. Maar midden jaren twintig voetbalde
hij, samen met zijn nog wat getalenteerdere broer
Max, voor Be Quick Groningen, kwam hij uit voor het
16 Het Vaderland (3 februari 1927 en 6 maart 1935),
17 ‘Voorbij je grote teen’, nrc.nl > Archief (10 november 2006); zie ook de brieven
van Witsen op www.dbnl.org.
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Nederlands elftal, en werd hij bekend als de back die
naar Engels voorbeeld de buitenspelval in Nederland
introduceerde. Daarnaast was hij een goede schaatser die in 1919 en 1921 deelnam aan het door zijn
broer Max gewonnen nationale kampioenschap. Hij
ging in 1924 mee met de eerste Nederlandse kernploeg naar Davos en St. Moritz en in 1929 volbracht
hij de tot dan toe zwaarste Elfstedentocht.
Afgestudeerd in de medicijnen, krijgt Tetzner vanaf
1928 de best denkbare opleiding, als assistent bij
Schoemaker in Den Haag.18 Hij wordt sportarts bij de
Rijswijkse wielerbaan en geblesseerde sporters
weten de weg naar het tweetal te vinden. Ze repareren een liesbreuk bij de Haagse voetbalinternational
Harry Dénis, en in december 1930 vraagt de 37-jarige topsprinter Piet Moeskops uit Loosduinen om
hun overkomst als hij met een variant op Muliers
kwaal in een ziekenhuis in Parijs ligt en er slecht aan
toe is. Het geval staat levendig beschreven in Joris
van den Bergh’s Temidden der Kampioenen, in een
passage waarin woorden als ‘buikholte’, ‘etter’ en
‘pus’ over elkaar buitelen.19 De Hagenaars constateren dat de plaatselijke artsen kundig handelen en
stellen de patiënt gerust dat de tijd de beste heelmeester zal blijken te zijn. Dat klopt. Mede door hun
nazorg kan Piet in het voorjaar weer rijden, maar het
einde van zijn wielercarrière blijkt toch bespoedigd.
In 1934 vestigt Tetzner zich zelfstandig in Amsterdam en vanaf dat moment haalt hij regelmatig het
nieuws als gewild behandelaar van sportblessures
en andere ongemakken, zoals bij een geval van
bloedvergiftiging bij Arie van Vliet na een val op de
wielerbaan van Krefeld in 1935 en een gebroken
schouderblad bij Piet van Nek in de Ronde van
Vlaanderen van 1936.
Bij de Olympische Spelen van dat jaar in Berlijn
moet Tetzner als teamarts flink aan de bak, als
Nederlandse renners meer dan eens bij flinke
valpartijen betrokken raken. In datzelfde jaar behandelt hij succesvol een enkelblessure bij Piet van
Reenen, de topschutter van Ajax.20 Zo wordt waarschijnlijk de basis gelegd voor zijn functie van
clubarts bij de Amsterdammers, na de oorlog. In een
geruchtmakende zaak in maart 1973 adviseert hij
Johan Cruijff rust bij een knieblessure, buiten de
clubleiding en clubarts John Rolink om, vlak voor
18 Van den Boogaard, Arthur. ‘De zeven levens van dokter Voetbalknie.’ In: Van
Liempt, Ad en Jan Luitzen (red.), Sportlegendes. Twaalf winnaars die geschiedenis
schreven. Amsterdam: Balans, 2012, 217-238.
19 Bergh, Joris van den Bergh. Te midden der kampioenen. (Moeskops en de
sprint). Den Haag: Sport-Echo, [eerste druk 1929]; tweede druk uitgegeven door
Uitg. De Maandagmorgen (’s-Hertogenbosch, 1942), gepubliceerd op www.dbnl.org
en herdrukt als special van De Muur, nr. 27 (januari 2010), daarin 199-201.
20 De Telegraaf (11 maart 1936), derde blad, 5.
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een Europa Cup-wedstrijd tegen Bayern München.
Heeft mentor Jan Schoemaker van bovenaf meegekeken?

Internationaal topchirurg
Jan Schoemaker krijgt erkenning als internationale
topper in zijn vakgebied als hij in februari 1936
fungeert als president van het Chirurgencongres in
Cairo, waarbij koning Foead I van Egypte hem
benoemt tot Commandeur in de Orde van Ismaël.21
Een jaar later neemt hij afscheid bij het Gemeenteziekenhuis en hij overlijdt op 20 september 1940. Hij
wordt herdacht in uitgebreide In Memoriams, zoals
in de Haagsche Courant van 21 september: ‘Hij was
het proto-type van den medicus, man der wetenschap: koel, zeker, doortastend, met een feilloos
instinct, een exacte basis van enorme, vakkundige
kennis. Maar daarnaast een man met een gevoelig
menschelijk hart dat warm klopte voor zijn patiënten.’ De toegevoegde lijst van internationale onderscheidingen en erelidmaatschappen beslaat een
groot deel van een krantenkolom. Het is alleen maar
te vinden in de vakliteratuur dat hij door het bedienen van nog onderontwikkelde röntgenapparatuur
huidkanker opliep, die aan het eind van zijn carrière
leidde tot amputatie van twee vingers, en daarna
door uitzaaiïngen tot zijn overlijden.22
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde reikt
sinds 1983 de Schoemaker Prijs uit voor het jaarlijks
beste chirurgische proefschrift.23

Foto uit tijdschrift De Prins der Geïllustreerde Bladen (21 december
1912): 300. Hij toont ‘[e]en nieuwe methode voor het opereeren van
gespleten gehemelten, door den bekenden chirurg Dr. J. Schoemaker, in
het Gemeente-Ziekenhuis te ’s-Gravenhage’.

21 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 79, IV, nr. 46 (16 november 1935):
5354; De Tijd (23 februari 1936).
22 Kemerink, Gerrit, e.a. ‘Nederlandse “Röntgenmartelaren”.’ Online op www.
radiologen.nl; Moulin, A History of Surgery, 332.
23 Zie bijv. de NVvH-site http://app.najaarsdag.nl/awards.
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De sporters stonden voor de keus:
afreizen naar Duitsland of weigeren.

DE SPELEN VAN
HET NAZIREGIME
Boekbespreking
Kok, Auke. 1936 – Wij gingen naar Berlijn.
Amsterdam: Thomas Rap, 2016.
Marnix Koolhaas

De vraag of sport en politiek met elkaar verbonden
zijn, hoef je eigenlijk niet meer te stellen. Vooral de
grotere sportevenementen dienen naast het sportieve ook en vooral een politiek doel: het opvijzelen van
het aanzien van het organiserende land en zijn
politieke leiders. Vanaf de opkomst van de internationaal georganiseerde sport is het vrijwel nooit
anders geweest. De eerste ‘moderne’ Olympische
Spelen van 1896 hadden wellicht nog vooral een
idealistisch karakter, maar daar bleef al snel weinig
meer van over. Zo werd in 1919 besloten om de
Spelen van 1920 aan het tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar getroffen Antwerpen toe te wijzen,
waarbij de verliezende naties van de oorlog (Bulgarije, Duitsland, Hongarije, Oostenrijk en Turkije) van
deelname werden uitgesloten.

En zo moesten de Spelen van 1928
geheel uit particuliere gelden
gefinancierd worden.

Eén van de laatste uitzonderingen waren wellicht de
Spelen van 1928 in Amsterdam. De regering wilde er
graag geld voor uittrekken, maar de Tweede Kamer
stak daar – onder aanvoering van de confessionele
partijen – een stokje voor. En zo moesten de Spelen
18
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In Nederland vond aan de vooravond van de Spelen in Berlijn een
protestmanifestatie plaats, genaamd D.O.O.D.: De Olympische Spelen
Onder Dictatuur. Bron: Rijpstra, Jan, e.a. ‘Sport en politiek in Nederland.’
de Sportwereld, nr. 57-58 (2010): 3-12.

van 1928 geheel uit particuliere gelden gefinancierd
worden.

100-jarige ooggetuige
Hoe anders was dat acht jaar later. De Spelen van
1936 waren al in 1931 aan Berlijn toegewezen. Toen
Hitler in januari 1933 aan de macht kwam, werden
de Spelen door het naziregime aangegrepen als een
ideale gelegenheid om politieke munt te slaan uit het
sportevenement. Internationaal leidde dat direct tot
felle protesten, met name vanuit de Joodse en zwarte
gemeenschap in de Verenigde Staten. Avery Brundage, de destijdse voorzitter van het Amerikaansch
Olympisch Comité en latere voorzitter van het
Internationale Olymisch Comité, sprak zich echter
uit tegen een verplaatsing van de Spelen en kreeg
daarbij de steun van Pierre de Coubertin. Maar ook
in Nederland waren er, vooral vanuit linkse en
Joodse hoek, protesten tegen deelname aan de
nazi-Spelen.
Het is niet minder dan de opvulling van een hiaat
in de nationale sportcanon dat Auke Kok tachtig jaar
na dato, onder de titel 1936 – Wij gingen naar Berlijn,
de deelname aan die Spelen (en de voorafgaande
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Als eerste vrouw liep Tollien
Schuurman onder de 12 seconden.
Winterspelen in Garmisch Partenkirchen) vanuit
Nederlands perspectief heeft beschreven. Kok had
daarbij het geluk dat de inmiddels 100-jarige Hans
Maier, destijds deel uitmakend van het Nederlands
waterpolozevental, als laatste nog levende Nederlandse deelnemer van 1936 zijn verhaal voor het
eerst kon vertellen. Het verhaal van de toenmalige
student economie staat model voor al die sporters
die zonder veel nadenken dát deden wat hun sportleiders van hen vroegen: afreizen naar Duitsland en
de politiek geen rol laten spelen.

Mastenbroek en Osendarp
Toch waren er ook sporters die destijds uit overtuiging weigerden naar Berlijn af te reizen. De bekendste is wellicht de Joodse bokser Ben Bril. Als geen
ander wist hij hoe de Joden door de nazi’s behandeld
werden. Voor Bril was het uitgesloten dat hij in
Berlijn in actie kwam.
Een inmiddels wat vergeten, maar destijds minstens zo prominente sprintster als Dafne Schippers
nu, was de in een Drents onderwijzersgezin geboren
Tollien Schuurman. Als 16-jarige evenaarde zij in
12,0 al het wereldrecord op de 100 meter, om drie
jaar later in 11,9 als eerste vrouw onder de 12
seconden te lopen. Als lid van de rode zuil weigerde
Schuurman om principiële redenen in Berlijn te
starten. Het besluit zou haar niet in dank worden
afgenomen en betekende het einde van haar sportloopbaan.
Van de Nederlanders die wél startten, pikt Kok er
twee uit die als een rode draad het verhaal van
Berlijn illustreren: zwemster Rie Mastenbroek (drie
maal goud en één maal zilver) en sprinter Tinus
Osendarp (twee keer brons op de sprintnummers).
Beeldend beschrijft Kok hoe beider carrières na de
Spelen teloor gaan. De in armoede opgegroeide
Mastenbroek krijgt ruzie met haar fameuze trainster
Ma Braun, gaat zwemles geven en wordt daarop als
’professional’ voor het leven geschorst.
Met Tinus Osendarp loopt het heel anders af. De
’snelste sprinter van het blanke ras’ komt tijdens de
oorlog in nationaal-socialistische kringen terecht en
groeit uit tot een gehate jager op ondergedoken
19
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Het ereschavot in Berlijn, 1936, met daarop Jesse Owens (goud, midden),
Ralph Metcalfe (zilver, rechts) en Tinus Osendarp (brons, links). Bron:
www.fansshare.com.

verzetsmensen. Het zou hem twaalf jaar gevangenisstraf opleveren.

Han Hollander
1936 – Wij gingen naar Berlijn is een uiterst professioneel en goed leesbaar boek, waarin ik slechts één
manco kan aanwijzen. Naast Mastenbroek en Osendarp had Auke Kok zeker ook radioverslaggever Han
Hollander tot één van zijn hoofdpersonen moeten
kiezen. Nu komt Hollander slechts zijdelings ter
sprake, en dat is jammer. Want uitgerekend de in
eigen land mateloos populaire Joodse verslaggever
deed in zijn verslagen precies wat de nazi’s wensten:
een beeld schetsen van een perfect georganiseerd
sporttoernooi door een betrouwbaar regime.
Met de door Hitler persoonlijk ondertekende
oorkonde die Hollander als dank voor zijn verslaggeving ontving, ging hij er vanuit dat hij tijdens de
oorlog voor deportatie gespaard zou worden. Het
zou ijdele hoop blijken te zijn: ook Hollander werd
met zijn vrouw via Westerbork naar Sobibor afgevoerd en vermoord.
Het is jammer dat dit dieptreurige verhaal in het
boek van Kok ontbreekt.

de SPORTWERELD

79
15-10-16 10:02

DE BOKSERS
Onno Kosters

i.m. Mohammed Ali

De ring is vierkant.
(Dat begint al goed.)
Onze handen zijn gebonden,
in linnen gewikkeld. Alles
staat startstil gedurende een tel
die dan zichzelf in alle dimensies
onstuitbaar uiteen rijt,
tijd wordt, ruimte, reis.

Aan ons voorbij gaat alle geluid,
dat uitdooft in de stratosfeer.
Het licht dat schijn werpt op ons staan
verstomt op de gezichten
van de in vertraging
stom als vissen
om bloed happende toeschouwers.
De scheidsrechters
hebben niets te scheiden,
geen recht van spreken.
Een rode maan schuift voor een zon
die door vlekken is getekend,
onder de aardkorst kolkt het
maar niemand weet van iets.
Eonen gingen voorbij voor wij
en zullen voorbij gaan als wij
eenmaal en eenmalig voorbij zijn,
maar nu even niet. Nu even niet.

Zo wordt de ronde
afgekondigd, de ronde
waar de ring waarin wij dansen
vierkant is; de ring waarin wij
vlindergewijs
elkaar aftasten,
schijn- en plaagstootjes plaatsen,
de ring waarin
wanneer wij elkaar
gelijk snikkende geliefden in de armen
en om de schouders vallen,
bloemkooloren elkaar strelen,
gebitsbeschermers elkaar kussen
en tot die bloemkooloren
woordjes zeggen,
aardappelneuzen op elkaar stuiten
en elkaar snuiten; de ring waarin
bijgewijs
linkse directen
zich op glazen kinnen richten,
leverstoten zich op levers;
de ring waarin
lichtvoetig wij,
levensgrote zwaargewichten,
ons van de zwaartekracht onthechten
op het punt van een beginnen
door middel van een gongslag
die de aarde rondgaat.

Tijdens de klassieke Olympische Spelen werden de
vuisten van de boksers in leren riemen gewikkeld
en met wol gevuld om de slagen effectiever te
maken. Bron: http://www.perseus.tufts.edu/
Olympics/boxing.html.
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Ook hielp John bij de ‘bewegende feesten’ van Joop van de
Ende, waar hij bij een soort mini-kermis met een hometrainer
stond en natuurlijk Caballero-gadgets en sigaretten uitdeelde.

SJONNIE CABALLERO
Jos van Dijk

Deze keer in de rubriek Sportverzamelaars: John
Krijnen uit Bussum. Jarenlang mecanicien van
diverse bekende wielerploegen en renners uit het
profpeloton. Zijn verzameling is dan ook door
zijn beroep tot stand gekomen. Maar straks meer
daarover. Eerst maar eens beginnen bij het begin.
Krijnen werd geboren op 23 september 1937 en
droomde al in zijn jeugdjaren van het wielrennen. Hij
ging zelfs met zijn gewone fiets van Bussum naar
Amsterdam, met zijn baanfiets op de rug gebonden.
Hij wilde absoluut in het Olympisch Stadion op de
wielerbaan rijden. Voordat hij de sleutel van de
suppoosten kreeg, moest hij eerst acht moorkoppen
bij de dichtstbijzijnde bakker halen. Anders mocht
hij niet op de baan! Een paar jaar later viel zijn
droom om een goede wielrenner te worden in
duigen. John kwam zwaar ten val, beschadigde zowel
zijn rug als nieren en moest direct naar het ziekenhuis. Daarna volgde een lange revalidatie.
In 1963 werd John Krijnen mecanicien bij Dextro
Energen, de druivensuikerfabrikant die een wielerploeg steunde. Een jaar later werd hij gevraagd door
de befaamde ploegleider met de dikke sigaar, Kees
Pellenaars. Of hij bij de ploeg van het mediablad
Televizier wilde komen werken. In 1965 en 1966
ging John met deze ploeg naar de Tour de France. Na
enkele jaren Televizier kwam hij in 1968 bij Caballero terecht, de sterke ploeg van de tabaksfabrikant
(‘anders dan andere’). Jan Janssen won dat jaar de
Ronde van Frankrijk. Krijnen was daarbij, als ondersteunend lid van de Nederlandse landenploeg.
Na 1968 nam de Tourdirectie afscheid van de
landenteams en merkenploeg Caballero hield in
1975 op te bestaan. John kwam zonder werk te
zitten, maar dat duurde niet lang. Caballero benaderde hem weer, nu met de vraag of hij het merk bij
criteriums en evenementen wilde promoten. In de
jaren tachtig stonden er bijna zeventig wedstrijden
op de nationale wielerkalender. Frans van der Ende
was de man achter de promotie van wielerploegen
21
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en had meer dan de helft van deze wedstrijden in
zijn beheer. Ook hielp John bij de ‘bewegende feesten’ van Joop van de Ende, waar hij bij een soort
mini-kermis met een hometrainer stond en natuurlijk Caballero-gadgets en sigaretten uitdeelde. Op die
feesten waren ook vaak bekende artiesten als Lee
Towers, Ben Cramer en pianist Tonny Eyk.
Halverwege de jaren tachtig kwamen de anti-rook
campagnes en was het gedaan met de tabaksreclame. John stopte ermee, maar hield er wel de bijnaam
‘Sjonnie Caballero’ aan over.
Oud-renner Roy Schuiten, de befaamde stilist en
tijdrijder, vroeg hem in 1986 om voor PDM te komen
werken, de nieuwe wielerploeg van video- en cassettebandfabrikant Philips Dupont. Ex-renner Harrie
Janssen had samen met Schuiten een ‘sjieke’ ploeg
samengesteld met zeer goede renners, zoals de
Spaanse topper Pedro Delgado, Gerrie Knetemann,
Steven Rooks, Gerard Veldscholten en Peter Stevenhaagen.
Intralipid-affaire
In 1994 volgde in de Tour de beruchte Intralipid-affaire. De voltallige PDM-formatie stapte uit de Tour,
ziek geworden vermoedelijk na toediening van een

John Krijnen met het fietsframe van Roy Schuiten, exclusief aan hem
gegeven, met de opdracht het nooit voor zijn dood aan iemand anders af
te staan. Foto: Jos van Dijk.
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slecht bewaard middel. John was er kapot van en
sloeg het dashboard van de volgwagen kapot. De
grootste deceptie in zijn wielerleven. Volgens Krijnen had Breukink dat jaar La Grand Boucle kunnen
winnen. ‘Roofbouw’ noemt zijn vrouw deze heftige
periode. Zestien uur per dag werken was heel
gewoon. Op een gegeven moment raakte John dan
ook een beetje de weg kwijt. Hij moest het rustiger
aandoen en volgens de ploegarts een poosje de
ziekenboeg in.
In 1994 stopte PDM als gevolg van de affaire en
ging een gedeelte van de ploeg over naar het Spaanse Festina-Lotus. Maar dat werd geen succes voor de
Nederlandse werknemers van ploegleider Gisbers.
Ook qua betalingen. De chauffeur verstopte zelfs een
poosje de bus, totdat er geld op tafel kwam.
In 1995 belde Peter Pieters John op om te vragen
of hij voor de nationale baanploegen van de KNWU
wilde komen werken. John vroeg bedenktijd, want
hij had het na het debacle van PDM even gehad met
de wielersport. Toch ging hij in op het aanbod en
werd zodoende jarenlang de mecanicien van Leontien van Moorsel en Theo Bos. Hij maakte dus ook de
wederopstanding mee van Leontien, met liefst
driemaal goud en een keer zilver op de Olympische
Spelen van Athene 2004.

John was er kapot van en sloeg het
dashboard van de wagen kapot.

In 2008 werd hij plotseling bedankt voor bewezen
diensten. Geen afscheid of dankwoord. John werd
zomaar op een zijspoor gezet door de wielerbond,
evenals bondscoach Peter Pieters en anderen. Hij
kan er nu nog kwaad om worden: ‘Schandalig hoe
men met trouwe mensen omgaat.’ Volgens John had
hij een goede band met iedereen.
Toen hij in 2008 dus niet naar de Spelen in Peking
mocht, kreeg hij van de baanploeg, met onder andere
Peter Schep, Niki Terpstra, Theo Bos en Tim Veldt,
wel een gouden horloge met inscriptie. Hij hechtte
daar enorm veel waarde aan en nu nog.
Terugkijkend op zijn loopbaan heeft hij een prachtige tijd gehad als fulltime mecanicien. Het was een
baan waar hij zelfs van kon leven. Hij volgt het
wielrennen nog intensief. Zo pakt hij alles wat hij
kan zien op tv nog mee. Ook via teletekst en zo
nodig… met het bord op schoot. Hij geniet van Tom
Dumoulin, zoals hij vroeger genoot van de gedrevenheid en volledige inzet van Jan Janssen, Gerrie
22
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Ingelijste wielershirts, gesigneerd door Theo Bos en Leontine van
Moorsel. Foto: Jos van Dijk.

Knetemann, Sean Kelly, Erik Breukink en Leontien
van Moorsel. Hij begon op het wereldkampioenschap
van 1964 en ging in 1996 voor het eerst naar de
Spelen in Atlanta. In totaal was hij bij maar liefst 45
wereldkampioenschappen op baan en weg actief.
Wielererfgoed
Nu geniet John nog in zijn schuurtje van alle oude
onderdelen, banden, tandwielen en frames van
weleer. Hij restaureert nog racefietsen, zoals hij
enkele jaren geleden nog deed met een Televizier-fiets uit 1967. Ook de tijdritfiets waarmee
Gerben Kartsens in 1964 goud won op de 100
kilometer ploegentijdrit tijdens de Olympische
Spelen van Tokyo, kreeg een opknapbeurt bij John.
Op zolder hangen nog meer aandenkens, zoals de
vele WK-shirts van Joop Zoetemelk, Greg Lemond en
Theo Bos.
Het is een unieke collectie: de lapjestrui van Steven
Rooks, de bolletjestrui van Gert-Jan Theunisse en
natuurlijk diverse shirts van zijn vriend Sean Kelly.
Later hoopt hij deze prachtige verzameling aan een
museum te geven, of aan iemand met passie voor
wielererfgoed.
John Krijnen is een icoon in de wielersport. Hij
vindt dat hij goede keuzes heeft gemaakt in zijn
loopbaan, heeft nergens spijt van en heeft enorm
veel gelachen en plezier gehad. Hij ziet vele vroegere
collega’s en renners nog terug bij de Club van 48, die
een paar keer per jaar bij elkaar komt. Daar komen
alle verhalen weer tevoorschijn. Overigens niet
alleen daar, want als je bij hem op bezoek bent, is het
genieten van prachtige wielerverhalen.
‘Sjonnie’, die volgend jaar tachtig wordt, hoopt lang
gezond te blijven en samen met zijn vrouw Jeanne
nog te genieten van het leven.
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Een nationaal voetbalmuseum dat zichzelf geheel kan
bedruipen: illusie of reëel doel?

‘LEG NEER DIE BAL!’
Fons Kemper

De befaamde sportjournalist en publicist A.H.M.
Meerum Terwogt schreef in 1935 in het tijdschrift Sport in beeld onder zijn schuilnaam
Tartuffe: ‘Naar aanleiding van wat ik onlangs
geschreven heb, vroeg iemand mij of er ook een
voetbalmuseum bestond. Ik weet het niet, maar
er is alle aanleiding om een sportmuseum en een
voetbalmuseum in het bijzonder op te richten.’
Toen Meerum Terwogt 25 jaar later overleed,
waren beide wensen nog steeds niet vervuld.
Over ontstaan en teloorgang van sportmuseum
Olympic Experience in het Olympisch Stadion is
in de SPORTWERELD #71 verslag gedaan. In dit
artikel wordt de museale belangstelling voor het
nationale voetbalerfgoed gepeild.1
Wie iets tastbaars wil zien van de geschiedenis van
het vaderlandse voetbal wordt het niet gemakkelijk
gemaakt. Tot twee jaar geleden was er in Amsterdam, op de hoek van Munt en Kalverstraat, een klein
voetbalmuseum van de officiële supportersclub
Oranje. Geïnteresseerden konden daar onder meer

Memorabiliavitrines in het Nationaal Voetbalmuseum, dé
Voetbalexperience in Roosendaal. Bron: www.voetbalexperience.nl.
1 Met dank aan Rianne van de Wetering en Carel Berenschot van Ajax Erfgoed en
Gijs Bogers van dé Voetbalexperience.
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Oranje-memorabilia en een film met historische
fragmenten zien over het Nederlands elftal. Voor de
‘schatkamer’ moest naar de vierde verdieping
geklommen worden. Niet meer dan dertig personen
mochten dat tegelijkertijd doen.
Dat museum is niet meer...
Voor meer ruimte, meer attributen en een plek om
zelf een balletje te trappen, kon je destijds ook in
Middelburg terecht. Daar werd in 2009 het eerste
nationale voetbalmuseum geopend. De geschiedenis
daarvan bevat alle ingrediënten van een treurige
soap. Strijd om subsidies, tegenvallende recettes,
beperking openingstijden en tenslotte rechtszaken.
Dat museum is ook niet meer...
…maar het grootste deel van de collectie maakte
een herstart in Roosendaal. Sinds september 2014 is
daar het Nationaal Voetbalmuseum, dé Voetbalexperience gevestigd in het Herstaco Stadion van RBC, de
vroegere profclub en nu, na een faillissement, een
amateur vierdeklasser.
Fans van voetbalclubs zijn over het algemeen wat
erfgoed betreft beter af dan die van Oranje. In of
rond hun stadions hebben clubs ruimtes ingericht
waarin de eigen geschiedenis belicht wordt. Clubhelden doneren na hun afscheid vaak attributen waarmee zij naam gemaakt hebben. Clubliefde en erfgoed
versterken elkaar op deze manier. Er zijn onder de
supporters ook veel vrijwilligers die zich bekommeren om het clubverleden waar zij meestal emotioneel
mee verbonden zijn. Bij veel betaaldvoetbalclubs zijn
het deze mensen die de zaak draaiende houden.
Overigens leidt dit tot grote onderlinge verschillen
en ook tot discontinuïteit in de archivering.
In het navolgende worden twee initiatieven besproken die zich richten op het vastleggen van het
voetbalverleden: de al genoemde Voetbalexperience
in Roosendaal en de recent geopende Ajax Gallery of
Fame in de Amsterdam ArenA.
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Nationaal voetbalmuseum
De eerste concrete aanzetten voor een nationaal
voetbalmuseum zijn er pas aan het begin van deze
eeuw. In 2006 wordt op initiatief van de sportjournalisten Matty Verkamman, Hugo Borst, Jaap de Groot
en Johan Derksen de stichting Voetbal Totaal opgericht. Deze stichting brengt een plan uit voor een
nationaal voetbalmuseum en weet zich in dat stadium van steun verzekerd van partners als KNVB,
Eredivisie CV en NOS.
Het museum zal een plek krijgen op het Zeeuws
Evenementenpark (ZEP) dat aan de rand van Middelburg gerealiseerd gaat worden. Zowel provincie
als stad zijn bereid om daarvoor flink in de buidel te
tasten. Maar gemakkelijk gaat het niet. Het duurt tot
december 2009 voordat het Nationaal Voetbalmuseum, dé Voetbalexperience geopend wordt. Het is
geen plek waar je alleen in stilte oude voetbalspullen
achter glas kunt bekijken. Er is op 5.000 m2 een
interactief museum met veel digitale toepassingen
gerealiseerd. Hier beleef je hoe divers de (Nederlandse) voetbalgeschiedenis is. Als bezoeker maak je
kennis met de belangrijkste schatten uit de voetbalgeschiedenis, waaronder de gewonnen beker van de
EK-finale uit 1988.

Veel vrijwilligers bekommeren zich
om het clubverleden waar zij
meestal emotioneel mee verbonden
zijn.
Er is veel plaats voor de geschiedenis van het Nederlandse elftal en er worden oude filmbeelden vertoond. Verder kun je je eigen capaciteiten met een
bal testen of een sprintje trekken. Dé Voetbalexperience laat zien dat er gezocht is naar een samengaan
van meer museale en meer ‘doe’-gerichte ervaringen. Die laatste activiteiten moet vooral de groep
jongeren over de drempel van het museum krijgen.
In combinatie met andere toeristische attracties,
winkels en horeca op het ZEP-terrein wordt gemikt
op 200.000 bezoekers per jaar. Al snel wordt duidelijk dat dit doel moet worden bijgesteld. Maar zelfs
met de helft van het aantal bezoekers is het hoofd
niet boven water te houden. Als eind 2012 het
bedrijf dat ZEP exploiteert ook nog eens failliet
wordt verklaard, gaat het museum in de aanbieding.
Wanneer in 2013 de deuren definitief gesloten
worden, halen veel bruikleengevers, waaronder de
KNVB, diverse geëxposeerde stukken terug.
24

Sportwereld 79.indd 24

Van Basten, shirt en wedstrijdbal, 1988. Bron: dé Voetbalexperience.

Het grootste deel van de collectie en de inrichting
wordt samen met de naam Voetbalexperience in
januari 2014 verkocht aan Paul Hermsen, een
ondernemer met een hart voor voetbal, die kort
daarvoor het stadion waar RBC Roosendaal als
profclub speelde, heeft overgenomen. Het wordt na
deze transactie omgedoopt in Herstaco Stadion.

Een tweede leven
Na een kortdurende verbouwing is er voor de
herstart van dé Voetbalexperience in het Herstaco
Stadion bijna 4.000 m2 beschikbaar. De inrichting is
gebaseerd op het eerder ontwikkelde concept van
een museum als beleefwereld. Het ontbreken van
enkele historische attributen is goedgemaakt door
verschillende nieuwe buiten- en binnenactiviteiten
te realiseren. Het zijn voorbodes van een andere
koers: vooral ‘belevingsgericht’, met speciale aandacht en activiteiten voor de jeugd. Borging van
voetbal als museaal ‘erfgoed’ zal naar de achtergrond
verschuiven.
Het museum is nu ingedeeld in diverse zones. In de
historische zone is de ‘schatkamer’ gevestigd. Daarin
wordt een tijdlijn van het vaderlandse voetbal
weergegeven door verschillende versies van de
Oranje-shirts te tonen die vanaf 1923 gedragen zijn.
Het oudste tentoongestelde shirt is dat van de
befaamde Oranjespeler en aanvoerder Harry Dénis
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van het Haagse HBS. In die tijd werd het nationale
embleem van de Oranje-leeuw nog met knoopjes
vastgezet op de shirts. Zo kon de kwetsbare badge
voor het wassen verwijderd worden. Ook het shirt
Van Basten uit 1988 ontbreekt niet, evenmin als de
bal waarmee toen gescoord werd.
Naast de shirts, ballen en oude voetbalschoenen
zijn er diverse documenten tentoongesteld. Het
belang ervan wordt niet echt geduid. Dat geldt ook
voor een vitrine waarin als rariteit een reisverzorgingsset in etui ligt dat spelers gebruikten. In een
kleine handbibliotheek kan door wat oudere voetbalboeken gebladerd worden. Ook is er een
Cruijff-kamer ingericht met posters, boeken, bekers,
vaantjes en andere memorabilia die op Nr. 14 betrekking hebben. De bekende verzamelaar Henk
Davidse heeft die attributen in bruikleen aan het museum afgestaan.
In de bioscoop op de begane grond brengt een film
over het door Nederland gewonnen EK van 1988 dit
hoogtepunt in de voetbalgeschiedenis weer terug.
De skill-zone biedt een vijftal spellen waarin
vaardigheden getest worden als gericht schieten,
dribbelen, bal hooghouden, sprinten en met kracht
schieten. Deze opzet slaat vooral aan bij mensen die
het museumbezoek zien als onderdeel van een
kinderfeestje.
De buitenzone is bestemd om in een ‘echt’ voetbalstadion een wedstrijdje te spelen of te mikken op
een meer dan levensgroot opgeblazen pop. Je kunt
ook de bal door diverse ringen schieten. Na afloop?
Chillen in de voetbalkantine!
Het ‘belevingsgerichte’ beleid van het museum is
ook zichtbaar op de website en in andere reclame-uitingen, waarin vooral de jeugd wordt aangesproken.
De ‘experience’ van het zelf voetballen zal in de
nabije toekomst meer benadrukt worden. Er zijn
vrijwel geen attributen in depot en voor de aanschaf
van historische stukken is niet in een eigen budget
voorzien. Aanwinsten op dit vlak zullen vooral als
gift of bruikleen binnengehaald moeten worden. Als
deze trend zich doorzet, zal er jammer genoeg voor
voetbal- of sporthistorici in Roosendaal steeds
minder te zoeken en/of te vinden zijn. Uit die doelgroep hoopt men op jaarbasis minimaal 60.000
betalende bezoekers dé Voetbalexperience binnen te
halen.
Clubmusea
De verscheidenheid in het vastleggen van de historie bij de clubs is groot. Een greep: PSV heeft in 2013
een digitaal geavanceerd museum geopend bij het
Philips Stadion, De Kuip herbergde lange tijd een wat
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traditioneel opgezet Feyenoordmuseum dat momenteel ingrijpend verbouwd wordt en SC Heerenveen
heeft in 2014 een eigen bescheiden museum gekregen, gerund door een clubfan, en op enige afstand
van het Abe Lenstra Stadion gelegen.
Lang niet altijd worden stukken gearchiveerd of
wordt het beheren van erfgoed als een kerntaak
gezien. Vaak beschikt een club over iemand die als
‘archivaris’ aangeduid kan worden – heel vaak een
vrijwilliger – wat continuïteitsproblemen met zich
meebrengt. Dat wil overigens nog niet zeggen dat de
zaken waarover de archivaris gaat, ontsloten zijn in
de vorm van een (permanente) expositie.
Er is inmiddels ook een nieuwe kijk op erfgoed
ontstaan en de wijze van presenteren van geschiedenis bij de verschillende clubs. Het kunnen zien van
objecten met een historische waarde, zoals documenten, shirts, foto’s en bekers, wordt steeds vaker
in combinatie aangeboden aan mensen die een
rondleiding door het betreffende clubstadion boeken. Een dergelijke verandering heeft bij AFC Ajax
plaatsgevonden.

Lidmaatschapskaart FC Ajax, 1894. Bron: Ajax Erfgoed.

De Ajax Gallery of Fame
In 1893 wordt in Amsterdam de FC Ajax opgericht.
Een oude lidmaatschapskaart in het erfgoed van Ajax
laat een opmerkelijke spelfout in de clubnaam zien.
Na enkele jaren met veel sores besluit het bestuur
de vereniging maar op te doeken en een nieuwe,
onder dezelfde naam, in te laten schrijven bij de
Amsterdamse Voetbal Bond (AVB). Zo ontstaat op 18
maart 1900 het huidige Ajax. In 1934 laat de club uit
eigen middelen in de Watergraafsmeer een stadion
bouwen dat bekend zal worden als De Meer. Ajax
speelt daar tot 1996 en betrekt dan de nieuwe
Amsterdam ArenA-stadion in de Bijlmermeer.
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Het jubileumboek ter gelegenheid van het 90-jarig
bestaan vormt het richtsnoer voor de eerste grote
tentoonstelling over de geschiedenis van de club, in
1992 in de Beurs van Berlage. Veel foto’s en tal van
stukken zijn door oud-spelers van naam en faam
beschikbaar gesteld. In een tijdsbestek van nog geen
zes weken vergapen ruim 40.000 betalende bezoekers zich aan de tentoonstelling, getiteld ‘Ajax ingelijst’. De meerwaarde van een museum is daarna voor
het bestuur geen discussiepunt meer. In de nieuwe
ArenA worden twee verdiepingen met een oppervlakte van tezamen 600 m2 vrijgehouden en in
oktober 1997 wordt het Ajax-museum in gebruik
genomen. Op de eerste verdieping komt de geschiedenis van de club vanaf 1900 aan bod en wordt
stilgestaan bij ontwikkelingen, zoals de opkomst van
radio en tv. De tweede verdieping besteedt aandacht
aan de succesperiodes van Ajax in de laatste drie
decennia van de vorige eeuw.
Maar in 2001 wordt de eerste verdieping van het
museum ingeleverd ten gunste van een lucratievere
fanshop, waarna in 2011 ook de overgebleven
verdieping gesloten wordt. Een deel van de inventaris verhuist dan naar het centrum van Amsterdam,
waar op de hoek van het Rembrandtplein en Utrechtsestraat de Ajax Experience in gebruik wordt genomen: een combinatie van fanshop en museum, met
voor jeugd de gelegenheid om veel interactieve
spelletjes te doen. Het is geen succes en een toeristische trekpleister blijkt het al helemaal niet te zijn. Na
bijna drie jaar wordt de Experience weer gesloten.
Voor zover het geëxposeerde erfgoed eigendom is
van de vereniging, keert het terug naar de ArenA in
afwachting van een nieuwe bestemming. Een opzichzelfstaand museum met eigen openingstijden is niet
meer aan de orde.
De geschiedenis van de club, in een nieuwe opzet
gepresenteerd als de Gallery of Fame, wordt het
sluitstuk van een stadiontour door de ArenA. Jaarlijks trekken die tours zo’n 80.000 bezoekers. In de
voor de Ajax-geschiedenis bestemde tijd – ongeveer
twintig minuten – wordt hen een mix geboden van
digitaal historisch materiaal en fysiek erfgoed. Voor
de uitwerking van het concept is naar vergelijkbare
musea in het buitenland gekeken en vindt een
publieksonderzoek onder Ajax-fans plaats.
De informatie wordt aangeboden met objecten uit
het Ajax-erfgoed en met digitale schermen waarop
foto’s en bewegende beelden worden getoond. De
geschiedenis van de club vanaf 1900 tot de jaren
zeventig wordt apart, op een groot wandscherm,
doorlopend vertoond. De ruimte en de inrichting
maken de Gallery zeer geschikt voor representatieve
26
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doeleinden, zoals ontvangsten, bijeenkomsten of
presentaties.
Ajax heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in
de digitalisering van zo’n 90.000 fotos en documenten, zoals clubnieuws en programmaboekjes. Zo’n
2.400 Ajax-gerelateerde objecten zijn digitaal beschreven, dus op historisch gebied speelt Ajax een
actieve rol.
Na twintig minuten ondergedompeld te zijn in de
historie van Ajax, zwaaien de deuren van de uitgang
open en kunnen de deelnemers aan de stadiontour
de fanshop bezoeken.

Jubileumvaandel AFC Ajax, 1925. Bron: Ajax Erfgoed.

Bij wie ligt de bal?
Het hierboven geschetste beeld van de situatie van
het nationale voetbalerfgoed stemt niet hoopvol.
Wisselingen van locatie, lokale individuele initiatieven – hoe goed uitgewerkt soms ook – en weinig
aandacht voor collectievorming en onderzoek. Een
schrale troost is dat andere cultuursectoren met
soortgelijke problemen kampen. Bezoek aan een
museum wordt steeds vaker verpakt als een (gezins)
uitje om de inkomsten te vergroten. Nieuwe musea
in cultuursfeer lijken alleen levensvatbaar te zijn
met subsidie, sponsoring en de steun van een mecenas, liefst alle drie tegelijk.
De wijze waarop in een toonaangevend voetballand
als Engeland het National Football Museum in
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PoolBall, 2016. Bron: dé Voetbalexperience.

Manchester de financiële eindjes aan elkaar moet
knopen, geeft te denken, ondanks het feit dat er ruim
350.000 bezoekers in het eerste jaar zijn geteld. Een
eigen museum dat zichzelf geheel kan bedruipen, is
voor onze nationale volkssport tot nu toe een illusie
gebleken. Zonder een stevige institutionele achtervang is een sportmuseum (NOC*NSF) of een voetbalmuseum (KNVB) niet mogelijk.
In welke richting ligt de toekomst? Met enthousiaste vrijwilligers kunnen heel goed rondleidingen georganiseerd worden. De opzet en de aansturing ervan
vragen echter om specifieke deskundigheden. Zeker
voor verwerving en collectiebeheer zijn professionele museummensen nodig. Dat geldt ook voor het
opstellen van een strategie en die vervolgens realiseren. Voor eenmalige verbouwing of inrichting zijn er
nog wel fondsen, sponsoren of subsidiegevers te
vinden, maar het runnen van een museum vraagt om
lange adem en is daarom een veel groter struikelblok
voor mogelijke partners die daar een bijdrage aan
willen leveren.
Het traditionele museumconcept staat zeker in de
sport ter discussie. Dat mag blijken uit de hiervoor
beschreven voorbeelden. Er is gelukkig meer aandacht gekomen voor het digitaal toegankelijk maken
van originele foto’s, films, documenten en memorabilia. Digitalisering en beschikbaar stellen via internet
zijn mogelijkheden om veel van de tot nu toe verborgen historische sportschatten letterlijk en figuurlijk
naar boven te halen. Maar er is op dit vlak nog een
27
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wereld te winnen. Fraaie voorbeelden van dergelijke
toepassingen zijn te zien in het Olympisch museum
in Lausanne of bij het FIFA-museum in Zurich, en via
de respectievelijke websites: www.olympic.org/
museum en www.fifamuseum.com.
Het blijft een groot gemis dat voetbal als de populairste georganiseerde sport van ons land het zonder
een eigen documentatiecentrum of laagdrempelig
museum moet stellen.2 De huidige trend waarbij het
vooral de clubs zijn die hun verleden vastleggen en
tonen, hoeft daarvoor geen belemmering te zijn. Met
behulp van die lokale bronnen kan immers weer een
breder – landelijk – perspectief verder ingevuld
worden.

126 miljoen
Op 28 februari jongstleden is het FIFA World Football
Museum geopend, een gebeurtenis die deels overschaduwd werd door bestuurlijke schandalen bij de
bond. In het hartje van Zürich toont de FIFA – opgericht in 1904 – nu zijn geschiedenis. Ruim duizend
objecten staan uitgestald en ook digitaal is veel te
achterhalen over de FIFA-geschiedenis, zowel ter
plekke als online via een fraaie website.
Maar schrik niet van het prijskaartje dat aan de
behuizing en inrichting hing: 126 miljoen euro.

2 Het archief van de (K)NVB is ondergebracht bij het Nationaal Archief te Den Haag
en bestrijkt de periode 1889-1996.
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Voorafgaand aan de Olympiade van Buenos Aires in 1939 verslaat
‘de heer Schoop’ wereldkampioen Aljechin in Willemstad, Curaçao.

EEN ARK VAN SCHAKERS
Boekbespreking
Corfield, Justin. Pawns in a Greater Game. The Buenos Aires Chess
Olympiad. August-September 1939. Victoria (Australia): Centex Publ., 2015.
Wim Zonneveld

In de SPORTWERELD #76 verscheen een artikel
over wielrenners uit de Lage Landen die niet
meer konden terugkeren van wedstrijden in
Argentinië door het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog in mei 1940.1 Er waren op dat
moment al ervaringsdeskundigen: de deelnemers aan de internationale Schaakolympiade in
Buenos Aires in augustus-september 1939, vijf
Nederlandse heren en twee dames, een Nederlandse en een Belgische.
1 Edens, Ruurd, en Wim Zonneveld. ‘Wielerballingen in Zuid-Amerika.’ de
SPORTWERELD 76 (2016): 4-9.
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Op 21 augustus 1939 ’s ochtends meert de SS Piriápolis, een vracht- en passagiersschip van de Compagnie Maritime Belge, aan in de haven van Buenos
Aires. Aan boord zijn zo’n honderd passagiers, onder
wie negentig schakers uit zeventien landen. Ze zijn
op 29 juli uit Antwerpen vertrokken en hebben er
een lange reis op zitten, met ruw weer in de Golf van
Biscaje en tussenstops op de Kaapverdische eilanden, Recife, Rio de Janeiro en Montevideo. Hun doel:
deelname aan El Torneo Mundial de Ajedrez, de 8ste
Schaakolympiade, georganiseerd door de Argentijnse schaakbond.
Om de verveling te verdrijven hebben ze zich
onderweg bezig gehouden met bridge, tafeltennis en
kegelen, ’s avonds is er gedanst. En er is geschaakt.
Openingen en eindspelen zijn geanalyseerd, en er
zijn oneindig veel vluggertjes gespeeld. Maar nu
moeten ze over twee dagen aan de bak, met vijftien
landenteams uit Europa, elf uit de Amerika’s en het
team van Palestina. Er zijn ook twintig damesschaaksters, die parallel aan de Olympiade strijden om het
individuele wereldkampioenschap. Het grote Teatro
Politeama, normaal het domein van zangers en
acteurs, is er speciaal voor aangepast. De stukken
staan er op de borden te trappelen.
De Schaakolympiade is weliswaar geen onderdeel
van de Olympische Spelen, maar er wel uit ontstaan.
Een schaaktoernooi in het Olympische Parijs in 1924
leidt zowel tot de oprichting van de F.I.D.E., de
internationale schaakbond, als de eerste
Schaakolympiade in juli 1927 in Londen. Na Den
Haag (1928), gelijktijdig met de Olympische Spelen
in Amsterdam, en Hamburg (1930), wordt het
toernooi vanaf Praag 1931 om de twee jaar georganiseerd, in achtereenvolgens Folkestone, Warschau
en Stockholm.
Al in 1927 was Buenos Aires het toneel van de
strijd om het wereldkampioenschap tussen de twee
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giganten van het vooroorlogse internationale schaak,
Aleksander Aljechin (1892), de geboren Rus die zich
als uitgesproken tegenstander van het Stalin-regime
tot Fransman heeft laten naturaliseren, en de Cubaan
José Raúl Capablanca (1888). Aljechin verovert na 32
matches de titel. Argentinië gaat erdoor schaken en
nu wordt via de Olympiade de mondaine stad, het
welvarende land, ja het hele continent gepromoot
met schaken, sport, cultuur.
Zowel de reis als de accommodatie van elke
deelnemer wordt vergoed. In dat kader is ook de
Periápolis gecharterd door de organisatoren. Maar
deze ambities hebben ook een schaduwkant: om
meer tijd te hebben voor een sluitende begroting
wordt de toernooistart verzet van juli naar eind
augustus.

Wel en niet erbij
Rusland noch – vanaf 1922 – de Sovjet Unie zijn in
het interbellum lid van de Olympische beweging, en
ook niet van de F.I.D.E. Geen Russen dus in Buenos
Aires. Wel schakers uit de nog onafhankelijke Baltische staten, onder wie het 23-jarige Estse talent Paul
Keres, winnaar van de grote internationale
AVRO-achtkamp van 19382 en van het sterk bezette
toernooi van Margate in april.
De Amerikanen hebben vanaf 1931 alle Olympiades gewonnen, met in 1937 als beloning de dan
geïntroduceerde Hamilton-Russel Cup. Ze kunnen
opnieuw een allesbehalve misselijk team opstellen,
met de veteraan Frank Marshall, een van de eerste
internationale grootmeesters, Samuel Reshevsky,
immigrant uit Polen en een echte toernooispeler, en
Rueben Fine, een van de sterren van de AVRO-achtkamp. Tot ieders verrassing gebeurt dat niet. Het
probleem is de dagvergoeding; een beurs van $500
per persoon van de Amerikaanse bond maakt geen
indruk en de spelers blijven thuis. De afwezigheid
van de bekerhouders is natuurlijk een grote aderlating voor het toernooi.
De Hongaren, de winnaars van 1928 en tweede in
1937, krijgen de deelname financieel niet rond. Dat
betekent de afwezigheid van László Szabó, in januari
winnaar van het jaarlijkse prestigieuze schaakevenement in de Engelse badplaats Hastings. België, van
wie topspeler George Koltanowski zojuist naar
Amerika is geëmigreerd, stuurt alleen de Antwerpse
clubspeelster Marianne Waegemans-Stoffels naar
het wereldkampioenschap.
Voor twee teams hebben de recente politieke
gebeurtenissen in Midden-Europa consequenties
voor hun samenstelling. Sinds de Anschluss in maart
2 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/AVRO_1938_chess_tournament.
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Aljechin tegen de Let Petrovs tijdens de Schaakolympiade van Buenos
Aires. Bron: besproken boek van Justin Corfield.

1938 komt de 22-jarige Oostenrijker Erich Eliskases
uit voor Duitsland, dat daardoor meteen kandidaat-winnaar wordt. Andersom besluit na de invasie
door Hitlers troepen de beste Tsjechoslowaakse
speler, Salo Flohr, niet te spelen voor het nieuwe
‘protectoraat’ Bohemen-Moravië.
Nederlands team
Ook opvallend afwezig is onze landgenoot, de
38-jarige Max Euwe, internationaal topspeler en
ex-wereldkampioen; in december 1935 boekte hij
verrassend winst om de titel op Aljechin, maar hij
verloor die weer in 1937. Vermoedelijk kan hij door
zijn baan als wiskundeleraar lastig drie maanden
weg zijn. Hij vervoegt zich overigens wel half augustus op het toernooi van de achterblijvers in Bournemouth, samen met Salo Landau, Nederlands tweede
sterke internationale speler en nationaal kampioen
van juli, die in 1918 als Poolse jongeling uit Wenen
naar Rotterdam is gekomen. Euwe wint in de
zuid-Engelse badplaats, met Flohr als tweede en
Landau vierde.
Als ook Gerrit van Doesburgh en bankier-schaker
graaf Johan van den Bosch afzeggen, wordt Nederland vertegenwoordigd door Nico Cortlever, Adriaan
D. de Groot, Theo van Scheltinga en Lodewijk Prins.
Met leeftijden variërend van 24 tot 26 jaar zijn ze
even talentvol als onervaren. De eerste drie hebben
eind mei met Euwe en Landau fraai 10-10 remise
gespeeld tegen de Engelsen, en Van Scheltinga heeft
eerder die maand het Daniël Noteboom-toernooi in
Leiden gewonnen, vernoemd naar het op 21-jarige
leeftijd overleden Leidse talent. Prins is een avontuurlijke, maar wisselvallige speler. In januari won
hij een toernooi in Birmingham, maar daarna heeft
hij internationaal teleurgesteld.
Een verrassing is de 27-jarige Chris de Ronde als
vijfde man. Deze oud-schaakkampioen van Rotterdam woont na een gestaakte Leidse studie natuur-
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kunde in Parijs, waar hij filosofie studeert. Hij viel
niet op bij het nationaal kampioenschap in juli, maar
gaat mee op voorspraak van Lodewijk Prins. Het is
moeilijk de kansen van dit jonge team in te schatten.
In het damestoernooi zal de Rotterdamse nationaal
kampioene Catharina ‘Toos’ Roodzant spelen. Het
zestal heeft op de Piriápolis gezelschap van mr. A.
(Alexander) Rueb, de Nederlandse voorzitter van de
F.I.D.E., die met vrouw en zoon reist.

Sensatie op Curaçao
Ter promotie van de Olympiade maakt wereldkampioen Aljechin in het voorjaar van 1939 een tournee
door Midden- en Zuid-Amerika. Via Caracas in
Venezuela in januari, en dan onder meer Panamá,
Bogotá en Rio de Janeiro, arriveert hij half juli in
Buenos Aires. Overal speelt hij simultaanseances,
soms ‘blind’, en toernooitjes. Het verhaal gaat dat het
Venezolaanse team zo gedemoraliseerd raakt door
de nederlagen dat de leden zich terugtrekken voor
de Olympiade. Als dat toernooi wordt uitgesteld,
toert Aljechin nog een maand door Argentinië,
waarbij hij – vergezeld door zijn echtgenote – drank
en andere gezelligheid niet mijdt.
Volgens de Amigoe di Curaçao en de Surinaamse
krant De West speelt Aljechin op 13 januari, op weg
naar Caracas, en 1 maart, op weg naar Midden-Amerika, simultaanmatches in Willemstad op Curaçao,
tegen trotse lokale spelers, verzameld in Theater
Brion. In januari eindigt van 43 partijen er één
remise; in maart zijn er op veertig partijen twee
remises, maar speelt zich ook een sensatie af: ‘Een
Curaçaonaar (zwarte jongeman) zag kans zijn partij
te winnen. Hij kon zulks blijkbaar niet gelooven,
want tot driemaal vroeg hij Dr. A. of deze inderdaad
het als “gewonnen” gaf. Natuurlijk ging onze vriend
verwaand kijken omdat hij den wereldkampioen had
gewonnen; hij was er (en mede zijn landgenooten)
zeer trotsch op.’
Een notatieformulier van deze partij, wie zou dat
niet willen zien; naam van deze held: ‘den heer
Schoop’.3 Dat het geen toevalstreffer is, bewijst
dezelfde E. Schoop ruim zeven later, als hij op donderdagavond 14 november 1946 remise maakt tegen
de rondtoerende dr. Max Euwe, in een simultaanwedstrijd tegen 38 tegenstanders in de ‘examenzaal
van het Cultuurcentrum’. S. Wiznitzer slaagt er dan
zelfs in om te winnen.4
3 De West (23 januari en 15 maart 1939), Amigoe di Curaçao (22 februari en 4
maart 1939); vermoedelijk E[ugenio?] Schoop, lid van Schaakvereniging ‘Curaçao’
volgens Amigoe di Curaçao (23 december 1936).
4 Amigoe di Curaçao (15 november 1946).
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De Schaakolympiade
Op 23 augustus 1939 begint in Buenos Aires de
Olympiade. 27 landenteams zijn naar ingeschatte
sterkte verdeeld over vier groepen, waarvan steeds
de top vier doorgaat naar de eindfase. Polen heeft
ranking 1, vóór Duitsland en Argentinië. Nederland,
ranking 11, is derde geplaatst in zijn groep, achter
Argentinië en Litouwen. De finaleronde moet haalbaar zijn.
Het toernooiverloop wordt minutieus beschreven
in Justin Corfields Pawns in a Greater Game, een
prachtige, rijk geïllustreerde monografie over de
voorbereiding van het toernooi, het verloop met
partijen, standen en commentaar, en de nasleep. En
dat alles in de context van de lokale situatie en de
politieke ontwikkelingen in Europa, dat meer dan
10.000 kilometer ver weg op de rand staat van de
Tweede Wereldoorlog. Corfield heeft zijn boek
geschreven vanuit Engels perspectief, maar dat is
tegelijkertijd een internationaal perspectief en ook
voor de niet-Angelsaksische lezer uitermate informatief en pakkend.
De Europese deelnemers hebben het continent
verlaten vlak na de Anschluss van Oostenrijk, de
annexatie van Sudetenland en de opdeling van
Tsjechoslowakije. Als in Buenos Aires voor het eerst
met stukken wordt geschoven, wordt op het Kremlin
het niet-aanvalsverdrag tussen Hitler en Stalin
gesloten (het ‘Molotov-Von Ribbentrop-pact’). De
implicatie ervan is voor iedereen duidelijk, ook voor
de schakers die ter plaatse snel op de hoogte raken:
ook Polen wordt opgeofferd aan de Duitse expansiedrift – en wat daarna nog?
De Nederlanders slaan zich glansrijk door de
voorronden heen. Met vier zeges en een remise
kwalificeert het team zich voor de laatste zestien,
met een score van maar liefst 14-6. Pas tegen Argentinië volgt een 1-3 nederlaag. Maar drama: de
finaleronde van zestien wordt er een van vijftien, als
de Engelsen de moeilijke beslissing nemen om het
toernooi te laten voor wat het is. Er is gestaag
toenemende oorlogsdreiging, en het thuisland heeft
hen nodig. Als de Engelsen op 31 augustus vertrekken, is hun schip, de Alcántara, grijs gecamoufleerd
vanwege het loerende gevaar op de oceaan.
Op 1 september, de stukken staan klaar voor de
finaleronde, valt Duitsland Polen binnen. Het wordt
nu menens. Spoedberaad in Buenos Aires: doorgaan
of niet? Als ook de diplomatieke vertegenwoordigingen zijn geraadpleegd, wordt besloten om door te
gaan. Anders zou het zonde zijn van ieders investering, niet in het minst die van de Argentijnse organisatoren.
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Aljechin tijdens zijn simultaanseance op 13 januari 1939, in Willemstad,
Curaçao. Bron: Haagsche Courant (7 februari 1939).

Op 3 september – er zijn twee ronden gespeeld –
verklaren in Europa Frankrijk en Groot-Brittannië
Duitsland de oorlog. Iedereen begrijpt dat er consequenties zijn voor het toernooiverloop: de teams van
Polen en Frankrijk weigeren te spelen tegen Duitsland en de vazalstaat Bohemen-Moravië. Er wordt
besloten dat de onderlinge wedstrijden reglementair
2-2 zullen opleveren. Wat moet men anders?
Als er na vijf ronden tekening in de strijd komt,
leidt Duitsland, voor Argentinië, Zweden en Polen.
Nederland is een subtopper, met drie remises, een
klinkende 4-0 overwinning op Denemarken en een
bye door het vertrek van de Engelsen. Van Scheltinga
weert zich met verve aan het eerste bord. Hij remiseert met de Franse captain Aljechin en bestrijdt
tegen Cuba Capablanca met onverdroten aanvalsspel. Hij verliest, maar de oud-wereldkampioen
complimenteert het hele Nederlandse team dat,
vindt hij, uitstekend presteert met zulke onervaren
spelers.
Na tien ronden is Polen tweede, vooral dankzij een
4-0 overwinning op Litouwen, maar ook met 1½-2½
tegen Nederland, waarbij aan de topborden Van
Scheltinga wint van Tartakower, en Cortlever van
Najdorf. De Polen zelf wijten hun verlies aan het
deprimerende nieuws dat de Duitsers op het punt
staan Warschau in te nemen. Nederland handhaaft
zich met 10½-9½ in de subtop.
Laatste match
Duitsland wint op 19 september het toernooi, zij het
nipt, met 36 uit 14, gevolgd door Polen met 35½,
voor Estland, met Keres in bloedvorm (33½), Zwe31
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den en Argentinië. Nederland wordt achtste met
30½. Het heeft in de voorlaatste ronde met 2½-1½
revanche genomen tegen Argentinië, maar is daarvóór met ½-3½ van de borden geveegd door
Bohemen-Moravië.
De Nederlanders hebben opmerkelijk veel invloed
op het resultaat aan de top. Allereerst door de
overwinning op Polen, maar ook doordat in de
laatste ronde juist tegen Duitsland na drie remises
de match Van Scheltinga-Eliskases aan het eerste
bord wordt verdaagd. Over de voortzetting op de
laatste toernooidag schijft Corfield in Pawns: ‘The
result of the entire Olympiad depended on this game
– and both players knew it as the pressure mounted
and people in the crowds watching strained for a
view.’ Na zes uur spelen en 57 zetten (geanalyseerd
in Pawns) eindigt de partij in remise en is Duitsland
winnaar van de Olympiade.
De jonge Nederlanders hebben in feite nog sterker
gespeeld dan de toch al mooie klassering doet
vermoeden. Naast het positieve resultaat van 4½
tegen de twee topteams, beter dan wie ook, scoort
Nederland in een fictief klassement van matches van
en tegen de top vijf de derde plaats, met 11 uit 20. De
strijd aan de hoogste borden was zwaar, maar met
name de resultaten aan borden drie en vier zijn
opmerkelijk: Prins 70% met 9 uit 13 en De Ronde
65% met 8½ uit 13.
Capablanca wint een gouden medaille als beste,
ongeslagen speler van het toernooi. Bij de dames
wordt de Engelse Vera Menchik wereldkampioene.
Ze is in Moskou geboren, met een Engelse vader en
een Tsjechische moeder. Ze scoort – het zegt alles –
18 uit 19, winnares vóór de Duitse Sonja Graf (16½)
en de Chileense Berna Carrasco. Toos Roodzant
evenaart als achtste de prestatie van de heren, met
een positieve score (10½), en de Belgische Marianne
Waegemans wordt zestiende.
Na de Olympiade
Een aantal Olympia-gangers bekampt elkaar nog in
kleinere invitatietoernooien. De Let Petrovs wint in
Rosario voor Eliskases, en Keres en Najdorf delen de
winst in Mar del Plata. Maar dan moet toch de
realiteit onder ogen worden gezien. Naar huis. Of
niet? De Scandinaviërs keren individueel terug, en
zo’n zestig schakers, onder wie de Nederlanders,
schepen in op de Copacabana, een zusterschip van
de Piriápolis. Drie weken later arriveren ze in
Weymouth in Zuid-Engeland en verspreiden ze zich
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vandaar over het continent. Veilig en wel, althans
voorlopig.
Zo’n twintig Europese spelers vinden het veiliger
om niet terug te keren. De vijf joodse spelers van
Palestina blijven achter, sommigen voorgoed, anderen reizen na de oorlog naar Israël. Alle Duitsers
blijven, definitief, ook Eliskases. Hij schaakt lang
door voor Argentinië, overlijdt daar in 1997. Vice-wereldkampioene Sonja Graf gaat in New York
wonen.
Ongetwijfeld de bekendste achterblijver is de Pool
Mieczysław Najdorf. Hij heeft het een tijdje moeilijk,
redt zich als verzekeringsagent en wordt als Miguel
Najdorf een internationale topschaker, namens
Argentinië. Ook hij overlijdt in 1997.
Drie Engelse schakers worden gerecruteerd voor
het breken van Duitse codes op het centrum in
Bletchley Park bij Londen. Het lot van wereldkampioene Vera Menchik is een pure tragedie. Haar huis in
Londen wordt in juni 1944 getroffen door een V1,
waarbij zij, haar zus en haar moeder omkomen.
Aljechin flirt met het fascisme en overlijdt in 1946
op een hotelkamer in Estoril, Portugal, onder nooit
opgehelderde omstandigheden. De Rus Michail
Botvinnik wint in 1948 het internationale toernooi
om zijn opvolging.
Keres komt in december 1939 naar Nederland
voor de VARA-tweekamp tegen Euwe, die hij met
7½-6½ wint. Als Sovjet-schaker wordt de Est na de
oorlog een topper, maar niet de verwachte wereldkampioen.

De Nederlanders
Het Nederlandse Olympiade-team wordt op 9
december gehuldigd in het Amsterdamse Schaakhuis, waarbij De Groot en Van Scheltinga een simultaanseance spelen. Toos Roodzant speelt in de week
erna om de nationale titel tegen Fenny Heemskerk,
die met 4½-½ haar opvolgster wordt. Van Scheltinga
scoort in een tweekamp tegen Salo Landau 5-5, een
mooi resultaat voor de Olympiade-ganger. Landau en
zijn gezin overlijden in 1944 in Duitse concentratiekampen. Adriaan de Groot wordt na de oorlog een
internationaal befaamd psycholoog-methodoloog.
Zijn Denken van de Schaker (later in het Engels:
Thought and Choice in Chess) van 1946 wordt als
baanbrekend beschouwd. Hij werkt als hoogleraar
Toegepaste Psychologie en daarna Methodenleer aan
de Universiteit van Amsterdam en is de grondlegger
van de CITO-toets.
32
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De Nederlanders op de Schaakolympiade. Van links naar rechts: Prins,
Van Scheltinga, De Ronde, Roodzant, De Groot en Cortlever (captain).
Bron: besproken boek van Justin Corfield.

Een buitenbeentje, dat is en blijft Chris de Ronde.
Deze schaker, dichter en overtuigd pacifist vestigt
zich in Buenos Aires, ver weg van het ‘bekrompen
Nederland’. Hij schaakt nog een paar jaar, maar leidt
vervolgens aldaar een teruggetrokken leven, als
leraar wiskunde en Engels. Nederlandse journalisten
ontmoeten hem in 1978 als er opnieuw in Buenos
Aires een Olympiade wordt gehouden, maar krijgen
maar half-begrijpelijke verhalen. Tim Krabbé schrijft
over hem in 1999, en analyseert een partij uit 1938
als ‘onsterfelijk’, gewonnen in een ‘vlaag van razernij’.5 Robert-Jan Friele komt in 2011 zo dicht bij zijn
leven als mogelijk is, ruimt misverstanden uit de
weg: hij was ‘niet ongelukkig’ of ‘eenzaam’ in Buenos
Aires, maar had wel ‘een donker gemoed’.6 Hij is
getrouwd, heeft een kind en wordt ‘een liefdevolle
vader’ genoemd. Hij overlijdt in 1996. Zijn zoon
Christian promoveert in 2012 in Utrecht in de
natuurkunde, het vak dat zijn vader niet afmaakte.
De Schaakolympiade wordt in 1950 in Dubrovnik
hervat, met als winnaar thuisland Joegoslavië. Het
beste naoorlogse Nederlandse resultaat is een
tweede plaats in Haifa in 1976, met Jan Timman aan
bord een, die onder anderen Najdorf verslaat. Ook
nu is politiek niet ver weg: alle oost-Bloklanden
ontbreken er.

5 Tim Krabbé, ‘De Ronde–NN, a Dutch immortal unnearthed’, 1999; online op
http://timkr.home.xs4all.nl/chess/deronde.htm.
6 Friele, Robert-Jan. ‘”Probeer je vrij te maken van die godverdomde Hollandsche
bekrompenheid”, Het verhaal van schaker Chris de Ronde.’ Matten, Schaakverhalen
#9 (2011): 22-33.
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Het eendrachtig schreeuwen van de yell ‘Zá-to-pek! Zátopek!’ tijdens de finish
van de marathon kwam uit het ruggemerg van de 70.000 toeschouwers.

VAN OLYMPISCH KAMPIOEN TOT
POLITIEK VERSCHOPPELING
Boekbespreking
Askwith, Richard. Today we die a little. The Rise and Fall of Emil
Zátopek, Olympic Legend. London: Yellow Jersey Press, 2016.
Daniël Rewijk

Als jongen deed ik aan wedstrijdzwemmen. Op
wedstrijddagen had ik vaak last van hevige
stress doordat ik heen-en-weer slingerde tussen
een fantastische dadendrang en een knagend
besef van mijn geringe lichaamskracht en talent.
Om deze spanningen te bezweren greep ik naar
verhalen over daadkrachtige sportkampioenen
als Jan Raas, Ard Schenk en Rocky Balboa…
De belangrijkste van mijn helden was Emil Zátopek,
over wie ik las in oude Olympische Logboeken van
Het Parool-journalist Klaas Peereboom. De verhalen
over Zátopek wekten moed, omdat de Tsjechoslowaak fantastische daden leverde. Hij boekte winst op
de 5000 meter, 10000 meter en marathon tijdens de
Spelen van Helsinki (1952), met een gebrekkige
motoriek en een lichaam dat voortdurend leek te
bezwijken onder de inspanning. ‘Misschien kan ik
het toch’, dacht ik dan.
Ik had toen, in de laatste jaren van de koude
oorlog, weinig besef van Zátopeks vervlogen status
als wereldster en nog minder van de politieke
dimensie ervan. Niet alleen brachten zijn dramatische strijdwijze, olympische romance met speerwerpster Dana Zátopekova en onwaarschijnlijke
zegereeks het publiek van Helsinki in extase – zowel
volgens Peereboom als Askwith kwam het eendrachtig schreeuwen van de yell ‘Zá-to-pek! Zátopek!’
tijdens de finish van de marathon uit het ruggemerg
van de 70.000 toeschouwers – ook redde hij als
vertegenwoordiger van het oostblok met zijn openheid en charme de sfeer op de Spelen, waar de Sovjet
Unie een ongemakkelijk debuut maakte.
Alain Mimoun
De heldenverering was in Zátopeks geval eindig. Uit
33
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de biografie van The Independent-journalist Richard
Askwith blijkt dat Zátopek als wedstrijdatleet werd
aanbeden, na 1968 is verguisd en na de val van de
muur een trage rehabilitatie kreeg. Askwiths biografie is het verhaal van een individu dat werd rondgeslingerd door de Grote Geschiedenis.
De verering van het internationale sportpubliek
was het meest vluchtig: kampioenen en recordhouders krijgen immers altijd weer een opvolger. Toen
Zátopeks records eenmaal waren verbroken door
atleten als Vladimir Koets en Chris Chataway raakte
‘de Lokomotief’ uit beeld bij het grote publiek. De
vriendschap en eerbied van collega-atleten was
daarentegen oneindig.
De Algerijnse Fransman Alain Mimoun won in
1948 en 1952 drie keer zilver achter Zátopek op de
vijf en tien kilometer. Nadat Mimoun in 1956 als
winnaar was gefinisht in de olympische marathon
van Melbourne wachtte hij bijna vijf minuten met het
vieren van zijn overwinning. Pas toen de uitgeputte
Zátopek – zes weken na een hernia-operatie – als
zesde de streep passeerde gaf Mimoun uiting aan
zijn blijdschap. Askwith: ‘Mimoun rushed over to
him. “Emil, congratulate me”, he said. “I am an
Olympic champion.” After all those years as Emil’s
shadow, he was now the hero in his own right. “Emil
turned and looked at me”, Mimoun recalled in later
life, “as if he were awaking from a dream.” He got to
his feet, took two steps backward, “snapped to
attention”, took of his cap and saluted him. Then he
embraced him. “For me”, said Mimoun, “that was
better than a medal.”’ Bij de dood van zijn vroegere
rivaal in 2000 had Mimoun het gevoel een broer
verloren te hebben.
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Zátopeks successen waren gebaseerd op een loodzwaar trainingsregime.
Niet alleen trainde hij langer, harder en meer dan zijn concurrenten, ook
waren zijn trainingen effectiever. Met eindeloze series tempoversnellingen – al dan niet over besneeuwde bosheuvels – was Zátopek de
grondlegger van de intervalmethode die tot de dag van vandaag
gangbaar is. Bron: http://rungo.idnes.cz/uryvek-z-nove-knihy-emil-bezec-zivotopisu-bezecke-ikony-pki-/.

Heroïsch verzet
Zijn internationale successen maakten Zátopek
aanvankelijk tot het ideale uithangbord voor het
socialistische systeem. Hij onderwierp zich gehoorzaam aan lessen in de politieke leer en droeg als
publiek spreker bij aan de verspreiding van communistische dogma’s. Tegelijkertijd verschafte zijn
prestige enige autonomie. Zijn openbare hartelijkheid jegens politieke delinquenten zou ieder ander
in de problemen hebben gebracht. Zátopek kwam
ermee weg.
Zo scheelde het weinig of de koning van het olympisch toernooi was in 1952 nooit in Helsinki aangekomen. Zátopek weigerde op 10 juli 1952 aan boord
te gaan van het vliegtuig dat de Tsjechoslowaakse
ploeg naar Finland bracht. Hij verzette zich hiermee
tegen de uitsluiting van middenafstandsloper
Stanislav Jungwirth, die van de Partij alleen binnen
het Oostblok mocht reizen wegens de politieke
detentie van zijn vader. Enkele dagen later gingen
Zátopek én Jungwirth alsnog… de autoriteiten
bonden in.
Het is Askwiths grote verdienste als biograaf dat
hij Zátopeks bijdrage aan een haatcampagne rondom
de veroordeling van dissidente Milada Horakova
twee jaar eerder, even nauwgezet behandelt als zijn
heroïsche verzet tegen de uitsluiting van zijn sportvriend. Zátopek is in Today we die a little geen
heilige, maar een mens die zich plooide naar de
omstandigheden.
Ramkoers met de autoriteiten
De tweede cruciale fase in Zátopeks leven – na de
olympische successen van 1948 en 1952 – is de
Praagse Lente van 1968. In deze hervorming van het
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Tsjechoslowaakse communisme van binnenuit werd
afgerekend met onderdrukking, rechteloosheid en
stagnatie. Precies die verschijnselen waardoor
Zátopek allang het vertrouwen in het communistische stelsel kwijt was geraakt. Toen de tanks van het
Warschaupakt Praag bereikten om de macht van de
communistische hardliners te herstellen, was Emil
Zátopek het middelpunt van de hervormers die zich
tegen de Sovjet-Unie verzetten. De olympisch kampioen trachtte Russische soldaten te overtuigen om
rechtsomkeert te maken. Ook nadat de zaak van de
hervormers verloren was, bleef Zátopek uiting geven
aan zijn kritiek op het communisme en de Sovjet
Unie. Dat bleef niet zonder gevolgen. Hij verloor in
1969 zijn militaire rang, zijn inkomen en zijn trainerslicentie, maar Zátopek hield vast aan zijn ramkoers met de autoriteiten.
Om gevangenisstraf te ontlopen – werkloosheid
was in de heilstaat strafbaar – nam Zátopek werk
aan bij een mobiele bodemkundige dienst. De
olympisch kampioen liep rond 1970 dag-in-dag-uit
in een overall achter een kruiwagen. Door de vernederende uitzichtloosheid van zijn ballingschap en de
afzondering van zijn vrouw staakte Zátopek uiteindelijk zijn verzet. Na herhaalde intimidatie trok hij
zich terug uit de lasterzaak die hij met een groepje
dissidenten had aangespannen tegen een hoge
partijfunctionaris en herriep hij zijn liberale kritiek
op het communisme in een ‘interview’ in de partijkrant. Dat Zátopek zich gewonnen gaf en daardoor
niet alleen voor partijbonzen maar ook voor dissidenten een trouweloos persoon werd, schokte
volgens Askwith zijn zelfbeeld. Zijn volharding en
zelfbeschikking – waarmee hij wereldfaam had
verworven – waren kennelijk niet onuitputtelijk.
Toen de communistische staatsarchieven in de
jaren negentig openbaar werden groeide het aantal
beweringen dat Zátopek als informant voor de geheime dienst had gewerkt, zelfs tijdens de Praagse
lente. Niettemin ontving hij in 1997 een hoge Tsjechische staatsonderscheiding uit handen van Václav
Havel, icoon van de oppositie tegen het communisme. In de zorgvuldige weerlegging van de beschuldigingen komt de kracht van Askwiths biografie goed
naar voren. Hij gebruikt niet alleen interviews, radioreportages en filmmateriaal, maar verwerkt ook veel
Tsjechisch archiefmateriaal
Met zijn gevarieerde bronnengebruik en de verantwoording die hij daarover aflegt – zij het niet in een
wetenschappelijk apparaat – steekt Askwith uit
boven veel andere journalistieke sportbiografen. Het
boek is een fraai monument voor een atleet wiens
betekenis de sportgeschiedenis verre overstijgt.
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Via een sportclub krijgen we grip op sociale en
maatschappelijke ontwikkelingen.

De bitterballen van Ajax
Jurryt van de Vooren

In 2006 presenteerde de voormalige Ajax-fysiotherapeut Salo Muller in het Olympisch Stadion
een boek over zijn clubherinneringen van vooral
de jaren zestig. Een week later organiseerden de
Suriprofs op dezelfde plek een persconferentie,
onder meer met Ajax-grootheden als Stanley
Menzo en Winston Bogarde.
Beide bijeenkomsten trokken veel grootheden uit de
Ajax-geschiedenis, maar toch waren ze compleet
verschillend. Bij Muller kregen we Heineken-bier en
bitterballen; bij de Suriprofs tropische drankjes en
pittige kipsaté. Ik hoefde de archieven niet meer in
om te ontdekken dat er in het recente verleden een
sociale revolutie was geweest bij Ajax. Bijkomend
levensinzicht was dat ook borrels een belangrijke
historische bron kunnen zijn.
Wat ik tien jaar geleden met eigen ogen zag, maakt
nieuwsgierig naar wat er bij Ajax in de afgelopen
vijftig jaar nou precies is gebeurd – en dan niet
sportief maar sociaal. Zou er een mogelijkheid
bestaan om hier meer over te weten te komen? Ik
denk het wel, want de club is al enkele jaren bezig
met het digitaliseren van haar archief. Dat helaas
niet openbaar is, maar dit terzijde.
Digitalisatie biedt de mogelijkheid om grip te
krijgen op grote aantallen data. Uit de ledenadministratie kunnen we herleiden waar de aanhang van
Ajax vandaan kwam, zowel leden als supporters. Het
is dom, maar dankbaar werk: alle leden en supporters van 1900 waarvan de adresgegevens bekend
zijn, invoeren in één groot bestand, inclusief de jaren
dat ze op dat adres hebben gewoond. Zo kunnen we
zien hoe de sociale omgeving van Ajax zich sinds
1900 heeft ontwikkeld.
Daarbij zou ik de volgende zes aannemelijkheden
willen toetsen aan de werkelijkheid, onder meer om
er eindelijk eens achter te komen of er inderdaad
een verschil is tussen het Ajax van Salo Muller en het
Ajax van Stanley Menzo.
In de beginjaren kwamen de Ajax-leden uit Betondorp en nabijgelegen wijken: de eerste geografische
cirkel. De club drong niet door tot de Spaarndammerbuurt van DWS, de Kinkerbuurt van Blauw-Wit
en Noord, waar de Volewijckers de grootste club
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was. Het aantal leden van Ajax in wijken met veel
Joodse inwoners als de Plantagebuurt en Amsterdam-Zuid was niet wezenlijk anders dan bij de
andere Amsterdamse voetbalclubs in de Eerste
Klasse.
In de jaren zestig slaagde Ajax erin om ook aanhang te verwerven in de wijken van de concurrerende clubs: de tweede geografische cirkel. Ajax werd zo
de enige stadsclub van Amsterdam, in plaats van één
van de vier.
In de jaren zeventig groeide de aanhang van Ajax
ook buiten Amsterdam: de derde geografische cirkel.
Ajax werd zo een nationale club. Dankzij Johan
Cruijff kreeg Ajax wereldwijd aanhang: de vierde
geografische cirkel. Ajax werd zo een internationale
club. Vanaf de onafhankelijkheid van Suriname van
1975 kreeg Ajax veel nieuwe leden in de Bijlmermeer, waar veel inwoners uit Suriname heentrokken.
Het Ajax van Salo Muller is van vóór die tijd; het Ajax
van Stanley Menzo is van ná die tijd.
Het onderzoeksresultaat moet op verschillende
manieren worden aangeboden, om te beginnen via
een gedegen wetenschappelijke analyse. De gegevens worden geordend en beschreven, waarna de
data toegankelijk blijven voor onafhankelijke onderzoekers. Als vanzelfsprekend wordt hier rekening
gehouden met de privacy van de Ajax-aanhangers.
Verder moet er een publieksvriendelijke presentatie worden gemaakt door de adresgegevens te
visualiseren op een reeks landkaarten van 1900 tot
en met 2016. Daarvan kan een kort filmpje van een
minuut worden gemaakt, waarop we zien dat de
aanhang van Ajax vanaf 1900 steeds groter wordt op
een steeds groter gebied – van Betondorp tot heel
Nederland. Waarbij we natuurlijk allang weten dat
Ajax in 2016 meer supporters heeft dan in 1900,
maar het gaat om de manier hoe dat is gebeurd.
Dan gaat het dus niet meer over Ajax en voetbal,
maar over identiteit en stadsgeschiedenis. Via een
sportclub krijgen we dan grip op sociale en maatschappelijke ontwikkelingen, die ook zichtbaar
moeten zijn bij leden en supporters van Ajax.
Een prachtig onderzoek dus, met maximaal gebruik van nieuwe digitale technieken. Tijdens de
presentatie serveren we bitterballen én kipsaté.
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De kosmische herscheppingsdrang van dr. Gerrit Nieuwenhuis

BOHEMIEN ONDER DE AMBTENAREN
Jelle Zondag en Jan Luitzen

Op 26 april 1927 opent de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Amsterdam officieel
haar deuren. Daarmee gaat een lang gekoesterde
wens van gymleraren en sportbestuurders in
vervulling. De ALO is het eerste Nederlandse
opleidingsinstituut waar onderwijzers, sportcoaches en jeugdleiders een praktische én een
wetenschappelijke opleiding kunnen volgen. De
belangen zijn groot. Wil het ‘Oude Europa’ haar
plaats op het wereldtoneel niet verliezen aan een
‘ontwakend, concurrerend Azië’, dan heeft het
een bevolking nodig die fysiek en mentaal haar
mannetje staat. ‘Holland moet weer nieuw leven
krijgen’, zo laat rector Gerrit Nieuwenhuis tijdens
de opening weten. Aan de ALO de taak hiervoor
te zorgen.1
Wie is de man die deze grote woorden sprak?
Een man aan wie in de gedenkboeken van de ALO
nauwelijks aandacht wordt besteed.2 Welke
ideeën heeft hij over sport? En hoe vergaat het de
ALO onder zijn leiding?
Gerrit Jacob Nieuwenhuis (1877-1931) wordt
geboren in Deventer, als oudste zoon in een welvarende bakkersfamilie. De jonge Gerrit voelt echter
niet veel voor een toekomst in de zaak; hij wil kennis
vergaren en doorleren. Zijn relatief eenvoudige
middenklasse-afkomst maakt dat er na de lagere
school één mogelijkheid tot vervolgstudie openligt:
de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen. Gerrit wordt dan ook leraar.
Zijn loopbaan als schoolmeester begint in 1896
dicht bij huis, op de lagere school in Apeldoorn. Hij
besluit zijn wereld te vergroten door emplooi te
zoeken in Nederlands-Indië en gaat in 1902 aan de
slag als privé-docent bij de welgestelde plantersfamilie Vonck/Van Zijll de Jong in Soerabaja. Teruggekeerd is hij tussen 1905 en 1911 leraar aan de
1 De Lichamelijke Opvoeding (1927): 212 en 224.
2 Zie bijvoorbeeld: Schagen, Karel, ea. 40 jaar academie voor lichamelijke
opvoeding. Een historisch overzicht [S.l.: s.n.], 1965; Kammeyer, J.H. (red). Vijftig
jaar Academie voor Lichamelijke opvoeding Amsterdam 1925-1975. Amsterdam:
[Academie voor Lichamelijke Opvoeding], 1975; Koop, Max (red). Academie voor
Lichamelijke Opvoeding 1925-2000: Jubileumuitgave ter uitgave van 75 jaar ALO.
Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Academie voor Lichamelijke Opvoeding,
2000.
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Gooische School in Laren, waarna hij besluit sociologie en ethnografie te gaan studeren, wat vooral
mogelijk wordt gemaakt door de contacten en
financiële steun van zijn Indische werkgever. Hij
volgt studieonderdelen in Amsterdam en Londen, en
promoveert in november 1915 cum laude aan de
Universiteit van Zürich op dans in Nederlands-Indië.3
De kersverse doctor keert terug naar de Oost, waar
hij even als leraar op een middelbare school in
Batavia werkt. Al snel wordt hij aangesteld als
wetenschappelijk adviseur van de Koloniale Onderwijsraad. In die functie adviseert hij het koloniale
bestuur, gevraagd en ongevraagd, over opvoeding en
onderwijs.
Nieuwenhuis meent dat de Nederlanders in Indië
een dubbele taak hebben. Allereerst moeten zij de
Indische bevolking voorbereiden op de toekomst in
een moderne Westerse wereld, op de lange termijn

Gerrit Nieuwenhuis rond 1915. Collectie Jaap Nieuwenhuis.

3 Nieuwenhuis, Gerrit. Über den Tanz in Niederländisch-Indien: Beiträge zur
Ethnologie des malaiischen Archipels. Leiden: E.J. Brill (Internationales Archiv für
Ethnologie 23, 183-240), 1916. Zie ook: Arnhemsche Courant (26 februari 1916) en
Amersfoortsch Dagblad (29 september 1931).
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Gerrit Nieuwenhuis in Nederlands-Indië, rond 1925-1927, samen met schilder/tekenaar Arnold ‘Nolle’ Bokhorst (1900-1990) die bij hem verbleef.

leidend tot autonomie. Maar dit is een lang en
moeizaam traject, waardoor de tweede taak, bestendiging van het Nederlandse belang in Indië, hier
naadloos op aansluit.
Hand in hand naar de toekomst dus, waarbij
Nieuwenhuis het vooral nuttig acht de Nederlandse
taal actief te verspreiden. Beheersing van het Nederlands geeft de Indische bevolking toegang tot Westerse kennis en kunde, terwijl het er tegelijkertijd toe
bijdraagt dat de Nederlandse invloed over langere
tijd behouden blijft. Hij maakt zich daarom hard voor
de invoering van een nieuwe taalonderwijsmethode,
die het de Indiërs makkelijker zal maken om het
Nederlands onder de knie te krijgen. Deze methode-Nieuwenhuis is een groot succes: miljoenen
Indiërs leren het Nederlands te beheersen – in ieder
geval passief.4
Sport als respectafdwinger
Ook in de sport ziet Nieuwenhuis een belangrijk

4 Zie bijvoorbeeld: Laak, H.P. van der, Mohammad Sjafei en Gerrit Nieuwenhuis.
Djalan ke barat. Weg tot het westen. Nederlandsche taalcursus voor Maleisch-sprekenden, eerste deeltje. Groningen, Wolters, 1922.
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pedagogisch instrument.5 Lichamelijke opvoeding
moet de Indiërs ‘leren werken’ en hen voorbereiden
op de economische strijd in de wereld. Wat dat
betreft valt er namelijk nog veel te verbeteren. Hij
stelt dat de Javanen moed, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel
missen en bovendien lui zijn en te snel tevreden.
Daarnaast kunnen de Javanen met behulp van sport
samenwerkingsvermogen en gemeenschapszin
ontwikkelen, en dat zijn onmisbare vaardigheden,
als het land op termijn tenminste een zelfstandige
democratie wil worden.
De schone taak van de Nederlanders is om de
Indiërs daarbij te begeleiden. Sport is echter ook
voor henzelf een niet te onderschatten hulpmiddel.
De Nederlanders in de tropen zijn volgens Nieuwenhuis vaak zwakke en indolente types, maar via sport
kunnen ze worden opgevoed tot leidersfiguren met
een krachtig lichaam, groot weerstandsvermogen en
sterke zenuwen. Daarmee zouden ze het nodige
respect afdwingen bij de inheemse bevolking.6
5 Nieuwenhuis, Gerrit. ‘Lichamelijke opvoeding en Onderwijshervorming in
Ned.-Indië.’ Koloniale Studiën. Tijdschrift van de Vereeniging voor studie van
koloniaal-maatschappelijke vraagstukken 4 (1920): 249-277 en 482-536.
6 Ibidem, 532-533.
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Schermles op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Collectie ALO
Amsterdam.

Nieuwenhuis laat zich inspireren door de buurlanden van Nederlands-Indië en is met name onder de
indruk van Japan. Daar is de gymnastiek al in 1886
verplicht gesteld in het onderwijs en wordt ook veel
tijd besteed aan militaire oefeningen. Dankzij het
‘Bushido’-systeem, dat lichamelijke oefening combineert met karaktervorming, is het land hard op weg
een wereldmacht te worden, waarmee de Westerse
landen terdege rekening moeten houden. Zo heeft
het land van de rijzende zon Korea al geannexeerd,
en daar het onderwijs naar Japans voorbeeld hervormd. ‘Het jonge Azië’ sterkt zich voor de ‘wereldstrijd’, zo concludeert hij.7
Dat Gerrit Nieuwenhuis zich laat beïnvloeden door
ontwikkelingen in de regio is verklaarbaar, maar
toch opmerkelijk. Het is bekend hoe gymnastiek en
Engelse sporten als cricket, voetbal en lawntennis
zich vanuit Europa over de wereld verspreiden, en
zodoende ook in Azië terechtkomen.8 Voor Nieuwenhuis dient het Westen niet alleen als voorbeeld voor
het Oosten, maar ook vice versa. Zijn ideeën laten
zien dat de verspreiding van sport en sportidealen
over de wereld geen eenrichtingsverkeer is, maar
ook de andere kant op werkt.
Daarbij moet wel worden aangetekend dat Nieuwenhuis met zijn ideeën over sport weinig voor
elkaar krijgt in Nederlands-Indië. Het blijft een land
in de tropen, waarin een groot deel van de bevolking
– Europeanen en Aziaten – er weinig voor voelt zich
op het sportveld in het zweet te werken. In Nieuwenhuis’ thuisland vinden zijn plannen meer weerklank.
Een instituut zonder leiding
In Nederland zijn al sinds het eind van de negentien-

7 Nieuwenhuis, ‘Lichamelijke opvoeding en Onderwijshervorming’, 271.
8 Zie bijvoorbeeld: Bottenburg, Maarten van. Verborgen Competitie. Over de
Uiteenlopende Populariteit van Sporten. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1994.
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de eeuw plannen om een academisch opleidingscentrum voor sport, gymnastiek en lichamelijke opvoeding op te richten. Plannen van ‘sportminister’ Frits
van Tuyll van Serooskerken en het Nederlands
Olympisch Comité lopen echter stuk op een gebrek
aan financiële middelen. Begin jaren twintig lukt het
toch als Henri Deelen (1893-1957), Piet Gunning
(1886-1960) en Karel van Schagen (1894-1972) de
handen ineenslaan. De drie mannen zijn actief in de
Amsterdamse onderwijs- en opvoedingswereld en
weten in hun netwerk voldoende middelen bijeen te
sprokkelen om van start te gaan.
Als het driemanschap op zoek gaat naar een
geschikte rector voor de Academie is deze snel
gevonden. Tijdens een ontmoeting op een van de
schepen van de stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’,
varend tussen Nederland en de Oost, maakt Gunning
kennis met Nieuwenhuis, zo schrijft Frans Kaandorp
in We hebben gym!, zijn diepgravende masterscriptie
uit 2013. 9 Gunning raakt zeer onder de indruk van
Nieuwenhuis’ ideeën en ziet in hem de uitgelezen
persoon om de ALO te leiden.
De eerste cursussen van de Academie starten in
het najaar van 1925. Gunning neemt tijdelijk het
rectoraat waar, omdat Nieuwenhuis nog werk heeft
in Indië. De verwachting is dat hij in de loop van het
eerste studiejaar naar Nederland komt, maar dat valt
tegen. Na zijn terugkeer diverse keren te hebben
uitgesteld, wordt Nieuwenhuis pas in het voorjaar
van 1927 in zijn functie geïnstalleerd.
Nieuwenhuis’ bijna twee jaar durende absentie is
genoeg om een aantal grote problemen te laten
ontstaan. Vooral de aanstelling van schermdocent
Willem Hubert van Blijenburgh (1881-1936) roept
veel verzet op. Hubert van Blijenburgh is een felle
propagandist van de Zweedse gymnastiek: een
beweegsysteem dat hij superieur acht aan de Duitse
gymnastiek die gangbaar is in het Nederlandse
onderwijs.10 Met zijn pleidooien voor onderwijshervorming, waarbij hij en passant het vakmanschap
van de gymnastiekonderwijzers in twijfel trekt,
maakt hij weinig vrienden. Voor enkele gymleraren
blijkt zijn aanstelling zelfs reden hun medewerking
aan de ALO stop te zetten of te weigeren.11
Met andere ALO-docenten ligt Van Blijenburgh
9 Kaandorp, Frans. We hebben gym! Scriptie Master Cultuurgeschiedenis.
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2013, 66-67.
10 Zie voor deze discussie onder meer: Hubert van Blijenburgh, Willem. Het
Zweedsche Stelsel van Gymnastiek. Uit het oogpunt van lichamelijke vorming
beschouwd, onder andere in vergelijking met het Duitsche stelsel. Rotterdam, 1910,
Boom, J.A. van der, en J.A.H.L. Melvill van Carnbee, De aanvallen op de Nederlandsche schoolgymnastiek weerlegd (Haarlem 1911) en Hubert van Blijenburgh, W.P.
Beschouwingen over gymnastiek. Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1911.
11 ALO-correspondentie uit 1927, te vinden in het archief van de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding, een van de opleidingen van de Faculteit Bewegen, Sport &
Voeding van de Hogeschool van Amsterdam.
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voortdurend in de clinch. Zo verzet hij zich op zijn
beurt in het najaar van 1926 tegen de aanstelling van
Fredericus Duvergé (1883-1945), die in het verleden
de wetenschappelijkheid van zijn dissertatie in
twijfel heeft getrokken. En dat terwijl Duvergé zelf
volgens Van Blijenburgh ‘niet in staat is een geregelde gedachtengang te volgen, noch logisch te redeneren of zijne denkbeelden uiteen te zetten’. Dit maakt
hem als docent compleet ongeschikt.12
Een door het bestuurscollege ingestelde onderzoekscommissie kiest uiteindelijk voor de gulden
middenweg. Van Blijenburgh en Duvergé worden
aangesproken op hun gedrag, maar kunnen aanblijven als docenten. Hiermee is het conflict voorlopig
gesust, maar de interne verhoudingen blijven op
scherp staan.

Plannen van onder meer Frits van
Tuyll van Serooskerken en het
Nederlands Olympisch Comité lopen
stuk op een gebrek aan financiële
middelen.

Bijkomend probleem is dat Van Blijenburgh beweert
dat plaatsvervangend rector Deelen hem in een
persoonlijk onderhoud een hoogleraarschap in de
Zweedse Gymnastiek in het vooruitzicht heeft
gesteld. Het is een belofte die door Henri Deelen ten
stelligste wordt ontkend en waarover in de ALO-archieven ook niets is terug te vinden. Deelen besluit
zich niet aan de kwestie te branden en deelt Van
Blijenburgh mee dat pas na terugkomst van Nieuwenhuis een beslissing kan worden genomen.
Naast deze personele problemen zijn de financiën
van de ALO een bron van zorg. Al vóór de start in
1925 vertoont de conceptbegroting grote gaten:
minstens 50 procent van de geraamde uitgaven zijn
ongedekt. Met steun van het Rode Kruis, de ANWB,
de Nederlandse Voetbalbond en enkele, niet nader
genoemde, Amsterdamse zakenlieden wordt uiteindelijk genoeg geld binnengehaald om toch met de
Academie van start te kunnen gaan. Maar: een lange
termijnoplossing ontbreekt. Op het moment dat
Nieuwenhuis naar Nederland komt, staan de zaken
er niet al te best voor. De balans van 1927 telt een
gat van 5.000 gulden op een totaal van 36.500, en op
de begroting voor 1928 ontbreekt 15.000 gulden, op
een totaal van 53.000.13 Aan Nieuwenhuis de lastige
12 ALO-correspondentie 1926.
13 ALO-correspondentie 1927.
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missie om een zak geld te vinden.
Overigens is er ook een lichtpuntje: de ALO mag
zich verheugen op belangstelling uit de hoogste
kringen. Prins Hendrik geeft in april 1927 acte de
présence om de officiële opening van koninklijke
uitstraling te voorzien. De man van Koningin Wilhelmina laat zich daarbij tevens kennen als grappenmaker. Nieuwenhuis, net terug uit Nederlands-Indië,
krijgt van de prins toevertrouwd dat hij de koloniën
in de Oost graag eens zou willen bezoeken. Het enige
probleem is dat hij financieel afhankelijk is van zijn
vrouw en de koningin wil zijn snoepreisje niet
bekostigen. Of Gerrit Nieuwenhuis hier iets zou
kunnen betekenen?14

Een ondiplomatieke bestuurder
Eenmaal als rector geïnstalleerd toont Nieuwenhuis
direct zijn weinig diplomatieke kant. In het conflict
tussen Van Blijenburgh en Deelen kiest hij min of
meer positie voor de eerste. Hij oordeelt dat de
instelling van een leerstoel Zweedse Gymnastiek
ongewenst is, maar dat het wel ‘een zwakte’ was van
Deelen om de beslissing hierover op het bord van
Nieuwenhuis te schuiven. Hij is zich bewust van de
problemen die hij zich hiermee op de hals haalt,
maar stelt dat hij niet bevreesd is om maatregelen te
nemen die tegen de wil van de docenten ingaan.15 De
leerstoel in de Zweedse Gymnastiek komt er dus
niet, en de verhouding tussen Nieuwenhuis en
Deelen is meteen getroebleerd.
Nieuwenhuis zorgt voor meer onrust als hij een
jaar later een nieuw visiedocument voor de Academie schrijft. In de nota Wijzigingen in den opzet der
Academie v. Lich. Opvoeding rekent hij in felle bewoordingen af met het sectarisme van de ALO.16 Bij
de opzet van de Academie was ervoor gekozen om
bepaalde vakken in drie verschillende richtingen aan
te bieden – neutraal, protestants-christelijk en
rooms-katholiek – om tegemoet te komen aan het
verzuilde karakter van de Nederlandse samenleving.
Volgens Nieuwenhuis ondergraaft dit de nationale
taak van de ALO. Niets minder dan het voortbestaan
van de natie staat op het spel en dan heeft men niets
aan dergelijke verscheidenheid. Eenheid staat voor
hem voorop.
Ook wil Nieuwenhuis een einde maken aan de drie
verschillende afstudeerrichtingen op de Academie.
Studenten in de ALO kunnen een diploma krijgen als
14 Interview door Zondag en Luitzen met Jaap Nieuwenhuis (1927), zoon van
Gerrits broer Jaap, op 2 februari 2016.
15 ALO-correspondentie 1927.
16 Nieuwenhuis, Gerrit. Wijzigingen in den opzet der Academie v. Lich. Opvoeding.
Nota. Amsterdam: Academie voor Lichamelijke Opvoeding, 1928; zie ook Academie
voor Lichamelijke Opvoeding. Prospectus. Amsterdam: Academie voor Lichamelijke
Opvoeding, circa 1928.
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Nieuwenhuis is ook niet
onbeschadigd uit de strijd met
Deelen en de nasleep daarvan
gekomen.
gymleraar, jeugdleider of fysiotherapeut, maar
Nieuwenhuis wil het opleiden van gymleraren tot
kerntaak van de academie maken. Hij pleit er daarom voor om de andere twee richtingen op te heffen.
Nou ja, pleiten… het gaat meer richting fulmineren
wat Nieuwenhuis op papier doet, met onderstrepingen en al: ‘En de heele heilgymnastiek moet van de
Academie verdwijnen en met haar alles wat meer
medisch is dan natuurwetenschappelijk (orthopaedie en pathologie). Ook al heeft en het N.O.C. en het
College van Advies de heilgymnastiek aan de hoogere opleiding verbonden, onze Academie, die niet van
den Staat is en daarom met belangengroepen te
maken heeft, mag er niet aan denken. Aan haar ééne
taak – de vorming van synthesische leiders – heeft ze
meer dan genoeg. En ze kan alleen maar erkenning
afdwingen als ze bij die ééne taak blijft, en niet den
schijn van dilettantisme op ander gebied aanneemt.’17
In zijn klare visie op de toekomst van de ALO
borduurt Nieuwenhuis voort op ideeën die al sinds
de eerste helft van de negentiende eeuw in het
Nederlandse gymnastiekonderwijs circuleren. Hij
meent dat lichamelijke oefeningen niet alleen het
lichaam en het karakter vormen, maar uiteindelijk
ook de geest of ‘de ziel’. Door te sporten kan men een
beter mens worden – een ‘Totale Mens’ zelfs.18
De nota van Nieuwenhuis voelt voor ALO-oprichters Van Schagen, Deelen en Gunning als een mes in
de rug. Tijdens de afwezigheid van Nieuwenhuis
hebben zij twee jaar lang getracht de boel naar beste
vermogens op te zetten en te runnen, en nu wordt
hun voorgehouden dat alles anders moet.
Met name Henri Deelen verzet zich fel tegen de
plannen van Nieuwenhuis. Als reactie op het visiedocument van Nieuwenhuis schrijft hij zijn eigen
beschouwing, waarin hij zich ‘teleurgesteld’ toont
‘omdat de rector zich niet voldoende heeft verdiept
17 Nieuwenhuis, Wijzigingen in den opzet der Academie, 17.
18 Ook ALO-alumnus Louis van Gaal rept regelmatig van de Totale Mens, hoewel
met een iets andere betekenis. http://www.ad.nl/sport/van-gaal-verwijst-naartotale-mens-principe; http://www.vi.nl/nieuws/van-gaal-geeft-spelers-vrij-vanwege-totale-mensprincipe.htm; http://www.vi.nl/nieuws/van-gaal-predikt-totale-mensprincipe-tegenover-jeugd.htm
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Gymnastiekles op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Collectie
ALO Amsterdam.

in de motieven achter de opzet van de ALO’.19 Deelen
is rooms-katholiek en de woorden van Nieuwenhuis
over vorming van lichaam en ziel voelen voor hem
bijna als heiligschennis. Daarbij staat zijn katholieke
achterban sceptisch tegenover het overwegend
‘neutrale’ Amsterdamse instituut. In Tilburg is
ongeveer gelijktijdig een katholiek instituut opgericht en Deelen wil aan zijn achterban bewijzen dat
hij de belangen van de katholieken op afdoende
wijze behartigt. Hij ijvert daarom voor het behoud
van de katholieke afstudeerrichting.

Dit is een nauwelijks verholen
verwijzing naar de homoseksualiteit
van Nieuwenhuis.

‘Geen man uit één stuk’
Misschien nog wel belangrijker is dat Deelen problemen heeft met enkele ‘persoonlijke eigenschappen’
van de rector. In zijn beschouwing houdt hij zich
hierover nog op de vlakte, maar in een brief aan prof.
dr. Philipp Kohnstamm, lid van het curatorium, gaat
hij helemaal los. Deelen is vernietigend over de
competentie en het karakter van Nieuwenhuis: ‘a.
Als Organisator van onze Academie is hij ongeschikt;
b. Als leider der studenten is hij minder geschikt; c.
Bij de buitenwereld brengt hij de Academie in
miscrediet’, en hij is ‘slordig, vergeetachtig en praatziek’. Ook neemt Deelen het Nieuwenhuis bijzonder
kwalijk dat die de directeur van het gemeentelijk
zwembad – bij de ALO op bezoek om zijn dochter in

19 Deelen, Henri. Beschouwingen van H.L.F.J. Deelen, naar aanleiding van de nota
van den Rector der Academie voor Lichamelyke Opvoeding, en aangeboden aan de
leden van het Curatorium. Amsterdam: Academie voor Lichamelijke opvoeding, 3
maart 1928, 3.
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te schrijven – zou hebben ingelicht over ‘den z.g.
wankelen finantieelen toestand der Academie’.20
In zijn beschuldigende brief noemt de voormalige
beroepsmilitair Deelen de rector ‘geen man uit één
stuk’ en acht hij hem geen goed voorbeeld voor de
jeugd. Met deze nauwelijks verholen verwijzing naar
de homoseksualiteit van Nieuwenhuis benoemt
Deelen indirect een in ieder geval voor hem kennelijk
groot probleem. Gerrits zuster Willemien Schoemaker-Nieuwenhuis – zowel in Indië als in Nederland
het hoofd van Gerrits huishouding – heeft haar neef
Jaap, zoon van Gerrits broer Jaap, eens toevertrouwd
dat ‘Daddy’, zoals Gerrit werd genoemd, in de periode
1925-1927 in Nederlands-Indië een verhouding had
met kunstschilder Arnold ‘Nolle’ Bokhorst.21 Op
www.deventer-bokhorstkunst.nl schrijft Carolus van
Doornen daarover: ‘Nieuwenhuis wist de vader van
Nolle te overreden om zijn zoon te laten gaan, bekostigde de overtocht naar Indië en nam hem op in zijn
huis onder de voorwaarde, dat hij zou proberen met
palet en penseel de kost te verdienen. (…) De ongetrouwde Nieuwenhuis had (…) geen zuivere of
“normale” relatie met Nolle, zoals blijkt uit een aantal
onaangename en dwingende brieven van hem aan
Nolle, die bewaard zijn gebleven.’
Het feit dat Nieuwenhuis homoseksueel is, wordt
nooit direct benoemd, maar is min of meer een
publiek geheim, en binnen de familie Nieuwenhuis
een welbekend gegeven. In latere levensschetsen
wordt hij beschreven als een man met ‘verborgen
kanten’ en ‘met hoge emotionaliteit, in ’t bijzonder
van het niet-instinctieve, hoogere sentiments-leven’,
waardoor uitingen tot stand kwamen ‘die een deftige
Hollandsche vergaderingen moesten doen rillen’.22 In
het Nederland van de jaren twintig en dertig van de
twintigste eeuw is homoseksualiteit nog verre van
algemeen geaccepteerd. Zeker rouwdouwers als
ex-legerofficier Deelen zullen het moeilijk hebben
gevonden om Nieuwenhuis onbevooroordeeld te
benaderen.

Het onvermogen van sommige
docenten om hun eigen lesstof in de
praktijk te brengen, is schrijnend.
De inhoudelijke en persoonlijke tegenstellingen
tussen Nieuwenhuis en Deelen splijten het ALO-be-

20 ALO-correspondentie 1928.
21 Bron: Interview met Jaap Nieuwenhuis.
22 Kohnstamm, Philipp. ‘Het levenswerk van G.J. Nieuwenhuis.‘ Toespraak,
gehouden bij de heropening der colleges van het Nutsseminarium op 7 October
1931. Opvoeding. Indisch tijdschrift voor nieuwere Paedagogiek (1931): 93.
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stuur. Voorzitter Abraham Dudok van Heel (18711936), overigens ook een beroepsmilitair, is net als
de rector fel tegen de levensbeschouwelijke opsplitsing, terwijl Gunning, die afkomstig is uit een prominent geslacht van predikanten en theologen, de kant
van Deelen kiest. Uiteindelijk hakt de senaat van de
Academie in het voorjaar van 1930 de knoop door en
spreekt onbeperkt vertrouwen in de rector uit.23
Deelen en Gunning moeten het veld ruimen, waarmee de rust binnen de muren van de Academie vijf
jaar na de oprichting dan eindelijk lijkt te zijn gevonden.

Te vroeg einde
Nu Nieuwenhuis als rector eindelijk zijn gang kan
gaan, begint hij met puin ruimen. Hij brengt verbetering in de financiële positie van de ALO met de hulp
van zijn goede vriend Henri Deterding (1866-1939),
president-directeur van Koninklijke Shell en een
groot voorstander van sport en lichamelijke opvoeding. Deterding weet een paar van zijn zakenvrienden te overtuigen een waarborgfonds op te zetten,
waarop de Academie in geval van nood kan terugvallen. Eerder heeft hij ook al zo’n constructie opgetuigd ter ondersteuning van de Olympische Spelen
van 1928 in Amsterdam.
Hij overleeft de ALO-crisis zodoende, maar komt
niet onbeschadigd uit de strijd. Met zijn compromisloze houding en zijn uitgesproken mening heeft hij
flink wat mensen tegen zich in het harnas gejaagd.
Van de mensen die hij moet opleiden heeft hij
evenmin een hoge pet op. In een toespraak in 1930
verwijt hij de gymnastiekonderwijzers dat zij zich
vooral bezighouden met hun eigen uren en salarisverhogingen; zaken die volgens hem totaal onbelangrijk zijn binnen het grotere geheel van het
‘voortbestaan van de Westerse beschaving’.24
Als de mogelijkheid zich voordoet voor zijn benoeming tot hoogleraar in de sociologie, lijkt dit een
oplossing die voor alle partijen het beste is. Dit geluk
is hem echter niet gegeven. In de nacht van 26
september 1931 verongelukt hij met zijn auto in de
buurt van Deventer (zie de kadertekst).
Voor Nieuwenhuis moeten zijn jaren in Nederland
als een teleurstelling hebben gevoeld. In een brief
aan Gunning spreekt hij in 1926 nog uit blij te zijn in
Nederland een ‘hoger geestelijk milieu’ te vinden
dan hij in Indië gewend is. Hij verheugt zich op het
‘contact met idealisten die Nederland sterker wilden

23 ALO-correspondentie 1929.
24 ‘Lichamelijke opvoeding en onderwijs. Cultuur en sport. De beteekenis van de
laatste.’ De Lichamelijke Opvoeding 18, nr. 4 (15 februari 1930): 70-71.
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maken’.25 Maar in de praktijk moet hij zich bezighouden met ruzies die het niveau van het schoolplein
nauwelijks ontstijgen, waar hij zich overigens als
door een blinde ijver gedreven in mengt.
In een In Memoriam stelt Kohnstamm dan ook dat
Nieuwenhuis zich vaak niet begrepen voelde.26 Ook
gymnastiekonderwijzer Jo Korpershoek (18841967) moet erkennen dat zijn collega’s de bedoelingen van de rector niet altijd op waarde wisten te
schatten.27 Een tragische conclusie over een man die
alom werd erkend als een briljant denker met een
‘kosmische herscheppingsdrang’. De ‘bohemien
onder de ambtenaren’ trad vaak buiten de gebaande
paden, maar altijd in de overtuiging daarmee de
jeugd van dienst te zijn.28 Waar Korpershoek nog
fijntjes aan toevoegt: ‘Voor de detailles was hij niet
georiënteerd, hij zag de groote krachten, de hoofdlijnen en het groote doel, de vakkundige detailles liet
hij aan de technici, moest en wilde hij hun laten.’29
De Oostenrijker Karl Gaulhofer volgt Nieuwenhuis
op als rector. Over hem zijn de gedenkboeken van de
ALO kort ‘gezien de politieke opvattingen, waarvan
25 ALO-correspondentie 1926.
26 Kohnstamm, ‘Het levenswerk van G.J. Nieuwenhuis’, 88-96;
27 Korpershoek, Johannes. ’Dr. G.J. Nieuwenhuis. Mensch en werk herdacht.’ De
Lichamelijke Opvoeding 19, nr. 19 (3 oktober 1931): 398-402.
28 Toot, Johan. ‘Dr. G.J. Nieuwenhuis.’ Opvoeding. Indisch tijdschrift voor nieuwere
Paedagogiek (1931): 80-83.
29 Korpershoek, Johannes. ’Dr. G.J. Nieuwenhuis. Mensch en werk herdacht.’ De
Lichamelijke Opvoeding 19, nr. 19 (3 oktober 1931): 398-402.

de benoemde sinds 1940 openlijk blijk gaf’.30 Maar
dat is een ander verhaal.31

Het erfgoed van Nieuwenhuis
Anno 2016 zijn de ideeën van Nieuwenhuis opvallend actueel. ‘Binnen honderd jaar geeft China overal
de toon aan’, zo stelt hij in 1930. ‘Zij hebben mensen
en herbergen in hun bodem immense hulpmiddelen.’32 Een waarschuwing die net zo goed tegenwoordig zou kunnen klinken. Het Aziatische continent is
nog steeds, of alweer, in opkomst en ook nu vrezen
er mensen dat China het Westen gaat overvleugelen.
Of de doemdenkers weet hebben dat aan het eind
van de jaren 1920 identieke woorden hebben
geklonken, is echter de vraag.
Hans Mackaaij, opleidingsmanager van de ALO
tussen 2008 en 2016, meent dat het gedachtengoed
van zijn voorganger Nieuwenhuis en de keuzes die
hij maakte, niets aan waarde hebben verloren: ‘Ik
kan me er geheel in vinden. Heilgymnastiek heeft
zich uiteindelijk ontwikkeld tot het mooie vak van
fysiotherapie en ook het beroep van gymleraar is
volop tot wasdom gekomen. Ik ben blij dat er toentertijd tot specialisatie is besloten, en dat er direct
hieraan verbonden een verbreding van de focus van
30 Ibidem, 26.
31 Zie daarvoor bijvoorbeeld: Swijtink, André. In de pas. Sport en lichamelijke
opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haarlem: De Vrieseborch,
1992, 223-225.
32 De Lichamelijke Opvoeding (1930) 100.

Sinds de kerstvakantie van 1926 gaat een geselecteerde groep ALO-studenten op wintersportreis. Die eerste keer verblijft de ALO-groep in het
Oostenrijkse Gargellen. Deze fotoansichtkaart stamt uit 1931 en is genomen – aldus de tekst op de achterkant – in ‘Wintersportplatz Hofgastein’ in
Oostenrijk. Achterste rij, tweede van links: Nolle Bokhorst, vijfde van links: Adam Bachtiar, achtste van links: Jaap Nieuwenhuis en twaalfde van links
(nauwelijks te zien): Gerrit Nieuwenhuis. Zittend tweede van links: Sjafei Samoerdja en links van het midden, kalend: Gerrit Nieuwenhuis. Collectie Jaap
Nieuwenhuis.
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het vak heeft plaatsgevonden: van het lichaam naar de
totale mens.’
Toch herinnert er bij de Academie weinig meer aan
haar eerste rector. In het laatste gedenkboek van het
instituut, uitgegeven ter ere van haar 75-jarig bestaan,
komt zijn naam zeggen en schrijven twee maal voor.33
Op de huidige ALO-locatie aan de dr. Meurerlaan in
Amsterdam is gelukkig nog wel de massieve plaquette
van Gerrit Nieuwenhuis aanwezig, die in 1932 in het
academiegebouw aan de Nicolaas Maesstraat 100 is
geplaatst. Het ronde monumentje van 47 bij 47
centimeter is steeds naar nieuwe locaties meeverhuisd zonder een vaste plek te krijgen, maar daar is
verandering in gekomen na de recente verbouwing in
augustus 2016. Faculteitsvoorzitter Jacomine Ravensbergen: ‘De plaquette heeft nu een definitieve ereplaats gekregen, naast het schilderij van Dr. Rudolph
Meurer naar wie het faculteitsgebouw is vernoemd –
de coach van de nationale roeiploeg die in 1900 in
Parijs de eerste Nederlandse gouden olympische
medaille behaalde.’
33 Koop, Max (red). Academie voor Lichamelijke Opvoeding 1925-2000: Jubileumuitgave ter uitgave van 75 jaar ALO. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam /
Academie voor Lichamelijke Opvoeding, 2000, 23 en 26.

Fragment uit ‘Drie Jongens’, een hoofdstuk uit
het nog ongepubliceerde Dr. G.J. Nieuwenhuis.
Pedagoog, Socioloog, Pionier. Een fotobiografie
1877-1931, geschreven door kunstschilder Jaap
Nieuwenhuis (1927), zoon van Gerrits broer
Jaap.
‘Op de avond van 26 September 1931 zaten drie
jongens van negen, zes en vier jaar oud rechtop in
hun bed. Ze hadden hun knuisten tegen hun wangen gedrukt en bewogen hun bovenlichaam als
Thora-leerlingen op en neer terwijl ze herhaaldelijk
en met gedempte stem een rythmisch “Attau komt,
Attau komt!” lieten horen, waarna steeds een hoog
‘ieeeeeee !!! klonk. Het leek een primitief godsdienstig ritueel, maar het waren de neefjes van Dr. G.J.
Nieuwenhuis, in afwachting van de komst van hun
geliefde oom Gerrit, die met zijn auto onderweg
was van zijn woonplaats Amsterdam naar zijn
geboorteplaats Deventer om zijn broer en schoonzuster, Jaap en Co, en zijn neefjes Nam, Hans en
Jaap te bezoeken. Hun oudste broer Henk was
veertien, had zijn eigen kamer en nam geen deel
aan het in zijn ogen kinderachtige gebruik.
Attau kwam nooit alleen. Hij kon zelf zijn auto
niet besturen, dus liet hij zich altijd rijden door één
van zijn drie pleegzoons: de Javaan Mohammad
Sjafei Soemardja, de Sumatraan Adam Bachtiar of
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Gerrit Nieuwenhuis met twee van zijn drie pleegzonen: Mohammad
Sjafei Soemardja en Adam Bachtiar. Zijn derde pleegzoon was Gerben
Sonderman, alumnus van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in
Amsterdam en persoonlijke vriend van Prins Bernhard. Hij werd testpiloot
bij Fokker. In 1955 verongelukte hij in Amerika tijdens een demonstratievlucht met een Fokker S.148 straaltrainer die bij de jachtvliegeropleiding
werd ingezet. Collectie Jaap Nieuwenhuis. Na de dood van hun pleegvader werd in hun levensonderhoud en studiekosten voorzien door het door
Jaap Nieuwenhuis, broer van Gerrit, opgerichte ‘Nieuwenhuis-fonds’, met
als voorzitter Abraham Dudok van Heel.

Gerben Sonderman. Dit keer was het Sjafei die de
kolossale zeven-persoons auto bestuurde die
volgepakt was met schilderijen van Nolle Bokhorst,
vriend en huisgenoot van Dr. Nieuwenhuis, die
tentoongesteld zouden wordem in de deftige
meubelzaak van de Gebroeders Cohen in Deventer.
De komst van Attau betekende feest. Grote
cadeaus – de afgelopen keer bracht hij een compleet model van een Minankabauws huis mee, op
palen, met een rieten dak, gevlochten wanden, een
galerij en trapjes – spelletjes, stoeipartijen, wandelingen, rijsttafel, en gezang, want ’s avonds bracht
oom Gerrit liederen van Schubert, Schumann en
Wolf te gehore, begeleid door hun moeder op de
piano.
Maar Attau kwam die fatale zaterdag niet en zou
nooit meer komen. Er was die avond een maansverduistering. Terwijl de auto over de Twellose dijk
reed, slechts enkele kilometers van Deventer,
schoof de zon voor de maan. “Kijk, Sjafei, kijk, de
maan!” riep Daddy, zoals zijn pleegzoons hem
noemden. Sjafei keek naar de donker wordende
maan en zag de bocht in de weg niet. De auto reed
rechtdoor, de dijk af, kantelde een paar maal en
raakte Daddy, die eruit gesprongen was. Zwaargewond – zijn borstkas was ingedrukt – werd hij naar
het ziekenhuis gebracht, waar hij korte tijd later
overleed aan een longbloeding.’
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Producties, 2016. 295 p., ill., lit.opg.
-	Mantel, Jeroen. De supportersclub. In het spoor van
het Nederlands Elftal. Haarlem: MM Publications,
2016. 255 p., ill.
-	Vos, Carla (fotogr.). We did it! Sparta kampioen,
seizoen 2015-2016. Rotterdam: Coolegem Media,
[2016]. [192] p., ill.
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Wielrennen
-	Ouwerkerk, Peter. Groeten uit de Tour. 50 opmerkelijke verhalen uit de Ronde van Frankrijk. Amsterdam: De Geus, 2016. 223 p., ill., lit.opg.
-	Noord, Lidewey van. Une Belle Histoire. De Tour in
21 korte verhalen. Houten/Antwerpen: Unieboek/
Het Spectrum, 2016. 190 p., lit.opg.

Artikelen in boeken en tijdschriften
-	De Vriese, Geert. ‘Hoezo Zatte Zaaf?’’ In: Bahamontes, nr. 14 (juni, juli, augustus 2016): 44-51. Over
Abdel-Kader Zaaf, Algerijns wielrenner en drager
van de Rode Lantaarn in de Tour van 1951.
-	De Weer, Lander (tekst) en Karoly Effenberger
(fotogr.). ‘Het verdriet van FC Nederename. Afscheid na de laatste titel.’ In: Puskás, nr. 1 (juni, juli,
augustus 2016): 110-121. Belgische plattelandsploeg houdt na 69 jaar op te bestaan.
-	Groot, Rory de (tekst). ‘Algerije special’, Hard Gras,
nr. 109 (augustus 2016). 118 p., ill.
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-	Haverkamp, Aad. ‘Zijn de benen sterk genoeg om
de weelde te dragen? Trends in de Nederlandse
sportbiografie tussen 1928 en 2014.’ In: De Boekenwereld, 32 (3) (2016).
-	Idzenga, Wiep. ‘Hoe Erik Breukink de Tour van
1990 niet won, Every Picture Tells a Story (18).’ In:
De Muur, nr. 53 (juni 2016): 20-38.
-	Jager, Eric de (tekst) en Hans van der Meer (fotogr.), ‘Die geweldige pisbak waar alles kan.’ In:
Staantribune, 2 (7) (2016): 10-17. Over Stadion De
Meer.
-	Klooster, Peter. ‘Diepgang: Chris Konings.’ In:
Runner’s World, nr. 9 (september 2016): 11-13.
Portret van Chris Konings, begin jaren ’60 vier
keer Nederlands kampioen op de 800 meter en
tegenwoordig actief voor de Stichting Atletiekerfgoed.
-	Rewijk, Daniël. ‘”Am I a sportswriter?” Over het
genre van de sportbiografie.’ In: Tijdschrift voor
biografie 5 (1) (voorjaar 2016): 76-83.

de SPORTWERELD

79
15-10-16 10:02

Medewerkers de SPORTWERELD #79
Wilfred van Buuren (1964) is historicus en werkt als zzp’er,
onder andere voor de Hogeschool van Amsterdam. Hij is
redacteur van Hollands Goud. Alle olympische kampioenen
(2012 herziene editie), lid van de vakjury van de Nico
Scheepmaker Beker en speelt basketbal bij Amsterdam
Tigers en U.S.

Jos van Dijk (1963) is expeditiechef. Als erfgoedscout brengt
hij bij het Huis van de Wielersport het wielererfgoed in kaart
en helpt hij bij het organiseren van wielerexposities. In 2010
maakte hij het boekje 25 jaar Veenendaal-Veenendaal, en
stelde daar in 2014 een expo bij samen. Jaarlijks schrijft hij
mee aan de Wielerscheurkalender van Peter Tetteroo. In 2017
zal hij de studio van Radio Tour de France aankleden. Hij is
contactpersoon in Nederland voor het wielermuseum in
Roeselare.
Fons Kemper (1942) Studeerde sociologie aan de Vrije
Universiteit en doceerde daarna sportsociologie aan de
Faculteit Bewegingswetenschappen. Hij werkte als coördinator sportonderzoek bij het ministerie van VWS. Na zijn
pensionering hield hij zich bij het Mulier Instituut onder
meer bezig met sportgeschiedenis, waarbij hij zich vooral
richtte op het ontstaan van de georganiseerde sport, en de
olympische en paralympische beweging. Kemper was
jarenlang voorzitter van atletiekvereniging Sparta Voorburg.
Marnix Koolhaas (1960) is journalist/programmamaker bij
de afdeling Geschiedenis van VPRO/NTR. Hij maakte tv- en
radioprogramma’s over onder meer de Elfstedentocht, Ard &
Keessie en Jaap Eden en schreef diverse boeken, waaronder
Schaatsenrijden, een cultuurgeschiedenis (2010) en De
mannen van ’63 (2003), over de 69 toerrijders die de
legendarische Elfstedentocht van 1963 uitreden. Koolhaas is
in zijn vrije tijd schaatsontwikkelingswerker en bondscoach
van Argentinië.

Onno Kosters (1962) promoveerde in 1999 op een studie
over James Joyce en is sinds 2007 als docent letterkunde en
vertalen verbonden aan de Opleiding Engels van de Universiteit Utrecht. Hij is daarnaast vertaler (onder meer van
Samuel Beckett, Seamus Heaney en Nelson Mandela) en
dichter (meest recente bundel: Vangst, 2014). Hij was ruim
25 jaar doelverdediger bij de Amsterdamse voetbalclubs
Neerlandia en Swift. Website: www.doelverdediger.nl.
Jan Luitzen (1960) is taalkundige, schrijver en docent bij de
opleiding Sport, Management & Ondernemen (Hogeschool
van Amsterdam) en buitenpromovendus bij de Radboud
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Universiteit. Bij Van Dale Uitgevers verschenen van hem: Atletiek- en turnwoordenboek, Wielersportwoordenboek en Golfsportwoordenboek. Voor The International Journal of the
History of Sport (2015) schreef hij drie artikelen over sport,
cricket en lawntennis, onder meer samen met Pascal Delheye. Zie: http://www.tandfonline.com.

Henk Mees (1948) schrijft als gepensioneerd journalist bij
het Brabants Dagblad nog wekelijks een sportcolumn in deze
krant. Dertig van zijn columns over wielrennen zijn dit jaar
gebundeld in Helden kleuren het wielrennen. Ook is hij vaste
medewerker van de halfjaarlijkse uitgave Helden, over heden
en verleden van het wielrennen in Brabant. Als hoofd- en
mede-auteur was Mees betrokken bij talloze sportboeken,
zoals onder meer Het Nederlands Elftal 1905-1989.
Martijn Sargentini (1976) is planoloog en werkt bij de
Stadsregio Amsterdam aan de aanleg van fietsinfrastructuur
in Amsterdam en omgeving. Hij schrijft daarnaast wielerverhalen voor diverse tijdschriften en het weblog Hetiskoers.
Volmaakte met een verhaal over de familie van NK-kampioen
wielrennen Dylan Groenewegen in De Muur (2016) een
trilogie over Amsterdamse framebouwers, waarvan eerder
delen in Soigneur Magazine verschenen, over Aandewiel
(2013) en RIH (2015).
Jurryt van de Vooren (1969) is eigenaar van www.sportgeschiedenis.nl. Deze zomer verscheen zijn boek over Amsterdam en atletiek, in opdracht van het Stadsarchief en de stad
Amsterdam. Volgend jaar volgt een deel over hockey in de
hoofdstad. Hij is de enige Amsterdammer die is afgestudeerd
op Feyenoord.
Jelle Zondag (1985) is promovendus bij de Onderzoeksgroep Sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Daar werkt hij aan een proefschrift over de
ideologische geschiedenis van sport, lichamelijke opvoeding
en beweegcultuur in Nederland. Hij is bestuurslid van de
Stichting de Sportwereld en redacteur van de Canon van de
Lichamelijke Opvoeding. Zelf is hij actief als voetballer,
wielrenner en hardloper.
Wim Zonneveld (1950) heeft als vakgebied de Engelse Taal
en Cultuur (Universiteit Utrecht 1973-2014), met als
specialisatie ‘taalontwikkeling’. Via onderzoek naar het
opnemen van Engelse leenwoorden in uiteenlopende talen
kwam hij in aanraking met sportgeschiedenis, een oude
liefde die hij nu ontwikkelt als onderzoeksterrein. Een
biografie van Klaas Pander is in voorbereiding.
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Tekst en beeld
Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met
betrekking tot (foto)materiaal in dit magazine te achterhalen.
Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich
tot ons te wenden. De auteurs van de respectieve bijdragen
schrijven uit eigen naam. De redactie deelt de ingenomen
standpunten niet noodzakelijkerwijs en kan er niet voor
verantwoordelijk worden gesteld.

Abonnementen
de SPORTWERELD verschijnt vier keer per jaar. Het magazine
voor geschiedenis en achtergronden van de sport is alleen
beschikbaar voor abonnees en medewerkers van Stichting de
Sportwereld. Contributie per jaar: abonnees en medewerkers
€25,00, instellingen €30,00. Zonder automatische incasso
worden deze prijzen met €1,‐ verhoogd. U kunt abonnee
worden door het ‘reactieformulier magazine’ op de website
– onder de knop ‘magazine’ – in te vullen en te verzenden.
Overname uit deze uitgave is alleen toegestaan met toestemming van de redactie.

Stichting de Sportwereld
de SPORTWERELD, magazine van stichting de Sportwereld,
geeft informatie over activiteiten van de stichting. Daarnaast
bevat zij artikelen, interviews, boekbesprekingen en ander
nieuws over de geschiedenis en achtergronden van de sport.
Stichting de Sportwereld stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis van de geschiedenis en de achtergronden
van de sport in Nederland. De stichting bevordert sporthistorisch onderzoek en zet zich in voor het behoud van het
sportief cultureel erfgoed. Zij tracht dit doel te bereiken door
het organiseren van bijeenkomsten (lezingen, studiedagen en
werkgroepen), door het vervaardigen van publicaties
(nieuwsbrieven en boeken) en door het leggen van contacten
tussen beoefenaren van en geïnteresseerden in de geschiedenis en achtergronden van de sport.

Bestuursmededeling
In het bestuur van Stichting de Sportwereld heeft een
wisseling van de wacht plaatsgevonden. Afscheid is
genomen van voorzitter Pieter Breuker, secretaris Remco
van Dam, penningmeester Jan de Leeuw en bestuurslid
Thijs Kemmeren.
Dat is een flinke aderlating, maar het bestuur prijst zich
gelukkig dat de openstaande vacatures snel konden
worden ingevuld. Welkom Aad Haverkamp (secretaris),
Jelle Zondag (penningmeester), Daniël Rewijk (lid) en
Jurryt van de Vooren (lid)!
Pieter Breuker is gedurende twee periodes (1997-2001
en 2010-2016) het gezicht van Stichting de Sportwereld
geweest, en vanwege die inzet is hij benoemd tot erelid.
Wij danken alle teruggetreden bestuursleden voor hun
betrokkenheid en voor het vele werk dat zij hebben
verricht.
Fons Kemper

Stichtingsbestuur
Marjet Derks, Aad Haverkamp, Fons Kemper (waarnemend
voorzitter), Daniël Rewijk, Jurryt van de Vooren en Jelle
Zondag.
Projectcoördinator
Wilfred van Buuren

Redactiecoördinator
Jan Luitzen

Webmaster
info@desportwereld.nl

surf naar de website van magazine de SPORTWERELD
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