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De Nederlandse sportwereld eind 19de eeuw. Pim Mulier is
een pionier, onvermoeibaar propagandist, maar elitair. Jaap
Eden is het grootste sporttalent van die tijd, wereldkampioen
allround schaatsen en wielrennen. Onberekenbaar, wild.
Klaas Pander is de link tussen deze twee beroemdheden.
Laconiek, joviaal, met hem kun je lachen. Een Haarlemse
jongen. Door Pim gestimuleerd, leidt hij rond 1890 een
adembenemend multidisciplinair sportleven.
Hij is de eerste Nederlandse amateurschaatser die voor
training naar het buitenland wordt uitgezonden en winnaar
van de eerste marathon op natuurijs. Zijn ervaring en
opgedane kennis benut hij vervolgens als trainer-coach van
Jaap Eden. Het hoogtepunt van hun samenwerking vindt
plaats in Amsterdam, 14 januari 1893, als Jaap zijn, en
Nederlands eerste, wereldtitel verovert.
Niet lang daarna gaan ze ieder hun eigen weg, binnen en
buiten de sport.

Klaas Pander
Het bewogen leven van een vergeten
sportheld
Tussen Pim Mulier en Jaap Eden
Wim Zonneveld
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Van de redactie

In dit nummer

In uw handen houdt u weer een aflevering van
de SPORTWERELD van grote diversiteit. Een
sportief Smörgåsbord (dat woord wilden we
graag een keer gebruikt hebben.) Bij toeval,
door de bijdragen die de afgelopen maanden
binnenkwamen, zijn zelfs in dit oneven jaar de
Olympische Spelen een klein subthema, met
bijdragen over Nederlanders op de chaotische
Spelen van Parijs 1900 en de nauwelijks minder
kronkelige weg die leidde tot de film van
Amsterdam 1928.
Verder een artikel over de Haagse Akademie
voor Lichamelijke Opvoeding, als reactie op dat
over de vergelijkbare Amsterdamse instelling in
de vorige aflevering; een bespreking van het
boek over ex-voetbalscheidsrechter en diversiteit-propagandist John Blankenstein, en van
twee tentoonstellingen over sportgeschiedenis
of met een sporthistorische inslag, in Haarlem
en Den Haag. En er is – uiteraard, zouden we
bijna zeggen – weer een fraaie bijdrage van
onze huisdichter Onno Kosters.
Jurryt van de Vooren bepleit in zijn column
een project met als doel het blootleggen van
netwerken van sporters, sportbestuurders en
andere betrokkenen in eind-negentiendeeeuws sportief Nederland. Een van zijn eerste
voorbeelden behelst de familierelaties tussen
renpaarden – en die tussen hun
eigenaren.
U, de lezer, bent sporthistoricus of op zijn
minst sterk geïnteressseerd in sportgeschiedenis. Blijft u de SPORTWERELD lezen, blijft u
schrijven voor ons: we zien uw bijdragen graag
binnenkomen.
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Winnaarsplaquette Parijs 1900, uitgereikt aan de ‘olympische’ winnaars tijdens de Wereldtentoonstelling
in de Franse hoofdstad. Bijna vijftig miljoen mensen bezochten dit groots opgezette spektakel, met ‘the
public debut of technologies like talking films, the escalator and the Grande Roue de Paris – the world’s
tallest Ferris Wheel’, aldus http://laughingsquid.com. Zie de artikelen van Henk Mees en Wim Zonneveld
op pagina’s 24-33 over vier Nederlandse deelnemers: drie Rotterdamse zeilers en een Haagse schermer.
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Dick Laan moest een sprintje trekken
voordat de hardlopers eraan kwamen stormen.

OLYMPISCHE SPELEN 1928: ‘THE MOVIE’
Rixt Jonkman

‘Voor het eerst te zien in een Nederlandse bioscoop’: dat was de claim van het EYE Filmmuseum bij de vertoning op 21 augustus 2016 van de
film gemaakt over de Olympische Spelen van
1928 in Amsterdam. Die middag werd een selectie van anderhalf uur – het origineel duurde drie
uur – van de film vertoond in de grote zaal van
EYE. De juist opnieuw gerestaureerde film werd
van live commentaar voorzien door sporthistoricus Jurryt van de Vooren, die bij de opeenvolgende fragmenten precies wist te duiden waar de
toeschouwers naar keken.
Maar is het echt zo dat dit belangrijke stuk
Nederlandse sportgeschiedenis eerder nooit te
zien is geweest in de bioscoop? In dit artikel een

reconstructie van het verhaal rond de film,
gebaseerd op krantenartikelen, diverse archieven en boeken over de Amsterdamse Spelen.
Het idee om de Olympische Spelen naar Nederland
te halen komt van F.W.C.H. ‘Frits’ baron Tuyll van
Serooskerken. Vanaf 1898 is hij lid van het vier jaar
eerder opgerichte Internationaal Olympisch Comité
en vanaf 1911 begint hij met name zijn contacten
met De Coubertin, voorzitter van het IOC, te intensiveren, met als doel om op afzienbare termijn de
Spelen naar Nederland te halen. In 1912 wordt hij de
eerste voorzitter van het Nederlands Olympisch
Comité, dat aan de slag gaat met als concreet streven
het binnenhalen van de Spelen van 1920. Maar die

Een groep IOC-leden op bezoek in Nederland. De langste van het gezelschap is Alphert baron Schimmelpenninck van der Oye, voorzitter van het NOC en
van het Comité 1928. Rechts op de foto, naast Schimmelpenninck: burgemeester van Amsterdam Willem de Vlugt. Bron: privécollectie Ton Bijkerk.
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gaan naar Antwerpen als kandidaat uit het land dat
zo hevig had geleden onder de recente krijgshandelingen. Parijs is in 1924 gaststad als hommage aan
Coubertin die dan aftreedt.
Vier jaar later is het dan wel zover; de contacten
van de baron leveren Amsterdam de Spelen van
1928 op. Van Tuyll maakt deze gebeurtenis niet
meer mee: hij overlijdt in 1924.1 Het NOC stelt een
speciaal Comité 1928 in, dat de organisatie van de
spelen op zich neemt. Het bestaat uit twee bestuursleden van het NOC: Mr. A. baron Schimmelpenninck
Van Der Oye (voorzitter) en Majoor P.W. Scharroo
(vice-voorzitter). Verder zijn er: Kapt. G. Van Rossem
(secretaris); P.W. Waller (penningmeester); A.Th.G.
Coblijn, Jhr. Mr. E.C.U. Van Doorn, C.A.W. Hirschman,
A.B. Van Holkema, Kolonel G.J. Maris en J. Warner
(algemene leden).2 Uiteindelijk blijkt kapitein Van
Rossem de drijvende kracht.3
In de voorbereiding blijkt de financiering van de
Spelen een hobbel te zijn van niet geringe omvang.
Er wordt een rijkssubsidie aangevraagd, die na een
verhit debat in de Tweede Kamer niet wordt toegekend, net als de meeste lokale subsidies. Alleen de
provincie Noord-Holland en de stad Amsterdam
werken mee. Daarop komen diverse particuliere
partijen in actie: de sportbonden zamelen geld in bij
hun leden en sportliefhebbers, en dagblad De Telegraaf start een grote campagne. Uiteindelijk wordt
het merendeel van de financiering door particulieren
bijeengebracht. De Spelen kunnen doorgaan.4
Ter promotie van de Olympiade wordt vanaf 1924
een blad uitgegeven: De Olympiade, dat over de
vorderingen van de organisatie bericht. De uitgever
ervan, Joh. Mulder uit Gouda, komen we later in dit
verhaal nog tegen.
Eén van de plannen die bedacht wordt door het
Comité om geld binnen te halen, is het verkopen aan
de hoogste bieder van de rechten voor het maken
van foto’s en filmopnames tijdens de Spelen. Film en
de moderne Olympische Spelen zijn ongeveer
tegelijk ontstaan in de loop van de jaren negentig
van de negentiende eeuw. Van de eerste edities
bestaan geen opnamen: de eerste beelden zijn
gemaakt tijdens de Spelen van 1908 in Londen.
Daartoe is een exclusieve deal gesloten met Pathé
voor opnames in het stadion. Bij de Spelen van
Stockholm in 1912 wordt er wat uitgebreider gefilmd, ook weer door één partij. Ook in Antwerpen is
1 Arnoldussen, Paul. Amsterdam 1928. Het verhaal van de IXe Olympiade.
Amsterdam: Rap, 1994.
2 Nederlands Olympisch Comité (samenst.). Officiële gids voor de Olympische
Spelen ter viering van de IXe Olympiade, Amsterdam 1928. Amsterdam: Holdert &
Co. en A. de la Mar Azn. [ca. 1928].
3 Arnoldussen, Amsterdam 1928, 36.
4 Ibidem, 19-34.
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er sprake van een exclusieve deal, maar hier is veel
protest tegen. De Spelen van 1924 in Parijs zijn de
eerste waarbij er een lange film gemaakt wordt.5 De
rechten hiervoor zijn al in 1922 (onderhands)
verkocht aan een Frans consortium en er wordt veel
geld mee opgehaald.6 Dit succes zal het Amsterdamse Comité 1928 tot voorbeeld hebben gediend.
Het Comité vaardigt een Europese aanbesteding
avant la lettre uit. Voor de foto’s verwerft een Nederlands consortium onder leiding van film en fotobedrijf Polygoon de rechten,7 en voor de film wordt een
bod gedaan door de gezamenlijke Nederlandse
filmproducenten onder leiding van de Bioscoopbond. Dit bod wordt echter verworpen en dat leidt
tot een conflict met verregaande gevolgen.

Conflict NBB en NOC
In het jaarrapport van 1927 van de Nederlandse
Bioscoopbond (NBB) wordt een reconstructie
gegeven van de inspanningen van de bond om tot
een bod te komen.8 Op 11 juli 1927 krijgt de NBB het
verzoek van diverse filmproductiemaatschappijen
om met het NOC te praten over de filmrechten. Op 14
september 1927 is er een overleg tussen vertegenwoordigers van de NBB, het NOC en het Comité
1928. De NBB vraagt het Comité een voorkeur uit te
spreken voor de Nederlandse filmindustrie en
informeert naar de bereidheid tot een deal met
foto- en filmrechten in één pakket. Het antwoord op
beide vragen is negatief: het staat de NBB vrij om
een bod te plaatsen, maar het Comité wil zo veel
mogelijk geld verdienen en geen toezeggingen doen
aan de Nederlandse filmindustrie.
Op 18 januari 1928 verschijnt in de krant het
bericht dat de filmrechten verkocht zijn aan het
speciaal daarvoor opgerichte Olympia Film A.G.,9 een
Duits-Zwitsers-Amerikaans consortium dat ook de
filmrechten had voor de Winterspelen in St. Moritz.
Op 23 april wordt gemeld dat het contact met dit
bedrijf tot niets heeft geleid,10 maar dat betekent niet
dat de Nederlandsche Bioscoop Bond nu een kans
wordt gegund. Dan slaat de vlam echt in de pan. De
NBB roept onder haar leden een algehele boycot af
over de Olympische Spelen, vanaf 15 mei 1928.11
Een algehele boycot: dat betekent nogal wat. Geen
enkele Nederlandse producent mag opnamen maken
5 McKernan, Luke. Let the games begin. Online op: https://thebioscope.
net/2012/06/27/let-the-games-begin/
6 Limburgs Dagblad (19 juli 1924).
7 Rotterdamsch Nieuwsblad (23 april 1929).
8 NBB jaarverslag 1927, uitgegeven 26 maart 1928. In: Amsterdam: EYE,
NBB-Archief.
9 Het Vaderland (18 januari 1928).
10 Rotterdamsch Nieuwsblad (23 april 1929).
11 Brief geschreven door de NBB op 15 mei 1928. In: Amsterdam: EYE, NBB-Archief.
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De bioscopen mogen geen
beelden van de Spelen vertonen.

Filmer van LUCE op weg naar zijn filmlocatie in het Olympisch Stadion.
Zijn apparatuur wordt gedragen door een behulpzame padvinder.
Bron: privécollectie Ton Bijkerk.

van ook maar iets dat met de Spelen in verband kan
worden gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
aankomst van atleten, maar ook voor excursies die
ze in hun vrije tijd maken. De distributeurs mogen
geen materiaal verspreiden, ze moeten de items over
de spelen in de buitenlandse journaals die in Nederland vertoond worden, eruit knippen. De bioscopen
mogen geen beelden van de Spelen vertonen. Het
wordt alle leden verboden om zaken te doen met
personen of organisaties die iets te maken hebben
met de Spelen.12 Bij een overtreding wordt degene
zelf in de ban gedaan, wat inhoudt dat de andere
leden geen zaken meer mogen doen met de getroffene. En dat in een tijd waarin iedereen die werkzaam
is in welk onderdeel van de filmbranch dan ook,
zoals producenten, distributeurs en vertoners,
verplicht aangesloten is bij de Bioscoopbond.

LUCE uit Italië
Op 26 mei 1928 wordt bekend dat de filmrechten
voor de Spelen verkocht zijn aan LUCE, een filmproducent uit Italië. Merkwaardig genoeg lijken de
voorwaarden voor deze concessie als twee druppels
water op die van de NBB: de Italianen zijn bereid de
film te financieren en een deel van de winst af te
staan aan het NOC. Tegelijkertijd meldt het NOC, al of

12 Ibidem.

6

Sportwereld 80.indd 6

niet naar waarheid, dat een voorstel van de NBB hen
nooit heeft bereikt.13
Als de NBB LUCE onder de boycot schaart, ontstaat
bijna een diplomatiek conflict tussen Nederland en
Italië. Het (voluit) ‘Instituto Nazionale Luce’ krijgt in
Italië krachtige regeringssteun als onderdeel van
Mussolini’s poging de Italiaanse filmindustrie
aanzien te geven, en de Universum Film A.G. (UFA),
de grootste Duitse filmstudio, investeert er fors in.14
Il Duce dreigt zelfs met een tegenboycot van de
import van Nederlandse goederen in Italië, maar –
gelukkig – de kou verdwijnt uit de lucht als een door
het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken
georganiseerde ontmoeting tussen LUCE en de NBB
een compromis oplevert. De NBB krijgt de exclusieve
distributierechten van de film voor Nederland en
Nederlands-Indië en LUCE krijgt technische ondersteuning van leden van de NBB: vier Nederlandse
cameramannen mogen in het stadion filmen. De NBB
heeft nog wel een voorwaarde: de overeenkomst
moet worden bevestigd door het NOC. Maar wat
gebeurt er? Het NOC weigert. De diplomatieke crisis
is dus opgelost, maar de patstelling blijft gehandhaafd.15 De Nederlandse filmindustrie houdt zich aan
de boycot en maakt noch vertoont opnames van de
Spelen. De boycot bestaat zelfs nog als de NBB in
1992 ophoudt te bestaan.
Van het filmen door de Italianen in Amsterdam
bestaan foto’s en er zijn zelfs bewegende beelden
van hun filmactiviteiten. Dick Laan, vooral bekend
van zijn Pinkeltje-boeken, maar ook een enthousiast
amateurfilmer en in Amsterdam op verzoek van het
NOC een tussenpersoon tussen Nederlanders en de
Italianen, vertelt daar in zijn autobiografie uit 1964
een paar anekdotes over.16 Zo zijn de Italianen
aanvankelijk vooral geïnteresseerd in het filmen van
landgenoten. Ook staat er ineens tijdens een hardloopwedstrijd een operateur met een grote camera
midden op de sintelbaan. Dick Laan moet dan zelf
een sprintje trekken en de operateur en camera van
de baan halen, voordat de hardlopers eraan komen
stormen.
13 Algemeen Handelsblad (1 juni 1928).
14 Algemeen Handelsblad (27 juni 1928).
15 Het Vaderland (22 juni 1928); Nieuwsblad van het Noorden (11 juli 1928); De
Indische Courant (23 juli 1928).
16 Laan, Dick. Dick Laan over film. Herinneringen en belevenissen van een
oud-filmer. Haarlem: focus, 1964, 94-95.
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De Italiaanse filmmaatschappij LUCE aan het werk tijdens de OS 1928, onder het toeziend oog van enige NOC-officials. Bron: Spaarnestad Photo/
fotograaf onbekend.

Film voor Nederland
LUCE produceert in Italië een film van het geschoten
materiaal, en die wordt in Berlijn bij partner UFA
omgevormd tot een Duitse versie. In 1929 wordt
daarvan in Berlijn weer een Nederlandse versie
gemaakt door de Amsterdammer Jules Perel. Het is
niet duidelijk hoe Perel bij deze film betrokken is
geraakt of met welk doel er een specifiek Nederlandse versie van wordt gemaakt. Perel is niet iemand die
verder veel met film te maken heeft tijdens zijn
carrière. Hij is wel erg bedreven in het opzetten van
mediaprojecten. Zo is hij bekend geworden door het
opzetten van het glossy modemagazine Elegance in
1937. En hij is geïnteresseerd in sport17: in de jaren
dertig begint hij een aantal sporttijdschriften en
organiseert hij bokswedstrijden18 en tussen 1947 en
1958 is hij voorzitter van de Nederlandse Krachtsportbond.19
De muziek bij de geluidloze film – geluidsfilm werd
precies rond deze tijd geïntroduceerd in de cinema
– wordt geschreven door Max Tak20, een van de
belangrijkste componisten van filmmuziek in Neder17 Database Joods Historisch Woordenboek. Online op: http://www.jodeninnederland.nl/id/P-7266.
18 Algemeen Handelsblad (1 september 1933).
19 Limburgs Dagblad (7 december 1962).
20 Het Vaderland (23 maart 1929).
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land. Hij is van 1921 tot 1940 in dienst als componist
en orkestleider bij de bioscoop Tuschinski in Amsterdam.21 Helaas is zijn compositie tot op heden niet
teruggevonden.22 De film wordt gedistribueerd door
Joh. Mulder uit Gouda, opmerkelijk genoeg een
drukkerij en geen filmdistributeur, wat als voordeel
heeft dat hij dus niet getroffen is door de boycot van
de NBB. Mogelijk verkrijgt hij de rechten, omdat hij
de drukker is geweest van het blad Olympiade,
uitgegeven door de NOC tussen 1925 tot 1928, met
als doel het promoten van de Olympische Spelen
1928 in Nederland.23 In 1930 verkoopt Mulder de
rechten aan K. Weening uit Uithuizen in Groningen.
In een brief aan de filmkeuringscommissie schrijft
hij dat hij de rechten verkocht heeft, omdat het te
lastig is de film te exploiteren.24
De NBB heeft de ban op de film nooit opgeheven.
Maar zelfs met deze ban is de film te zien geweest in
Nederland, zij het nooit in reguliere bioscopen. Wel
wordt de film vertoond in concertzalen, theaters,
21 Gelder, Henk van. ‘Tak, Marcus (1891-1967).’ In: Biografisch Woordenboek van
Nederland. Online op: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/
lemmata/bwn6/tak.
22 Niet te vinden in de catalogus van het voormalig Theaterinstituut (http://
catalogus.tin.nl) en in de bladmuziekcollectie van EYE Filmmuseum.
23 Arnoldussen, Amsterdam 1928, 101.
24 Nationaal Archief in Den Haag (NA), Centrale Commissie voor de Filmkeuring,
1928-1977, nummer toegang 2.04.60, inv. nr. 521, dossier 07015.
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feestzalen, bij sportevenementen en in de openlucht,
aangezien deze locaties niet geraakt worden door de
opgelegde sancties van de NBB.
Een ‘Comité van Aanbeveling van de Olympische
Film’ moet de film promoten. Dit bonte gezelschap
bestaat uit hooggeplaatste mensen uit de culturele,
gouvernementele en industriële wereld. De voorzitter is zijne excellentie dr. J. Th. Visser, oud-minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Verder
zijn er jonkheer mr. Constant Feith, secretaris-generaal op het departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen en oud-voetbalinternational, zijn
broer Jonkheer Jan Feith, oud-sporter en letterkundige, ir. Anthony Fokker, directeur van de Billiton
mijnbouwmaatschappij, Doe Hans, voorzitter van De
Nederlandse Journalistenkring en Rotterdamse
Sparta-man, J.E.F. de Kok, directeur van de Bataafsche Petroleum Maatschappij en W.J.M. Linden,
reserve-majoor bij de infanterie.25 Dit Comité organiseert vertoningen en prijst de film overal aan.
Ook dit clubje hoogwaardigheidsbekleders lukt het
niet om de ban van de bioscoopbond op te heffen.
Van de vertoningen (of reeksen van vertoningen) van
de 1928-film in Nederland zijn er in de kranten maar
dertien te vinden.
Nederlandse vertoningen
De première van de Nederlandse film van Amsterdam 1928 vindt plaats op vrijdag 22 maart 1929 in
Gebouw Excelsior in Den Haag.26 Het is een besloten
voorstelling, georganiseerd door het Comité van
Aanbeveling. Veel belangrijke mensen uit de sportwereld zijn aanwezig, evenals Prins Hendrik, de
echtgenoot van koningin Wilhelmina. De vertoonde
film is bijna 4000 meter lang, voor zover bekend
ongeveer eenderde van het materiaal dat LUCE heeft
geschoten. In de recensies in de kranten wordt de
dag erna gemeld dat men de film ‘technisch slecht,
maar de moeite waard’ vindt, en er zitten veel
spelfouten in de tussentitels.
De eerste publieke vertoning is op dinsdag 30 april
1929 in Odeon in de Gouvernestraat in Rotterdam:27
geen bioscoop, maar een feestzaal. Verschillende
atleten, onder wie Bep van Klaveren en zwemster
Marie Baron, zijn aanwezig en worden in één moeite
door gehuldigd. De film wordt daar ook op 1 en 2
mei vertoond, en keert vervolgens terug naar Excelsior in Den Haag voor vier openbare vertoningen op

25 Algemeen Handelsblad (23 maart 1929).
26 Nieuwe Rotterdamsche Courant (20 maart 1929); Algemeen Handelsblad (23
maart 1929); Het Vaderland (23 maart 1929); De Tijd (25 maart 1929).
27 Nieuwe Rotterdamse Courant (22 april 1929); De Tijd (24 april 1929); Het Vaderland (25 april 1929); Algemeen Handelsblad (1 mei 1929); Nieuwe Rotterdamsche
Courant (1 en 2 mei 1929).
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16, 17 en 18 mei.28 In Maastricht kan de film op
vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 1929 worden bekeken
in het gebouw van de bekende Mastreechter Staar.29
Soms zijn vertoningen onderdeel van sportmanifestaties, zoals op 18 en 19 juni bij leger-atletiekwedstrijden in Venlo30, op 11 of 12 april 1931 bij gymnastiekfeesten in Den Bosch31, op 13 mei 1931
tijdens een Sportweek in Amsterdam32 en op 20
februari 1932 tijdens een bijeenkomst van de
Noordelijke Athletiekbond in Winschoten.33
Een paar keer dreigt de NBB met een boycot, en
soms voeren ze hun dreigement uit. De bioscoop
Concordia in Bussum wil de film in augustus 1929
vertonen, maar wordt op de vingers getikt door de
NBB. Van schrik cancelt de directeur de vertoning.34
Van 23 tot 28 September 1929 draait de film in de
theaterzaal van het Koloniaal Instituut in Amsterdam.35 De zaal wordt gestraft met een boycot die van
24 september 1929 tot 18 juni 1930 loopt.36 Omdat
het Koloniaal Instituut vaker filmvoorstellingen
organiseert, heeft de boycot echt financiële consequenties.

De Italianen waren vooral
geïnteresseerd in het filmen van
landgenoten.
Op 13, 14 en 15 oktober 1929 staat de film in theater
Harmonie in Groningen geprogrammeerd37, maar de
eigenaren van het theater trekken hun medewerking
in na een dreigement van de NBB; de organisatoren
van de vertoningssessie vinden alsnog een plek in
‘Huize Maas’. Tussen 6 en 15 januari 1930 draait de
film in het Union Theater aan de Heiligeweg in
Amsterdam38, een bioscoop die eind januari de
deuren zal sluiten, zodat de door de NBB onmiddellijk uitgevaardigde boycot geen enkel effect heeft.39
De eerste voorstellingen die door de nieuwe distri28 Het Vaderland (16 mei 1929).
29 Limburger Koerier (20 en 24 juni 1929).
30 Limburger Koerier (14 en 15 juni 1929).
31 Nieuwe Venlosche Courant (3 maart 1931).
32 Het Vaderland (13 mei 1931).
33 Nieuwsblad van het Noorden (30 januari 1932).
34 Het Vaderland (5 augustus 1929).
35 De Tijd (7 september 1929); Het Centrum (10 september 1929); Algemeen
Handelsblad (17 en 24 september 1929); De Tijd (24 september 1929); Leeuwarder
Nieuwsblad (26 september 1929).
36 Begin van de boycot: brief geschreven door de NBB, gedateerd 24 September
1929, te vinden in het NBB-archief bij EYE. Einde van de boycot: brief geschreven
door de NBB gedateerd 18 juni 1930, te vinden in het NBB-archief bij EYE.
37 Nieuwsblad van het Noorden (20 september 1929; 2, 4, 10 en 11 oktober
1929).
38 De Tijd (2 januari 1930); Algemeen Handelsblad (6 januari 1930).
39 Brief geschreven door de NBB, gedateerd 30 december 1929, te vinden in het
NBB-archief bij EYE.
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LUCE-filmer aan het werk. Bron: privécollectie Ton Bijkerk.

buteur K. Weening worden georganiseerd, zijn
buitenvoorstellingen in Groningen, tussen 25 juli en
4 augustus 1930,40 en van 15 augustus tot 20 augustus in de eigen Cinema Flora.41 Weening heeft toch al
een boycot aan zijn broek, dus hij is van de verdere
dreigementen van de NBB waarschijnlijk niet onder
de indruk.
De film wordt ook in toenmalig Nederlands-Indië
vertoond, en de eerste publieke voorstelling is zelfs
eerder dan die in Nederland, namelijk in vijf delen
tussen 5 maart en 2 april 1929 in het Roxy-theater in
Batavia. In totaal zijn vijf verschillende vertoningen
gevonden in drie verschillende steden: in Batavia,
Soerabaja en Malang. Aangezien veel vertoningen in
Nederland en Nederlands-Indië zeer dicht bij elkaar
liggen, is het zeer waarschijnlijk dat op de verschillende locaties één kopie rouleert.42
Overlevering van de film
Gelukkig zijn er ook in de eerste helft van de twintigste eeuw al mensen die het belang ervan inzien om
filmmateriaal te bewaren. Het Nederlands Centraal
Filmarchief – speciaal daarvoor opgericht in 1919
– koopt in april 1932 een print van de film van de
oorspronkelijke distributeur, Joh. Mulder.43 Kennelijk

40 Nieuwsblad van het Noorden (22 juli 1930).
41 Nieuwsblad van het Noorden (13 augustus 1931).
42 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië (4 en 5 maart 1929; 3 en 8
oktober 1929); De Indische courant (12, 16 en 29 april 1930; 1 mei 1930).
43 Het Vaderland (6 april 1932). Meer informatie is te vinden in het archief van Het
Nederlands Centraal Filmarchief, bewaard in NA, nummer toegang 2.19.006. Een
duplicaat hiervan is te vinden bij EYE filminstituut, archiefnummer 11.
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heeft Mulder nog een print liggen, want hij heeft er
in 1932 ook al een aan K. Weening verkocht, samen
met de rechten. Die print is vooralsnog verdwenen.
Het Nederlands Centraal Filmarchief wordt in 1933
opgeheven en de collectie gaat over naar het Rijks
Historisch Filmarchief, dat zelf onderdeel wordt van
het Staatsarchief.44 Na 1945 wordt de filmcollectie
van het Rijks Historisch Filmarchief verdeeld over de
voorgangers van Beeld en Geluid en EYE Filmmuseum.
Vreemd genoeg belandt één akte van deze kopie bij
het Filmmuseum en de rest in het archief van de
Rijksvoorlichtingsdienst. In de jaren zestig wordt er,
om de film veilig te stellen, een duplicaat gemaakt
van de complete film. In 2012 verzorgt het IOC een
grondige restauratie van de film in het kader van een
project waarbij alle films die ooit van de Spelen
gemaakt zijn, worden geconserveerd. Zowel de
Italiaanse versie als de Nederlandse ondergaan
hierbij een restauratie. Delen van deze gerestaureerde editie worden in augustus 2016 vertoond bij EYE.
Dit is dus, voor zover na te gaan, voor het eerst in
een officiële bioscoop.
En de sanctie van de Nederlandse Bioscoopbond?
Die is nooit opgeheven, maar de bond zelf wel in
1992, dus een boycot hoeft EYE niet meer te vrezen.

44 Het Vaderland (5 september 1933).
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DE WAGENRENNEN
Onno Kosters
De eerste begint,
hoe kan het ook anders1
direct na het startschot
(als dat had kunnen klinken)
en komt dan op gang,
langzaam, als een vulkaan.
De tweede is die waarin
posities worden bevochten,
slinks links en rechts
wordt ingehaald.
De derde is die
waarin de menners
zich even hernemen
maar het tempo wel
zo moordend blijft
dat elke aanzet tot ontsnapping
wordt gesmoord in een versnelling
van allen tegen allen. De vierde
en de vijfde: idem dito.
De zesde op het keerpunt
naar de zevende
betekent het keerpunt:
daar waar zich de eerste
geslaagde vluchtpoging voltrekt,
1 (maar dat is een ander verhaal,
een van hoe het juichen uitbleef
en het allemaal nog goed kwam),			

die tot en met de achtste
stand houdt. Ben-Hur,
als die film al was gemaakt,
verbleekt erbij, stervende menners,
de oksels geschoren, de kin gekuild,
kantelen overacterend uit beeld,
alleen de sterkste vierspannen
en een gelukkige enkeling
die zich de dichterlijke rechtvaardiging
mijner griffel aan zijn zijde weet,
overleven de helletocht
die de negende en de tiende zijn.
De elfde is het gedaan
met nummers drie en vier.
De twaalfde ronde lijkt zich
(toegegeven,
grote stap) als door Armstrong en Aldrin
vertolkt op de maan
af te spelen, maar de maan
is verbrokkeld
en de aarde valt stil.
Voor het na de finish,
hoe kon het ook anders
is een ander verhaal,
uitbarst, langzaam.

Bron: http://pavolympischespelen.weebly.com/de-oude-olympische-spelen.html.
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‘Jaap Eden dronk, maar van wie z’n centen?
Had hij ’t niet zélf eerlijk verdiend?’

MULTISPORTER PANDER:
LEERMEESTER VAN EDEN – EEN INTERVIEW
Wim Zonneveld
Klaas Pander, de leermeester van Jaap Eden. Zelf
ook een groot sportman. De man die in de tijd
dat de sport nog in de kinderschoenen stond,
onze kleuren met ere in het buitenland heeft
verdedigd, die op ijs- en wielerbaan, op voetbalen hockeyvelden prestaties van de eerste rang
leverde die sportreputaties van grote buitenlanders brak en die Jaap Eden heeft opgekweekt tot
de reus die hij later werd.
- Leeuwarder Nieuwsblad (9 december 1937).

Klaas, we willen je graag spreken over je samenwerking met Jaap Eden, die in januari 1893 leidde tot
diens wereldtitel allround op het Museumterrein in
Amsterdam. Maar eerst, kun je iets vertellen over je
eigen sportcarrière? Je was toch vóór die tijd zelf ook
een uitmuntend wedstrijdsporter?
‘Ik heb vele sporten beoefend: ik voelde me thuis op
het ijs, in het water, op wielerbanen, op de velden. Ik
deed in 1886 voor het eerst mee aan zwemwedstrijden in Amsterdam en in hetzelfde jaar aan wedstrijden in het hardlopen op het terrein achter het
Rijksmuseum. Ik werd daar derde op de Engelse mijl.
Maar mijn grote liefde was toch het ijs. Mijn favoriete
afstand was de mijl, maar ook op de lange afstand
kon ik goed mee. In 1888 won ik een 5 km. en een 10
mijl in Amsterdam en een wedstrijd Haarlem-Leiden.
Ik heb zelf drie maal meegedaan aan de wereldkampioenschappen. In 1890 in Amsterdam had ik de
wereldtitel binnen bereik. Ik had al twee nummers
gewonnen en om kampioen te worden moest je er
drie winnen. Maar ik werd ziek, kreeg influenza. Op
het derde WK, ook weer in Amsterdam, werd ik op
alle nummers tweede. In de eerste jaren van H.F.C.
speelde ik in het eerste elftal en ik deed ook aan
hockey en aan bandy.’
En de wielersport?
‘Op alle banen van ons land heb ik wedstrijden
gereden. Op tweepersoons driewielers, op safety-tandems, maar ook alleen. Ja, dat was een andere tijd.’

Klaas Pander traint in St. Moritz, november 1889. Bron: The Graphic (11
januari 1890). Collectie Marnix Koolhaas.
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Je mocht als eerste Nederlander in november 1889
naar een trainingskamp in St. Moritz in Zwitserland,
hoe zat dat ook alweer?
‘We moesten in januari van dat jaar bij het WK in
Amsterdam voor het eerst een buitenbaan en een
binnenbaan rijden en ik vergat te wisselen, ik bleef
een stuk te lang op de buitenbaan. Om het verlorene
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weer in te halen heb ik gereden als een bezetene, en
naar aanleiding daarvan zond men mij toen met de
beroepsrijder Kingma naar St.-Moritz. Daar heb ik in
die zes weken veel geleerd.’

Je vader had een in heel Haarlem bekende winkel voor
woningdecoratie in de Kruisstraat. We hebben over
hem wel eens geschreven gezien: ‘Wat had hij een
praatjes met iedereen. Zijn woorden werden door zijn
grote gestalte en beslistheid aannemelijk gemaakt.’
Werd je door je ouders gesteund bij het sporten?
‘Aan de wanden van de meubelwinkel hingen mooie
doeken, ik vond dat altijd prachtig. Mijn moeder
breidde een muts voor mij die ik lang bij wedstrijden
heb gedragen. Toen ik begon met wedstrijdzwemmen was mijn vader er steeds bij. Hij loofde ook
kleine prijzen uit bij de verschillende races. Later
werd het moeilijker. Ik moest eigenlijk meehelpen in
de winkel, maar had geen tijd door al dat sporten.
Die ‘ouwe’ gaf me flinke uitbranders als ik weer eens
geld tekort kwam. Ik was Haarlems agent van de
wielerhandelaar Jansen in den Bosch, maar de zaken
liepen slecht: niemand kocht zo’n nieuwe dure fiets.
Ik probeerde geld bij hem te lenen. Ik zei: “Ben een
eerlijke jongen: je ziet het terug.” Maar hij wilde er
niet aan.’

een huis aan. En dan na afloop. Toen het op de
tribune bekend werd, dat-ie wereldkampioen was
geworden… Je had het moeten horen, steeg er een
applaus op, dat steeds sterker werd, over de gehele
baan gonsde het.’

En hoe gingen Jaap en jij met elkaar om?
‘Pim Mulier heeft mij zijn “leermeester” genoemd, en
zo zat het wel. Toen ik hem van nabij kende, was hij
een ronde Hollandse jongen. Maar slordig. Toen hij
op een keer van training uit Hamar kwam en in
Groningen moest rijden, drie dagen voor het wereldkampioenschap, vroeg ik hem of alles in orde was.
“Ja”, zei hij, “ik heb mijn schaatsen pas laten slijpen.”
“En de braam?” vroeg ik. “Nou ja”, antwoordde hij,
“die mag jij er af rijden!” Ik had in 1894 een akkefietje met ’m. Hij leek in Hamar iets te hebben met
een Noors meiske, overigens allerliefst. Ze liep daar
rond in een elegant winterpakje. Maar Jaap liet voor
haar zelfs de wedstrijden schieten. Toen dat in
Holland bekend werd, bagatelliseerde hij alles en
noemde het een grap van Klaas Pander. Zo was Jaap.
Hij was wereldkampioen schaatsen en ging wielrijden in Parijs, waar-ie ook al snel succes had. Ik weet
nog goed: hij gaf een interview aan een Franse

Dank je, Klaas. Dan over naar Jaap Eden, of ‘Japie’,
zoals hij genoemd werd toen zijn successen zich
aaneen begonnen te rijgen. Hoe hebben jullie elkaar
ontmoet?
‘Jaap heeft het zelf een paar keer verteld; hij leerde al
schaatsenrijden op z’n vierde. Hij woonde in Santpoort en krabbelde heel alleen op de slootjes. Als ik
trainde, begon hij achter mij aan te rijden om het te
leren. Zo hebben we elkaar ontdekt. Ik verkocht hem
voor vijf poppies een paar oude Wichers-De Salisschaatsen. Dat was een type dat ontworpen was
door de destijdse bondsbestuurders. Ik weet nog
goed dat ik tegen Pim Mulier zei: “Zoals die jongen
rijdt, heb je het nog nooit gezien. Hij vliegt over het
ijs alsof het hem geen moeite kost.” Toen Jaap vijftien
was, leende ik hem mijn eerste wedstrijdfiets, en na
het schaatsen kreeg hij ook succes in het wielrijden.
Maar daar had ik niet de hand in. Frans Netscher was
toen z’n begeider, als ik het mij goed herinner.’
Vertel eens hoe het was bij het wereldkampioenschap
in 1893, met Jaap als rijder en jij als coach.
‘Jaap reed geweldig. Pim Mulier en ik stonden samen
langs de kant, en ik weet nog goed dat Pim Japie naar
zijn tactiek vroeg. “Moorden! Dood jakkeren!”, zei
die. Och, wat was dat kleine ding kwaad, hij kon wel
12
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Klaas Pander als wielrenner, met ‘leerling’ Jaap Eden. Uit fotokatern in:
Peereboom, Klaas. Van Jaap Eden tot Klaas Schenk. Baarn: De Boekerij,
1972.
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sportkrant, en hij werd gevraagd naar hoeveel
prijzengeld hij al gewonnen had. “Ik verteer altijd
meer dan ik verdien, zodat ik nooit heb kunnen
tellen”, zei-die. En dat hij na zijn sportcarrière zou
gaan leven van het geld dat zijn vader hem zou
nalaten. Stoere praat was het, om die Parijse inktpot
te pakken te nemen. Weet je, ik heb nooit van Jaap
verloren. In 1891 sloeg ik hem een paar maal en toen
ben ik opgehouden. Het volgend jaar zou hij me
zéker genomen hebben, want Jaap werd een fenomenale rijder.’
Jaap is later, we kunnen het niet anders zeggen, wat
aan lager wal geraakt. Heb je daar zelf iets van
meegekregen en hoe je heb je dat beleefd?
‘Hij dronk, maar van wie z’n centen? Hij gooide met
z’n geld, maar had hij ’t niet zélf eerlijk verdiend?
Jaap was ‘n verdomd goeie kerel! Maar in de maatschappij kon zo’n beste, brave kerel toch niet blijven
bestaan. Dezelfde maatschappij, die ook kampioenen
wil.’
Er wordt tegenwoordig in St. Moritz en Davos aanzienlijk harder gereden dan vroeger. Waaraan denk je
dat de sport die vooruitgang te danken heeft?
‘Dat ligt ten dele aan de veel betere schaatsen. Wij
begonnen op Wichers-De Salis en dergelijke. We
keken vreemd op toen we die liniaalschaatsen van
die Amerikaan Donoghue zagen, we kenden de hoge
Noren nog niet. Jaap Eden reed eerst op lage rode
Noren, daarna op korte half-hoge. De rijders zijn nu
veel beter geëquipeerd. Vergeet ook niet dat in den
beginne onze jongens in de wedstrijd nog leerden,
onder andere in het bochten nemen en in wedstrijdtechniek. Maar ook de lucht telt mee. In Zwitserland
kan je in die hoge lucht fysiek veel meer presteren.
De banen zijn nu veel en veel beter en de beroemde
rijders starten niet, als de baan niet als een spiegel
is. In onze tijd waren ze soms slecht, vooral die in
Stockholm, met veel hobbels.’
De periode waar we het nu over hebben, ligt al weer
een tijdje achter ons. Hoe gaat het met je?
‘Ach, je wordt ‘n dagje ouder. Wat zwak om de heupjes, maar het gaat goed.’
Klaas neemt afscheid van ons met een simpel slotwoord over zijn oude lievelingssport.
‘Schaatsenrijden is niet zo moeilijk. Als je je benen
maar snel genoeg uitslaat en ze zo snel mogelijk
weer terughaalt. Dat is het hele geheim.’
13
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In februari verschijnt: Zonneveld, Wim. Klaas Pander. Het
bewogen leven van een vergeten sportheld. Tussen Pim
Mulier en Jaap Eden. Delft: Uitgeverij Elmar, 2017.

Bronnen
Moll. Maarten. Jaap Eden. Wereldkampioen op de
schaats, wereldkampioen op de fiets. Amsterdam: Rap,
1996): 77; ‘Pander meldt zijn ontdekking aan Mulier’.
Mulier, W. Wintersport. Haarlem: De Erven Loosjes, 1893,
	
111; Pim Mulier en Klaas Pander staan langs de kant als
Jaap Eden wereldkampioen wordt: Amsterdam, 14
januari 1893.
Steendijk-Kuypers, Koos. ‘Bernardus Antonius Jansen
	(1861-1932), een pionier in de fietsbranche.’ De Oude
Fiets 1 (2008): 4-11; citeert uit een briefwisseling tussen
Jansen en Pander, aanwezig in het Gemeentearchief van
’s-Hertogenbosch.

Haarlem’s Dagblad (25 oktober 1933): 17. ‘Toen Klaas
	Pander en Jaap Eden nog reden. Haarlemsche kampioenen op de schaats’; mede gebaseerd op een interview
met Klaas Pander, ter gelegenheid van 40 jaar wereldkampioen Jaap Eden.
Leeuwarder Nieuwsblad (9 december 1937): 9. ‘Klaas
	Pander zeventig jaar’; mede gebaseerd op een interview.
Leeuwarder Nieuwsblad (22 februari 1929): 9. Pim Mulier,
	‘Elfstedentochten’; hij ziet ‘Klaas Pander zo nu en dan
nog eens terug’.
Revue der Sporten 6, nr. 46 (1 april 1913): 722-725. ‘Jaap
	Eden, de grootste sportman, die ooit leefde.’ Leo Lauer
bezoekt Jaap Eden, die dan werkt als chauffeur bij de
Eerste Haarlemsche Automobiel Verhuurinrichting.
Sport in Beeld 4, nr.7 (14 februari 1928): 26-27. Leo Lauer,
	‘Feuilleton. De Roman van Jaap Eden’; citeert onder
meer uit een interview met Klaas Pander.
De Telegraaf (19 maart 1894): 1. ‘Bij Jaap Eden, na zijn
terugkeer uit Hamar.’
De Telegraaf (11 februari 1989): 103. Couwenhoven, Ron.
	‘Koude baden of kniebuigingen’, in de serie ‘IJs en
Weder’; over het trainingskamp van Klaas Pander en
Marten Kingma in St. Moritz, november-december 1889.
De Tijd (29 oktober 1896): 2. ‘Jaap Eden geïnterviewd’:
	weergave van een interview met het Franse sportblad
Paris-Vélo.
Het Vaderland (17 januari 1924): 3. Pim Mulier, ‘De
	Hollandsche overwinning in Zwitserland’; hij zette
onder meer een boom op met Klaas Pander over de
tijden van vroeger en nu.
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De verbintenissen via paarden was vooral een privé-aangelegenheid,
ook omdat die zich vaak niet hielden aan nationale,
politieke of territoriale grenzen.

WIE DEED HET MET WIE?
Jurryt van de Vooren

Geschiedenis wordt gemaakt door mensen. Als
we willen weten hoe de moderne sport in ons
land is begonnen, moeten we weten welke mensen daarbij waren betrokken. Kortom: wie deed
het met wie? Er zijn verschillende manieren om
daar achter te komen.
Dat de sport in Nederland niet álles aan Pim
Mulier heeft te danken, weten we inmiddels door
het werk van Daniël Rewijk en eerder Nico van
Horn. In die beginfase waren er veel meer mensen bij betrokken, waarvoor steeds meer aandacht komt.
Deze eerste sportnetwerken worden soms opeens
zichtbaar op een lijst of een foto. Zo vond ik bij het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(IISG) volkomen onverwacht een knipselarchief over
de broers Bram en Kees Dudok de Wit uit Breukelen.
Bram verwierf de bijnaam Minister van Sport, omdat
hij een halve eeuw betrokken was bij honderden
sportwedstrijden – als financier, organisator, jurylid
of deelnemer. Zijn broer liep als ‘Kees de Tippelaar’
de hele wereld rond en is ruim een eeuw na zijn
dood nog steeds een bekend figuur in Breukelen.
Jaarlijks is daar nog Poffertjesdag, betaald met de
erfenis van Kees de Tippelaar.
Deze broers waren heel belangrijk voor de Nederlandse sport, vooral Bram. Als we weten met wie ze
samenwerkten, snappen we ook meer van sport,
sportbeoefening en de sociale context van sport in
14
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die tijd. Via wedstrijdverslagen weet ik al dat Bram
vooral met Antoon Abspoel werkte. Abspoel kwam
uit een sportieve familie uit Utrecht, was worstelaar,
roeier, wielrenner, hockeyer én de eerste sportjournalist in dienst van een dagblad.

‘Een gezellige geest heerschte, waar
te midden zijner talrijke vrienden
ten slotte een paar kiekjes werden
genomen.
Dit duo kreeg een gezicht in augustus 1901, middels
foto’s in het knipselarchief. De Amsterdamsche Pers
organiseerde toen een receptie voor Bram omdat hij
op het punt stond om een lange reis naar Indië te
maken. ‘Een gezellige geest heerschte’, schreef De
Telegraaf, ‘waar te midden zijner talrijke vrienden
ten slotte een paar kiekjes werden genomen.’ Op een
van de fraaie foto’s staat Abspoel naast Bram, in het
hart van het gezelschap. De bijzondere relatie van dit
tweetal – precies 125 jaar geleden richtten zij
bijvoorbeeld de Amsterdamsche Hockey en Bandy
Club op – is zo vastgelegd.
Een lijst
Het is hoogst uitzonderlijk om zulke foto’s te vinden,
maar gelukkig kunnen we ook op andere manieren
een netwerk blootleggen. Nederlandsche Sport
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De foto met Dudok de Wit in De Telegraaf. Onderschrift: ‘I. C.J. Schotel. II. De Neeve. III. C. Slick. (Reuter.) IV. A.G. van Duyl. V. Mr. G. Keller. (Amsterd.
Courant.) VI. H. Tersteeg (Handelsblad.) VII. D.A. van Waalwijk (Nieuwsblad voor Nederland.) VIII. Ant. J. Abspoel. IX. C.A.A. Dudok de Wit. X. J. Timmer
(Vaderland.) XI. Damsté. XII. Nova. XIII. Verster. (Nieuws van den Dag.) XIV. C.D. van Waalwijk. XV. C. Nannes Gorter. (Wereldkroniek.)’

bijvoorbeeld plaatste in 1882 een overzicht van de
paarden bij een wedstrijd in Nijmegen. Dergelijke
lijsten stonden vaak in dit tijdschrift, waarbij het
vooral interessant is dat niet alleen de eigenaren
werden genoemd, maar ook de vader en moeder van
het paard. Vétiver bijvoorbeeld was eigendom van
Gaston de Lichtervelde; vader van Vétiver was Dollar,
en moeder Vivandière.

Op slinkse wijze achterhalen we dan
het netwerk van Gaston de
Lichtervelde van ruim 130 jaar
geleden.
Met deze gegevens kunnen we graven in de archieven om te herleiden wie de eigenaren waren van
Dollar en Vivandière. Op slinkse wijze achterhalen
we dan het netwerk van Gaston de Lichtervelde van
ruim 130 jaar geleden.
15
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Paardenhistoricus Jan Maiburg maakte me enkele
jaren geleden duidelijk wat de waarde is van deze
kennis: adellijke en koninklijke families verbonden
zich traditioneel op twee verschillende manieren: via
het huwelijk en via de paarden. Het huwelijk was een
publieke manifestatie, waar iedereen van mocht
weten. De verbintenissen via paarden was echter
vooral een privé-aangelegenheid, ook omdat die zich
vaak niet hielden aan nationale, politieke of territoriale grenzen.
Een netwerkanalyse van de paardensport gaat
daarom dieper dan alleen de sport, want zo kunnen
we achterhalen of die negentiende-eeuwse militaire
en adellijke families misschien contacten hadden die
politiek gevoelig waren of zelfs ronduit explosief. En
of die contacten werden gehandhaafd in tijden van
crisis, zoals oorlog of een handelsconflict.
Laten we het daarom maar eens goed gaan uitzoeken: wie deed het met wie in de negentiende eeuw?
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De gymnastiekleraren van de Grenadiers konden een aardige aanvulling op
hun soldij verwerven door ook les te geven aan de burgers.

REGIMENT GRENADIERS EN JAGERS:
GRONDLEGGER HALO
Theo Bollerman
Met dank aan John van den Berg

In het artikel over dr. Gerrit Nieuwenhuis – de
SPORTWERELD #79 – staat de zinsnede ‘De ALO
(Academie Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam) is het eerste Nederlandse opleidingsinstituut waar onderwijzers, sportcoaches en jeugdleiders een praktische en wetenschappelijke
opleiding kunnen volgen.’ De vraag mag gesteld
worden in hoeverre deze beschrijving recht doet
aan de beduidend oudere opleiding die anderhalf decennium eerder in Den Haag gesticht
werd. Enige nuancering lijkt op zijn plaats. Zeker
is: de Amsterdamse claim de eerste wetenschappelijke opleiding te zijn heeft de directeur van de
Haagse kweekschool, dr. J.H.O. Reijs, jarenlang
behoorlijk gefrustreerd.
Aan ‘De Haagse Kweekschool, Instituut voor Gymnastiek en Heilgymnastiek’ wordt op 12 september
1912 Koninklijke Goedkeuring verleend. Deze datum
wordt beschouwd als de officiële oprichtingsdatum
van de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO), waar de kweekschool later in opging.
Het opleiden tot gymnastiekleraar was echter al
vele decennia eerder begonnen. Dit was te danken
aan het garderegiment Grenadiers (granaatwerpers)
en Jagers. Dit eliteregiment was opgericht in 1829
om te dienen ‘onder het oog des konings’. Simpel
gezegd: het was de lijfwacht van de koning. Het
moest dus gelegerd zijn in de plaats waar de koning
regeerde, een jaartje in Brussel en daarna in ‘s
Gravenhage.
Het uniform met de grote berenmuts en de geelgouden versierselen van het garderegiment was
bewust gekozen: de opvallende kleuren dienden om
hen groter te doen lijken en de muts om sabelhouwen af te weren. Gezien de opdrachtformulering
16
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moesten de militairen topfit en vaardig zijn; dit
verklaart de grote aandacht voor de lichamelijke
ontwikkeling en schermvaardigheid. Aan hun taakstelling werd dan ook toegevoegd: het opleiden van
gymnastiek- en schermleraren voor de gehele
legermacht.
Al in 1832 had regimentskolonel C.A. Geisweit van
der Netten zijn handleiding over het bajonetschermen het licht doen zien. Vervolgens had eerste
luitenant J.C. Smits in 1843 een zwemschool voor de
burgerij ingericht aan het kanaal naar Scheveningen.
Smits was ervan overtuigd dat lichamelijke oefening
niet alleen voor militairen van belang was. Hij voelde
zich zelfs een zendeling, die het geloof in de
lichaamscultuur moest uitdragen. Daarom publiceerde hij in 1845 een boekje met de duidelijke titel De
gymnastiek als volksonderwijs voor allen begrijpelijk
gemaakt. Drie jaar later verscheen een aanvullend
boekje: Handleiding voor het onderwijs in de gymnastiek.
De gymnastiekleraren van de Grenadiers konden
een aardige aanvulling op hun soldij verwerven door
ook les te geven aan de burgers, maar het is duidelijk
dat zij dit ook zagen als een ideële doelstelling.
De Grenadiers en Jagers vervulden hun taak als
gymnastiek-opleidingsinstituut met zoveel verve, dat
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen er geen nut
meer in zag om zelf nog een Haagse gymnastiekzaal
in te richten. Deze stichting was al in 1784 opgericht
door een dominee uit Monnickendam, Jan Nieuwenhuizen, die het democratisch gedachtegoed van de
patriotten om wilde zetten in daden. De doelstelling
was immers het bevorderen van goed onderwijs
voor iedereen door het oprichten van scholen, het
verschaffen van bruikbare leerboeken en het opleiden van goede leraren. Rond 1852 had deze Maat-
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schappij in zeker vierentwintig gemeenten gymnastiekzalen ingericht. Dankzij het eliteregiment was
dat dus in Den Haag overbodig.
Het regiment was gelegerd in de Oranjekazerne,
die zich bevond op de plaats waar nu het Louis
Couperusplein is; vanaf de Mauritskade kreeg men
toegang tot de kazerne. Ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan in 1879 werd er een groot festijn
georganiseerd op het voorplein dat voornamelijk
bestond uit gymnastische spelen. Dit geeft aan hoe
belangrijk de leiding van het regiment het vond om
de burgerij te overtuigen van het gewicht van de
lichamelijke ontwikkeling.

Reijs senior en junior
Het verhaal van de HALO begint met drie achtereenvolgende generaties van de familie Reijs. De oudste,
Jacobus Hermanus Reijs (1824-1905) had alles te
danken aan zijn opleiding bij het Garderegiment
Grenadiers en Jagers. Reijs koos in 1843 op negentienjarige leeftijd voor een baan in het leger, net als
zijn vader gedaan had. In Den Haag kwam hij terecht
bij het regiment der Grenadiers en Jagers met hun
uitstekende opleidingsinstelling. Reijs raakte door
de sport gegrepen en haalde het diploma dat hem
het recht verschafte om les te geven in gymnastiek
en schermen. Tegen het einde van zijn carrière
publiceerde hij zelfs een geschriftje getiteld Lessen
der Schermkunst (1877). Hij is dus te beschouwen als
de grondlegger van de Academie, want zijn zoon,
kleinzoon en achterkleindochter bleven op hun
beurt verbonden met de uit Reijs’ activiteiten voortgekomen opleidingen.
De zoon van Reijs, Jacobus Hermanus Reijs Jr.
(1854-1913), had meer gemeen met zijn vader dan
alleen dezelfde voornamen. Ook hij trad op jonge
leeftijd in dienst van het Garderegiment Grenadiers
en Jagers en ook hij verwierf al snel het diploma van
gymnastiekleraar. Maar hij ging een grote stap
verder. Niet alleen mocht hij zich gediplomeerd
huisonderwijzer gaan noemen, maar in september
1878 begon hij met zijn eigen gymnastiek- en
schermschool in de Hoge Nieuwstraat. Deze datum
zou met enige fantasie de oprichtingsdatum genoemd kunnen worden van wat later zou uitgroeien
tot de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Reijs jr. ging namelijk eveneens leraren opleiden.
De uitgebreide naam die hij zijn school had gege17
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Gymnastiek zonder geweer in 1905. Bron: Berg, John van den. ‘De
geschiedenis: er was eens een familie Reijs.’ In: Mulkens, Dennis
(samenst.). Eeuwig Academie. 100 jaar HALO. Den Haag: Academie voor
Sportstudies, 2012, 10.

ven gaf blijk van een nieuwe activiteit, die hij ook
wilde incorporeren bij zijn werkzaamheden: ‘Inrichting voor Scherm-, Gymnastiek- en Exercitie Onderwijs. Orthopedische Behandeling.’ Senior was al
geïnteresseerd geraakt in de heilgymnastiek of medische gymnastiek, wat toen nog orthopedie heette.
Junior wilde deze vorm van medische begeleiding
van mensen met lichamelijke beperkingen middels
gymnastische oefeningen uitbreiden. Reijs jr. legde
hiermee tevens de grondslag voor de organisatorische verbinding die veel later tot stand kwam toen
de Academie voor Lichamelijke Opvoeding samenging met de Academie voor Fysiotherapie.

Olympius
Na zijn huwelijk in 1878 verhuisde Reijs jr. met zijn
gymnastiekschool erbij naar het pand Westeinde 79.
Drie jaar later verliet hij het leger; zijn inkomsten
kon hij toen al uit zijn school halen. Hij liet in dat jaar
nog een extra gymzaal bouwen aan de Korte Lombardstraat en richtte een gymnastiekvereniging op
die hij Olympia noemde.
De initiatiefrijke leraar kreeg in 1883 een zoon, die
hij conform de familietraditie weer dezelfde voornamen gaf, maar hij voorzag hem van een derde naam:
Olympius. Het gezegde ‘nomen est omen’ was hem
blijkbaar bekend. In 1889 was Reijs jr. één van de
initiatiefnemers van het Genootschap voor Beoefening van Heilgymnastiek in Nederland.
Olympius Reijs gaf al tijdens zijn HBS-tijd gymlessen. Na voltooiing van zijn artsenstudie stelde hij
alles in het werk om het gedachtegoed van zijn vader
uit te bouwen en wetenschappelijke onderbouwing
van de lichamelijke opvoeding tot stand te brengen.
In maart 1912, een jaar voordat zijn vader zou
overlijden, stichtte hij met hem nog ‘De Haagse
Kweekschool, Instituut voor Gymnastiek en Heilgymnastiek’. Op 12 september 1912 werd Koninklijke
Goedkeuring verleend. Na een reeks publicaties –
onder meer over anatomie, fysiologie en orthopedie
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– promoveerde hij in 1919 op het scoliosebekken
(een scoliose is een zijwaartse ruggengraatsverkromming, bijvoorbeeld als gevolg van een bekkenscheefstand). In 1923 werd Olympius aan de Universiteit
van Leiden benoemd tot privaatdocent in de wetenschap van de lichamelijke opvoeding.
Olympius Reijs had nog een imposante carrière
voor de boeg. Hij werd voorzitter van het Nederlands
Gymnastiek Verbond, richtte in Den Haag het eerste
sportkeuringsbureau van Nederland op, nam de
medische verzorging tijdens wielerkoersen op zich
en verzorgde demonstraties en lezingen door het
hele land. Tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam hield hij bijvoorbeeld op het Internationale
Congres voor Lichamelijke Opvoeding en Sport een
lezing over ‘Hartrythme en Sport’.
Voor de erkenning van het wetenschappelijk
niveau van de Haagse opleiding bleef hij hard vechten, wat blijkt uit onderstaande uitlatingen. In de
knipselmap van dr. Reijs werd een artikel aangetroffen, gepubliceerd in juni 1930 in Het Vaderland met
deze tekst: ‘Onze geneeskundige medewerker
schrijft ons: “Reeds meermalen las ik met genoegen,
hoe hardnekkig door uw blad werd gestreden tegen
het onrecht, dat de Amsterdamse Academie voor
Lichamelijke Opvoeding een wettelijk onderwijs
diploma mag uitreiken, na het afnemen van het
schoolexamen, terwijl leraren der andere instituten,
waaronder er zijn, die op gelijk peil staan, al dragen
zij niet de wetenschappelijke titel ‘Academie’, die zich
aan het onderzoek van de Staatscommissie moeten
onderwerpen. Hadden zij vergeten, dat er ook
‘Academie de Danse’ en ‘Mode-academies’ bestaan,
zodat die titel niets wetenschappelijks aanduidt? Is
het niet merkwaardig, dat bij dit schoolexamen
dikwijls, 97, 98 ja 99% slaagt, terwijl voor de acte,
waarvoor het examen door de Staatscommissie
wordt afgenomen, slechts 35% slaagt?”’
Op 7 september 1934 publiceerde De Telegraaf een
artikel over de Kweekschool Lichamelijke Opvoeding
te ’s Gravenhage met de strekking dat er dat jaar
42% geslaagden waren tegen 49% aan de Amsterdamse Academie. ‘Een vergelijking met de ALO kan
de kweekschool glansrijk doorstaan, aangezien
volgens spreker [dr. J.H.O. Reijs, red.] hier 49%
slaagde mede ten gevolge van de voordeelen, welke
een schoolexamen oplevert vanwege het examineeren door eigen leraren.’
De betiteling
De kans is zeer groot, dat deze geneeskundig medewerker dr. Reijs zelf is. De frustratie over de hogere
status van de ALO komt overeen met de tekst van
18
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Het interieur van een HALO-oefenzaal in Den Haag, Westeinde 29. Bron:
Mulkens, Eeuwig Academie. 100 jaar HALO, 14.

zijn toespraak vier jaar later bij de opening van het
nieuwe schooljaar. Het bleef blijkbaar aan hem
knagen, dat de Amsterdamse ALO zich een hogere
status had weten te verwerven dan zijn eigen opleiding. Hij wilde daar slechts één verklaring voor
geven, die niets te maken had met het wetenschappelijk niveau van zijn school: de betiteling. Het zou
nog enkele decennia duren alvorens de Haagse
kweekschool zich ook Academie mocht noemen.
De nadelige effecten van de benaming ‘kweekschool’ versus de titel ‘academie’ kunnen als bewijs
voor de wet van de remmende voorsprong gezien
worden. Heel slim kon de ALO, kijkend naar de
Haagse kweekschool, ontdekken op welke wijze van
meet af aan meer status verkregen kon worden.
Arme Reijs, was hij vijftien jaar eerder maar zo
bijdehand geweest.

Verantwoording
De informatie over het geslacht Reijs is afkomstig uit:
Berg, John van den. ‘De geschiedenis: er was eens een
familie Reijs.’ In: Mulkens, Dennis (samenst.). Eeuwig
Academie. 100 jaar HALO. Den Haag: Academie voor
Sportstudies, 2012, Verder hield ik een aanvullend
interview met John van den Berg (1948), voormalig
directeur Academie voor Sportstudies.
De informatie over dr. J.H.O. Reijs en diens knipselmap is
grotendeels afkomstig uit: Heek, Jan van. ‘Terugkijken in
Herinneringen. Een impressie uit de periode 1912-1937:
dr. J.H.O. Reijs.’ In: Dam, Nico van, et al. HALO 90 jaar.
‘Vliegt de tijd, of vliegen wij?’ Den Haag: HALO, 2002.
De informatie over het regiment Grenadiers en Jagers
en hun sportopleiding is te vinden in de genoemde
HALO-jubileumboeken en in diverse andere bronnen,
onder meer wikipedia, diverse kranten via
www.delpher.nl en resources.Huygens – databank sport.
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Boekbespreking
Willemsen, Chris. Ze lullen maar een eind weg.
John Blankenstein 1949-2016.
[Voorburg]: Nederlandse Sportboeken Club, 2016.

JE FLUIT ALS EEN KUT!
Wilfred van Buuren

John Blankenstein kon zelf niet voetballen, maar
was wel een internationale topscheidsrechter.
Bovendien was hij openlijk homoseksueel, wat in
het topvoetbal een zeldzaamheid was en is. Een
mooie combinatie voor een biografie.

John Blankenstein, geflankeerd door twee grensrechters. Bron: besproken
boek.

In de sportboekenwereld is de sportbiografie een
populair genre. Het boek De roman van Jaap Eden
door Leo Lauer uit 1928 geldt als de eerste Nederlandse sportbiografie. In de laatste paar decennia
heeft de sportbiografie in Nederland een opmerkelij-
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ke groei en ontwikkeling doorgemaakt.1 Tegenwoordig verschijnen er niet alleen biografieën van sporters, maar ook levensverhalen van trainers
(bijvoorbeeld Louis van Gaal en recentelijk Simon
Kistenmaker), scouts (Piet de Visser), voetbalvrouwen (Graciela L’Ami, de ex-vrouw van voetballer
Fernando Ricksen) en zelfs sportdieren (bijvoorbeeld paard Totilas).
Er bestaan ook boeken van en over scheidsrechters. Een vroeg voorbeeld is het boekje Fluitend door
de wereld. Herinneringen en reisindrukken van een
voetbalscheidsrechter (1942). Dit zijn de levendige
memoires van de Belgische voetbalscheidsrechter
John Langenus.2 In Nederland verschenen eerder al
boeken over kleurrijke scheidsrechters als Leo Horn,
Frans Derks en Mario van der Ende.3 Ze lullen maar
een eind weg, de biografie van John Blankenstein,
past dus in een traditie.
John Blankenstein was niet alleen scheidsrechter,
maar ook openlijk homoseksueel. Biografieën van
Nederlandse homoseksuele sportmensen zijn
zeldzaam. Er bestaan twee boekjes met portretten

1 Zie: 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 (2016), nr. 3, 26-31. Aad Haverkamp werkt aan een proefschrift over ‘Sport,
script en biografie’ bij de onderzoeksgroep Sportgeschiedenis aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, onder leiding van prof. dr. Marjet Derks.
2 John Langenus floot onder andere de eerste WK-finale tussen Uruguay en
Argentinië in 1930. Hij kon smakelijk vertellen over zijn belevenissen. Het boekje is
tweedehands makkelijk verkrijgbaar.
3 Horn, Leo. Leo Horn fluit. De grote Nederlandse scheidsrechter vertelt uit zijn
leven. Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1963. Derks, Frans, en Wil van der Smagt.
Frans Derks ziet het anders. Baarn: De Boekerij, 1973. Ende, Mario van der.
Gebroken doelpalen. Verhalen van een topscheidsrechter. Baarn: Tirion Sport, 2005.
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van homosporters door Huub ter Haar4 en er is een
biografie van sportman en sportambtenaar Jip van
Leeuwen.5 In het boek over dertiger jaren wielerpionierster Mien van Bree6 komt een grote lesbische
liefde voor, maar dan hebben we het ook wel gehad.

Van de wedstrijd gehaald
John Blankenstein hield van voetbal, maar zelf kon
hij er geen hout van. Op zijn zestiende stopte hij als
voetballertje bij het Haagse VCS. Een jaar later
debuteerde hij als arbiter bij het duel Spoorwijk 9
tegen Die Haghe 11. Vanuit de onderste regionen van
de Haagse Voetbal Bond werkte hij zich op en in
1980 debuteerde hij in het betaald voetbal. John
Blankenstein werd in zijn jeugdjaren geïnspireerd en
gestimuleerd door de toenmalige topscheidsrechters
Ben Hoppenbrouwer en Leo van der Kroft, bij wie de
familie Blankenstein in Den Haag op hetzelfde
portiek woonde. Vanaf 1985 floot Blankenstein ook
internationale wedstrijden. Hoogtepunten in zijn
carrière als referee waren het EK in 1992 in Zweden,
waar hij Denemarken-Engeland leidde, en de returnmatch van de UEFA Cup-finale in 1993 tussen
Juventus en Borussia Dortmund in Turijn.
In 1994 was John Blankenstein aangesteld als
scheidsrechter voor de Europa Cup 1-finale tussen
AC Milan en FC Barcelona. Hij had de uitnodiging al
ontvangen, maar na protesten van Italiaanse kant
werd hij van die wedstrijd gehaald. Blankenstein zelf
heeft altijd gedacht dat dit kwam, omdat hij homoseksueel was. In de Gaykrant van dat jaar liet hij
optekenen: ‘Een van mijn grootste wensen is dat er
morgen een profvoetballer opstaat, die onomwonden zegt dat hij homoseksueel is. Zo’n man verdient
een standbeeld. Deze wens is nog veel groter dan de
wens om nog eens een grote finale te mogen fluiten.’7
John Blankenstein floot in totaal 502 wedstrijden
in de eredivisie en 88 internationale duels, maar hij
is vooral bekend geworden als een van de allereerste
scheidsrechters die openlijk voor zijn homoseksuali-

4 Haar, Huub ter. Gelijkspel. Portretten van homo topsporters. Z.p.: Pepijn, 2008.
Haar, Huub ter. Helden uit de kast. Portretten van tien topsporters. Z.p.: John
Blankenstein Foundation/COC Nederland, 2011. Opmerkelijk is dat de topsporters
uit het boek van 2008 meestal pas aan het eind of na hun actieve topsportloopbaan
uit de kast kwamen. In het boek van 2011 staan ook sporters die eerder voor hun
homoseksualiteit uitkwamen, onder wie ook sporters uit de mannelijke
teamsporten. Er zijn overigens geen openlijke homoseksuele mannen uit het
Nederlandse topvoetbal of tophockey bekend.
5 Avis, John. Jip van Leeuwen. Een leven vol beweging – een bewogen leven. Z.p.:
IHLIA, 2014. Jip van Leeuwen was atleet, handbaltrainer en hoofd Sport bij de
gemeente Amsterdam. Hij was trekker bij de organisatie van de Gay Games in
Amsterdam in 1998. Tegenwoordig is hij bestuurslid bij de John Blankenstein
Foundation.
6 Tjoelker, Mariska. Mien. Een vergeten geschiedenis. Amsterdam: Thomas Rap,
2016.
7 Limburgs Dagblad (23 augustus 1994).
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teit uitkwam.8 Dat was dapper van hem.
John Blankensteins seksuele voorkeur was niet
alleen voor supporters (‘kankernicht’, ‘teringhomo’),
maar ook voor voetballers nog wel eens een handig
onderwerp om hem te beledigen. Keeper Hans van
Breukelen vertelt in het boek: ‘Het was zondag 13
maart 1993, Feyenoord-PSV en het ging om de
koppositie in de Eredivisie. Wij stonden met 1-0
voor, het was een ongelooflijk spannende partij, de
Kuip stond op springen. […] Maar John Blankenstein
liet maar spelen en spelen en spelen, we zaten al in
de 93e minuut, het leek wel of hij het erom deed. En
ja hoor, toen gebeurde het: na een assist van József
Kiprich schopte Dean Gorré van heel dichtbij de 1-1
binnen. Ik was furieus en rende achter Blankenstein
aan […] en toen kon ik me niet beheersen en
schreeuwde tegen hem: “Sinds je verkering uit is,
fluit je als een kut!” John stond stil en keek me recht
in de ogen. Ik dacht daar ga ik, het veld uit […] Maar
hij gaf geen draad, sprak geen woord, bleef me maar
aankijken. Op dat moment dacht ik: je bent een
gigant, Blankenstein, je staat heel ver boven gefrustreerde, geëmotioneerde schreeuwers zoals ik.’

John Blankenstein Foundation
Na beëindiging van zijn actieve scheidsrechtersloopbaan in 1996 werd Blankenstein hoofd scheidsrechterszaken betaald voetbal bij de KNVB. Hij was
geregeld op tv (bijvoorbeeld als jurylid bij ‘Ter land,
ter zee en in de lucht’ of bij ‘Barend en Van Dorp’) en
werd een bekende Nederlander. Hij was actief als
spreker en bekleedde allerlei functies binnen de
homobeweging. Blankenstein was gelukkig in de
voetballerij, maar in de liefde bepaald niet: zijn
partner Willem-Jan Oostdam beëindigde na tien jaar
de relatie en Kolja uit Sint-Petersburg bracht niet het
gewenste geluk. John Blankenstein overleed in 2006
aan de leverziekte Hepatitis C, pas 57 jaar oud.
Ze lullen maar raak is een lekker leesbaar boek,
maar ook wat gemakzuchtig. Het is gebaseerd op
gesprekken met broer Rob en zus Karin en andere
intimi en op het uitgebreide privé-archief van
Blankenstein. Het is gelukkig geen hagiografie
geworden. Blankenstein was weliswaar een geweldige scheidsrechter, dapper, gevat en altijd zichzelf,
maar ook minder mooie eigenschappen worden
genoemd: hij was ijdel, gemakzuchtig, verwend en
kon moeilijk tegen kritiek. In het archief van Blankenstein zitten allerlei verslagen van zijn scheidsrechtersreisjes. Hieruit wordt in het boek ruim
8 Een andere bekende openlijk homoseksuele scheidsrechter was Ignace van
Swieten.

de SPORTWERELD

80
15-02-17 13:32

geciteerd: die krijgen we in extenso te lezen. Dankzij
Blankensteins scherpe pen best leuk om te lezen,
maar die verslagen beslaan maar liefst 65 pagina’s
van het totaal. Dat bedoel ik met ‘gemakzuchtig’.
John Blankenstein verrichtte pionierswerk voor de
acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en
transgenders (lhbt’ers). Zijn naam leeft voort in de
John Blankensteinprijs: een jaarlijkse homo-emancipatieprijs van de gemeente Den Haag. En in de John
Blankenstein Foundation, onder leiding van zijn zus
Karin Nederpelt-Blankenstein, die zich inzet om de
lhbt-acceptatie in de georganiseerde sport te verbeteren: ‘Dat er in elke sportclub een veilig sport
klimaat moet zijn en dat lhbt’ers zich er thuis voelen
als speler, toeschouwer, medewerker of vrijwilliger.’9
Een mooi streven!

9 Zie: http://www.johnblankensteinfoundation.nl, http://www.heroesoffootball.
eu/ en : http://www.alliantie-gelijkspelen.nl.

STICHTING DE SPORTWERELD HEEFT EEN
NIEUWE WEBSITE!
Dé basis voor een digitale strategie voor het delen van kennis rondom sportgeschiedenis.
Informatief en visueel aantrekkelijk – gestoken in een modern, fris blauw jasje.
•	Artikelen uit de magazines
vanaf 1997 nu los
beschikbaar
• 	Deel berichten en artikelen
eenvoudig via Twitter,
Facebook of LinkedIn
• Reageer op berichten
•	(Nieuws)tips en suggesties
zijn welkom!
	Vul het contactformulier op
de site in of stuur een e-mail
naar info@desportwereld.nl
Laat u verrassen op
www.desportwereld.nl

Met dank aan Gerard van den
Houten, Aad Haverkamp en Jelle
Zondag voor de realisatie van
deze vernieuwing!
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Bespreking tentoonstellingen
- Haarlem Sportstad, in Museum Haarlem, Groot Heiligland 47 in Haarlem,
te zien tot 28 mei 2017.
- Het Sportboek. De mooiste sportverhalen, in Museum Meermanno, huis
van het boek, Prinsessegracht 30 in Den Haag, liep tot 5 februari 2017.

HAARLEM VERSUS MEERMANNO
Daniël Rewijk

De Nederlandse sportgeschiedenis kent stokoude rivaliteiten, maar weinige gaan zo ver terug
als die tussen Haarlem en Den Haag. In de nazomer van 1888 stuurde voorzitter Cees Pleijte van
het Haarlemse Rood en Wit een telegram naar
Den Haag, waarin hij de Haagsche Cricket Club
zonder omhaal verweet de strijd te ontlopen, uit
angst de ongeslagen status te verliezen. ‘Wij
wachten Haagsche Club nog trein halftwaalf hier.
Voorbereidselen en kosten gemaakt. Moet doorgaan. Uwe handeling onhebbelijk. Durft gij soms
niet? (…) Zorg gij voor overige leden van uw elftal
desnoods met rijtuig voor onze rekening. Anders
connecties verbroken.’1 Het is goed gekomen. Op
25 mei 2015 speelden de twee oude clubs voor
het laatst tegen elkaar, in de hoofdklasse. HCC
won en promoveerde later als kampioen naar de
topklasse.
Recent laaide de oude rivaliteit tussen de twee
deftige Hollandse steden weer op, doordat twee
musea hun thematentoonstelling rond sport wilden
opluisteren met de schaatsen van Yvonne van
Gennip. Haarlem heeft ze, en dat is terecht, want ze
liggen in één vitrine met de schaatsen van Jaap Eden.
Edens schaatscup voor het wereldkampioenschap
van 1893 in Amsterdam staat ernaast. Heeft Haarlem
daarmee ook de beste tentoonstelling? Dat het ‘Huis
van het Boek’ de schaatsen van Yvonne graag wilde
uitstallen, getuigt niet van veel vertrouwen in het
boek als basis voor een opwindende tentoonstelling.
Ze hebben nu de schaatsen van Sjoukje, de Raleigh
van Joop en de gi (het pak) van Anton.
Het probleem lijkt te zitten in de afstandelijkheid
van het boek. Het dwingt tot denkwerk, tot associaties of interpretaties van de bezoeker; een fiets ís al
1 Nederlandsche Sport (22 september 1888).
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Wereldbeker schaatsen, gewonnen door Jaap Eden in 1893. De trofee is
in bruikleen gegeven door de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders
Bond. Foto: Evert Root.

iets. Deze afstand tussen het boek en de bezoeker
schept ruimte voor minder vanzelfsprekende en
tastbare dimensies van sport: als instrument van
arbeidersemancipatie, als object van verzamelwoede, als inspiratiebron voor jeugdliteratuur en natuurlijk de sportkritiek. Evart van Dierens Besmettelijke zielsziekten voorheen en thans. De danszucht, de
naaktlooperij, de geeselaarsvertooningen en de
hand-over-hand-toenemende sportepidemie en hare
bevorderaars (sportartsen enz.) ontbreekt evenmin
als Israel en den vreemden, of het kwaad der Olympiade in Nederland zijnde den inhoud van een predikatie
over Jesaja 2 vers 6b door M. Hofman, predikant der
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De tentoonstellingen in Haarlem en Den Haag hebben allebei oog voor het kolven: een sporttraditie die aan de moderne sport vooraf gaat. Foto: Daniël
Rewijk.

ger[eformeerde] gem[eente] te Krabbendijke. Wie zijn
sportbegrip wil verrijken is in Den Haag aan het
goede adres!
In Haarlem imponeert de breedte én de kwaliteit
van de bijeengebrachte stukken. De sportgeschiedenis van de stad is zo rijk dat deze lokale tentoonstelling een nationale uitstraling heeft. Een expositie
met het coureurspak van Jan Lammers, de trofeeën
van Kenamju, de World Cup van de Nederlandse
honkballers uit 2011 en het oranjeshirt van Kick
Smit kan zo worden overgeplaatst naar een nationaal sportmuseum. Maar de ruggengraat van de
tentoonstelling is lokaal: het gaat hier om Haarlemse
verenigingen, evenementen en plekken. Er is gezocht
naar een balans tussen de Haarlemse helden en
kampioenen en de grassroots van de Haarlemse
sport, overigens zonder de pretentie een Haarlemse
identiteit te benoemen. Meer dan zeventig particulieren en instellingen stelden spullen beschikbaar en
dat maakt het tot een tentoonstelling die voortkomt
uit de Haarlemse sportgemeenschap.
Het rijke voetbalverleden is er vertegenwoordigd
met de voormalige landskampioenen Koninklijke
HFC, HFC Haarlem en RCH en met de oude volksclub
EDO. De achterban van deze clubs vormen nog altijd
bloedgroepen in de Haarlemse gemeenschap, zelfs
– of vooral – als een club niet meer bestaat zoals HFC
Haarlem. Het faillissement en opheffen van de laatst
overgebleven betaald voetbalclub in Haarlem wordt
23
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door veel Haarlemmers nog altijd diep betreurd.
Voor de lezing die het museum over HFC Haarlem
organiseerde, moest een lange wachtlijst worden
opgesteld. De voetbalhoek zal discussie los maken,
bijvoorbeeld over het gegeven dat de oude amateurclub Koninklijke HFC thans Haarlems vlaggendrager is in de nieuwe voetbalpiramide van de
KNVB.

Vrouwensport
Hoe verschillend de tentoonstellingen zijn, wordt
duidelijk in de manier waarop vrouwensport naar
voren komt. In Haarlem komt de controverse die de
sportende vrouw decennia lang wekte slechts
impliciet naar voren. Niettemin brengen de foto’s
van een groepje jonge vrouwen dat aan het begin
van de twintigste eeuw bedaagd een potje hockey
speelt, de sportieve mogelijkheden en vooral beperkingen van vrouwensport glashelder over. Ook de
twee turnkostuums van nu en uit de jaren dertig
vormen een sprekend contrast. De boeken die
Meermanno bij elkaar bracht rondom deze kwestie
informeren dan weer nauwkeuriger over het traject
van de sportieve vrouwenemancipatie. Als in de
Haagse tentoonstelling een rode draad moet worden
aangewezen, dan zou dat het steeds groeiende
maatschappelijk gewicht van sport zijn. Of voor de
sporthatende bibliofiel: een immer razender wordende sportmanie.
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De Coubertin’s commentaar was later:
‘Ik gooide de handdoek in de ring – en dat was een fout.’

DRIE ROTTERDAMSE ZEILERS EN
EEN HAAGSE SCHERMER
Wie Anthony ‘Ton’ Bijkerks Olympisch Oranje van
2012 op de plank heeft staan, heeft een schatkamer in huis. Een schatkamer aan informatie over
de Nederlandse deelnemers aan alle Olympische
Spelen, zomer en winter, van Parijs 1900 tot en
met Londen 2012.1 In twee artikelen komen hier
vier deelnemers aan Parijs 1900 aan bod: drie
Rotterdamse zeilers en een schermer uit Den
Haag. De zeilers (Smulders, Hooijkaas en Van der
Velden) vormden samen het eerste Nederlandse
team dat ooit ‘olympisch’ in actie kwam, de
schermer (Van Nieuwenhuizen) is de eerste
individuele sporter.
In een interview na het verschijnen van zijn boek
Olympisch Oranje zei Bijkerk nog steeds door te
werken aan de nieuwste gegevens, van de winterspelen in Sotsji 2014 tot en met de zomerspelen van Rio
de Janeiro 2016, maar het is nog maar de vraag of
die nog in boekvorm zullen verschijnen. Uitgeverijen
staan niet te dringen,2 en bovendien maken gezondheidsproblemen verder werk nagenoeg onmogelijk.3
Vooralsnog is hij overeengekomen met NOC*NSF dat
Richard Schoonderwoert, een fervent waterpoloschrijver, de 2014- en 2016-gegevens gaat ontsluiten voor de website van het Nederlands Olympisch

1 Bijkerk, Anthony. 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. Er waren in
Athene 1896 geen Nederlandse deelnemers.
2 Interview met Bart Hetebrij (2016), ‘Veteraan en Olympisch historicus over
militair succes op de Spelen’, op: www.veteraneninstituut.nl/verhalen-van-veteranen/.
3 Meeren, Peter van der. ‘Wreed einde Olympisch meesterwerk.’ Leeuwarder
Courant, online (29 november 2016).
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Affiche voor de Wereldtentoonstelling in Parijs 1900. Bron: http://richet.
christian.free.fr/expoparis/expoparis.html.

Comité, maar dat zal vooral in beschikbare vrije
avond- en weekenduren moeten gebeuren. En: ‘Er is
geen budget bij het NOC voor het bijhouden van dit
megakarwei.’4
4 Volkers, John. ‘Aandacht voor de sporthistorie.’ Online op: http://www.nsp.
nl/223-aandacht-voor-sporthistorie-svp.html
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De Parijse Wereldtentoonstelling, 1900. Bron: http://www.wikiwand.com/fr/Exposition_universelle_de_1900.

Een van de belangrijkste resultaten van Bijkerks
monnikenwerk is het boven water halen van de
gegevens over Nederlandse deelname aan de Olympische Spelen van Parijs, 1900. Zoals Bijkerk schrijft:
‘Het Nederlands Olympisch Comité was er bijvoorbeeld tot ver na de Tweede Wereldoorlog van overtuigd dat Nederland voor het eerst bij de Olympische
Spelen van 1908 in Londen acte de présence gaf.’5 De
Parijse Spelen, de meest chaotische in de geschiedenis, vonden plaats in directe concurrentie met de
Parijse Wereldtentoonstelling van hetzelfde jaar. In
het kader daarvan vonden eveneens sportwedstrijden plaats die, in tegenstelling tot die van de Spelen,
zwaar werden gesubsidieerd, en bovendien voor
sommige sporten golden (en werden aangeduid) als
wereldkampioenschappen. Het hoofd van het Olympische organisatiecomié, Charles de la Rouchefoucauld, trok zich terug en de rol van Pierre de Coubertin, grote man van de Olympische beweging en
voorzitter van het I.O.C., werd gemarginaliseerd. Zijn
eigen commentaar was later: ‘Ik gooide de handdoek
in de ring – en dat was een fout.’6
De oorspronkelijke planning van de Spelen werd
tot een geheel nieuw programma omgegooid en het
was en is nog steeds een enorme klus om achteraf
‘Olympische Spelen’ te reconstrueren uit de ontstane
wirwar. Bij navraag waren nabestaanden van destijdse Nederlandse sporters gewoonlijk ‘stomverbaasd’
te horen dat hun voorvader had deelgenomen, laat
5 Bijkerk, Anthony. Nederlandse Deelnemers aan de Tweede Olympisch Spelen
Parijs 1900. Haarlem: De Vrieseborch, 2000, 8. Voor Athene 1896 al was er wel een
voornemen, zie De Athleet 3, nr. 14 (4 april 1895): ‘De eerste Nederlandsche
Sport- scherm- en schietvereeniging “Excelsior”, hier ter stede, stelt zich voor aan
de Olympische spelen te Athene deel te nemen aan de nummers hardloopen op de
lange baan, diepen, verspringen en discuswerpen. De leden, die zich daarin zullen
meten, beloven geduchte mededingers te worden. Ofschoon de leden in staat zijn,
de kosten geheel uit eigen middelen te bestrijden, twijfelen zij niet, of de
aanzienlijke uitgaven, verbonden aan de uitzending van eenigen hunner, zullen
gevonden worden door bijdragen van Nederlandsche Sportliefhebbers, die er iets
voor over hebben, dat de eer van Nederland op Sportgebied ook in Griekenland
worde hoog gehouden.’ Blijkbaar kwamen die bijdragen er niet.
6 Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/1900_Summer_Olympics.
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staan kon gelden als olympisch kampioen.
Bijkerks ruimhartige voorstel in 2012 is alles als
olympisch te beschouwen wat destijds plaatsvond in
het kader van de Wereldtentoonstelling, zolang het
een aantoonbaar internationaal karakter had. Omdat
tot de tentoonstellingswedstrijden professionele
sporters werden toegelaten, is een controversieel
gevolg daarvan dat ook zij als olympiërs worden
gekwalificeerd. Harde profs zoals Jaap Eden en
Mathieu Cordang zijn dan Parijse olympiërs zonder
het zelf beseft (mogelijk: zonder het zelf gewild) te
hebben, omdat zij deelnamen aan wielerwedstrijden
op de baan van Vincennes in het kader van de
tentoonstelling. Het laatste woord hierover is onder
olympische sporthistorici nog niet gezegd.
In de twee bijdragen hier achter worden, vanuit het
gezichtspunt van Nederlandse geschiedschrijving
van de Olympische Spelen, belangrijke sporters
onder de loep genomen. Door de manier waarop het
programma van de Wereldtentoonstellingswedstrijden in elkaar stak, waren drie Rotterdamse zeilers
samen het eerste Nederlandse team dat in Parijs (en
daardoor op ‘Olympische Spelen’ überhaupt) in actie
kwam, en de Haagse degenschermer Van Nieuwenhuizen de eerste individuele sporter.7

7 Het zeilen vond plaats eind mei, het degenschermen begin juni en alle andere
onderdelen waarop Nederlanders in actie kwamen eind juli en later. Zie het
uitgebreide schema op pagina 42-47 van het officiële verslag: Exposition universelle
internationale de 1900 à Paris. Concours internationaux d’exercices physiques et de
sports. Rapports publiés sous la direction de M.D. Mérillon, délégué général. Tome
1. Paris: Imprimerie Nationale, 1901, 165; online op: http://library.la84.org/6oic/
OfficialReports/1900/1900part1.pdf.
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‘Het zal uw lezers waarschijnlijk wel interesseren iets over
de zeilwedstrijden bij Parijs te vernemen.’

BRAVO, HEER SMULDERS!
Henk Mees

Drie avontuurlijke Rotterdammers doen in mei
1900 mee aan zeilwedstrijden op de Seine bij
Meulan ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Parijs. Een sportief uitje is het, gekoppeld aan de zakelijke belangen van Henri Smulders. Zijn metgezellen zijn Chris Hooijkaas en
Arie van der Velden. Hun belangstelling is waarschijnlijk gewekt door (schaarse) publicaties in
Nederlandse media. Op 27 januari 1900 kondigt
het weekblad Nederlandsche Sport aan: ‘Zeilwedstrijden in Meulan, ter gelegenheid van de Parijsche Tentoonstelling. Aan prijzen zal voor frs
50.000 uitgeloofd worden.’
Het prijzengeld wordt anderhalve maand later, zowel
in Nederlandsche Sport van 10 maart als Het Nieuws

Henri Smulders (1863-1933) rond 1910. Collectie familie Smulders.

van den Dag van 13 maart, extra benadrukt als
stimulans tot deelname van Nederlandse zeilers. ‘Als
de eigenaren van jachten, zooals onder meer Mascotte, Zwaluw, Go-ahead, enz. besluiten konden er aan
deel te nemen, twijfelen wij niet of zij zouden een
goed figuur maken en een flink bedrag der waarlijk
niet minne prijzen thuisbrengen. Wij hopen, dat de
eigenaren dit eens ernstig in overweging zullen
nemen, daar het, van alle zijden bezien, ons niet
onvoordeelig lijkt.’
Op 19 mei begroet Nederlandsche Sport juichend
de inschrijving van Henri Smulders. ‘De heer H.
Smulders te Rotterdam heeft zijn yacht Mascotte
voor de wedstrijd te Meulan ingeschreven. Bravo,
heer Smulders! Van harte hopen wij dat u succes zult
hebben, doch mocht zulks onverhoopt het geval niet
zijn, dan verdient uw streven om onze Hollandsche
vlag in den vreemde te ontplooien, waardeering.’ Het
enthousiasme geldt alleen de dan 36-jarige Henri
(1863-1933). Zijn kompanen Chris Hooijkaas (18611926) en Arie van der Velden (1881-1967) worden
nog niet genoemd. Hun deelname raakt pas tijdens
de wedstrijden zelf bekend.
Smulders meldt zich met zijn sharpie Mascotte aan
voor de ‘open’ wedstrijd en de klasse 3-10 ton. De
Mascotte, een viertonner, is in Nederland gebouwd
en trekt volgens het officiële Parijse verslag van
1901 bijzondere aandacht. Bij wedstrijden in Nederland en België finisht de Mascotte regelmatig voorin.
Naast de zeilwedstrijden lokt de grote tentoonstelling Smulders naar Parijs. Het bedrijf van zijn vader,
later bekend geworden als Gusto, maakt namelijk
grote bloei door.1 Gusto, een samenvoeging van de
voornamen van vader Guus en moeder Cato Smulders, is ontstaan in ’s-Hertogenbosch, op 20 augustus 1963 de geboorteplaats van Henri Smulders. De
groei van het bedrijf (in 1978 opgegaan in IHC
Merwede) maakt diverse verhuizingen noodzakelijk:
1 Een uitvoerige biografie van Henri Smulders verscheen in: Mees, Henk, en Piet
Lauwen. Olympische sporen in ’s-Hertogenbosch. Rosmalen: L’Esprit, 2012.
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eerst naar Utrecht, later naar Slikkerveer en Schiedam.
Henri (voluit: Henricus Petrus Augustinus Johannes) Smulders trekt voor het familiebedrijf de hele
wereld over. Op de tentoonstelling kan het bedrijf de
nieuwste versies van een baggermachine en een
stoomketel presenteren. ‘Mijn vader heeft me wel
eens verteld dat zijn vader voor de grote uitbreiding
van Gusto rond 1900 twee hallen heeft opgekocht
van een tentoonstelling in Parijs. Hij heeft die hallen
daar af laten breken en in onderdelen naar Nederland laten vervoeren. Over Olympische Spelen, laat
staan zeilwedstrijden in Parijs, heb ik eerder nooit
iets gehoord’, vertelt kleinzoon Folke Smulders
(1949) als hij in 2004 door het Brabants Dagblad
voor het eerst met de olympische avonturen van zijn
grootvader wordt geconfronteerd. Wat de wereldtentoonstelling voor het bedrijf verder heeft betekend, blijft onduidelijk.

Vlootshow in Parijs
Het zeilprogramma van de wereldtentoonstelling
bestaat, binnen sectie VIII ‘Sport Nautique’, uit twee
gedeelten met in totaal zeven disciplines. Het eerste
deel, in de lichtere klassen, wordt van 20 tot en met
27 mei gehouden in een bocht van de Seine, bij
Meulan, zo’n 30 kilometer ten zuidwesten van Parijs;
tussen de bruggen van Meulan en Triel is een traject
van elf kilometer uitgestippeld. Het tweede deel,
voor de zwaardere boten, vindt van 1 tot en met 5
augustus plaats in de monding van de Seine op Het
Kanaal bij Le Havre. In Meulan zijn de jachten
ingedeeld in vijf klassen tussen de 0,5 ton en de 10
ton. Bij Le Havre wordt in de 10-20 ton gevaren.
Op 20 mei in de open klasse is de Mascotte een van
de zeven buitenlandse deelnemers, te midden van
voornamelijk Franse boten. De Nederlandse boot
haalt de uitslag niet. Hetzelfde lot treft de Sans Gène,
het voormalige jacht van Prins Hendrik dat onder
Amerikaanse vlag vaart met de Fransman Georges
Maillard als eigenaar. Het Rotterdamsch Nieuwsblad
wijdt er op 23 mei 1900 een kort berichtje aan: ‘Te
Meulan zijn Zondag j.l. de internationale zeilwedstrijden begonnen, die deel uitmaken van de sportfeesten, georganiseerd ter gelegenheid van de
tentoonstelling. Aan den eerewedstrijd namen 64
jachten deel; de uitslag was: 1. “Scotia”, een Engelsch
jacht; 2. “Aschenbrödel”, een Duitsch jacht.’
Veel Parijzenaars grijpen de vlootshow aan voor
een zondags uitje naar de Seine. Nog nooit hebben ze
zoveel jachten bijeen gezien, van halve tonners tot
tientonners. De boten komen in groepen, per categorie, voorbij. Van sportieve strijd is nauwelijks sprake,
27
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mede omdat het vrijwel windstil is, met een sterke
getijdenstroom. Stroomopwaarts krijgen de jachten
amper snelheid. Zo blijft het vooral een demonstratie. Als na vier uur varen nog geen enkele boot de
finish heeft bereikt, overweegt de jury even om de
wedstrijd af te vlaggen. Uiteindelijk zullen alleen de
eerste zeven de regatta voltooien.
Op 24 mei volgt de eerste wedstrijd in de klasse
3-10 ton. Correspondent ‘X’ doet in Nederlandsche
Sport hiervan verslag, in een summiere toevoeging
aan zijn bericht over de openingswedstrijd van 20
mei: ‘Het zal uw lezers waarschijnlijk wel interesseren iets van de Mascotte op de zeilwedstrijden te
Meulan bij Parijs te vernemen en waar ik toeschouwer was. Aan den wedstrijd namen 64 jachten deel.
De serie der Mascotte was 12 jachten groot. Bij het
begin van den race was er eenige wind en ging de
Mascotte juist op tijd om 1 uur 17 min. mooi door de
boei en liep reeds spoedig op hare concurrenten uit.
Ongelukkigerwijze trad na eenigen tijd windstilte in
en was de heele race drijven, zoodat deze dag geen
resultaten opleverde. Gisteren, tweeden dag, behaalde de Mascotte den tweeden prijs. P.S. Mascotte werd
door den heer amateur C. Hooykaas gezeild. Ook was
nog aan boord de amateur Van der Velden van
R’dam.’						
Het Algemeen Handelsblad roemt op 26 mei de
tweede plaats als een ‘groot succes’: ‘Zeilen. Ten spijt
van het ongunstige weêr heeft de derde tentoonstellingswedstrijd voor zeiljachten te Meulan waaraan
o.a. de op onze wateren zoo goed bekende Mascotte
van den heer H. Smulders te Rotterdam deelnam een
groot succes gehad. […] Jachten van 3 tot 10 ton. 1e
Fémur (Fransch) van Girardoni in 1 uur 57 min. 54
sec. 2. Mascotte van H. Smulders tijd 2 uur 15 min.
34 sec.’ De tijden komen bij lange na niet overeen
met de tijden in het officiële rapport van de organisatie. Daarin finisht de Mascotte als tweede na 3 uur,
9 minuten en 45 seconden, ruim vier minuten na het
Franse jacht Fémur van de Fransman Henri Gilardoni, een vijftonner. Na bijtelling van de handicaptijd,
naargelang het gewicht aan waterverplaatsing,
houdt de Fémur 1 minuut en 50 seconden over op de
Mascotte.
Op zondag 27 mei vindt de laatste wedstrijd plaats.
Het Algemeen Handelsblad meldt op 30 mei daarover: ‘Zeilen. Tal van protesten werden Zondag ll.
door de verschillende deelnemers aan de Parijsche
tentoonstellingswedstrijden bij Meulan ingediend.
Er waren bijzonder veel belangstellende[n] en het
weer was prachtig, echter niet om flink te zeilen daar
eerst in den namiddag een licht briesje kwam
opzetten dat de vaartuigen in staat stelde de baan
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Zeiljachten uit diverse klassen bij de open wedstrijd op zondag 20 mei
1900 op de Seine bij Meulan. Bron: Wikipedia, ‘1900 Summer Olympics’.

geheel te vol eindigen. De uitslag was […] 3-10 ton, 1
Bona [F]ide van Howard Taylor (Eng.), 2 Turquoise
van Michelet (Fransch).’ Mascotte werd ditmaal
vierde, achter Gitana (Frankrijk), Frimouse (USA) en
na diskwalificatie van het Franse jacht Turquoise,
dat nog voor Mascotte over de finishlijn was gevaren.’2

‘Niet minne’ centen
Als eigenaar van de Mascotte verdient Smulders met
de tweede en vierde plaats respectievelijk 800 en
600 francs. Smulders, Hooijkaas noch Van der Velden
had enig idee dat vele jaren later hun deelname aan
de zeilwedstrijden bij Meulan als aanwezigheid op
de Olympische Spelen van Parijs 1900 zou worden
aangemerkt. En dat daarbij de vraag een rol zou
spelen of door het uitkeren van geldprijzen die
deelname überhaupt wel als Olympisch mag worden
betiteld.3
Hooijkaas en Van der Velden werden door correspondent X van Nederlandsche Sport gekwalificeerd
als ‘amateurs’. Terecht, want Smulders kreeg ongetwijfeld als eigenaar van de Mascotte alle ‘niet
minne’ centen op zijn bankrekening. Maar centen
waarvoor? Smulders zeilde vrijwel zeker zelf niet
mee, wat af te leiden is uit meerdere krantenberichten. X meldt dat het jacht door Hooykaas werd
gezeild met Van der Velden ook aan boord – Henri
wordt niet genoemd. Het Algemeen Handelsblad van
27 mei noemt de Mascotte ‘van den heer H. Smulders
gestuurd door den heer C. Hooijkaas’.
Het duidelijkst van allemaal is de editie van het
Algemeen Handelsblad van 26 mei 1900. Uitgerekend
2 Bijkerk, Anthony. Nederlandse deelnemers aan de tweede Olympische Spelen
Parijs 1900. Haarlem: De Vrieseborch, 2000, 62. Op grond van: Exposition
universelle internationale de 1900 à Paris. Concours internationaux d’exercices
physiques et de sports. Rapports publiés sous la direction de M.D. Mérillon, délégué
général. Tome 1. Paris: Imprimerie nationale, 1901, 165; online op: http://library.
la84.org/6oic/OfficialReports/1900/1900part1.pdf.
3 Bijkerk, Nederlandse deelnemers, 64.
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voor de race waarin de Mascotte tweede wordt,
vermeldt de krant een publiek van ‘talrijke aanwezigen’, een indrukwekkende reeks aristocraten en
hoogwaardigheidsbekleders, met in hun midden H.
Smulders: ‘[…] de heeren: Bar. de la Jaille, de Merillon, Jean d’Estournelle de Constant, Markies de
Rochechovart, Graaf de Biré, H. Smulders, d’Andigré,
Graaf de Pourtales enz., benevens de afgevaardigde
der Nederl. Zeilsport jhr. W. Six.’ Daniel Mérillon is de
president van het organisatiecomité en wordt in
1901 de redacteur van het officiële verslag van Parijs
1900. Hij is de opvolger van Charles de la Rochefoucauld, die in 1899 aftrad als president na interne
controverses. Hermann Alexander de Pourtales uit
Zwitserland is met zijn neef Bernard en Amerikaanse
vrouw Hélène (Barbey) eerste en tweede in de twee
races van de 1-2 tonklasse. Zij geldt als de eerste
vrouwelijke Olympische kampioene.4 Jhr. Willem Six
is sinds 1897 voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging en zelf een bekend
wedstrijdzeiler.
Het officieel rapport van de organisatie herhaalt
een gelijksoortige ‘eretribune’ bij de wedstrijd op 27
mei, opnieuw met jonkheer Six en Henri Smulders te
midden der notabelen. De conclusie laat zich raden:
Henri Smulders: aanwezig ja, zeiler nee. ‘Non-sailing
captain’ wordt dat wel genoemd.

Patroon, en varensgezel
Christoffel (Chris) Hooijkaas is een bekend figuur in
Rotterdam. Door Ton Bijkerk wordt hij een ‘zakenman’ genoemd.5 Volgens een gezinskaart in het
gemeentelijk archief van Rotterdam is hij aanvankelijk timmerman. Later runt Hooijkaas volgens het
Rotterdams Adresboek van 1925 als timmerman een
aannemingsbedrijf. Na zijn overlijden op 15 oktober
1926 wordt in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
stilgestaan bij zijn verdiensten voor de vrijwillige
brandweer in Rotterdam gedurende veertig jaar. ‘Als
bouwkundige heeft hij bovendien bij vele branden,
zijn collega’s deskundige adviezen gegeven.’ In een
advertentie in het Rotterdamsch Nieuwsblad herdenken een ‘Jacht-Schipper en Personeel’ hem als hun
‘geachte patroon’, zonder het bedrijf van hun werkgever te noemen.6
Chris Hooijkaas was zelf ook een actief wedstrijdzeiler. In 1899, een jaar voor Parijs, zeilt hij met de

4 De Engelse Charlotte Cooper wordt de eerste individuele kampioene door het
winnen van het tennisenkelspel. Later wint zij ook het gemengd dubbel, samen
met Reginal Doherty. Zie Wikipedia: ‘1900 Summer Olympics’.
5 Bijkerk, Anthony. 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, 33.
6 Rotterdamsch Nieuwsblad (16 oktober 1926): 16; Nieuwe Rotterdamsche Courant
(16 oktober 1926): 1.

de SPORTWERELD

80
15-02-17 13:32

Roelof Klein en François Brandt roeien in Parijs op de Seine naar het eerste Nederlandse Olympische goud (twee met stuurman) tijdens de Spelen van
1900, met aan boord het onbekend gebleven Franse stuurmannetje. Bron: Gedenkboek uitgegeven door het bestuur van de Delftsche Studenten
Roeivereeniging “Laga” bij de herdenking van het 50-jarig bestaan op 13 april 1926. Delft: Waltman, 1926.

Elisabeth in een wedstrijd op de Zuiderzee,7 en na
1900 nog met de Elly, de nieuwe boot van Smulders
die zijn Mascotte heeft verkocht,8 en tot zeker 1907
in zijn eigen jacht de Sperwer.
De 18-jarige Arie van der Velden staat in het
gemeentelijk archief van Rotterdam te boek als
varensgezel en stoker. Gezien de vermeldingen in het
gemeentelijk archief van Rotterdam verhuist hij
veelvuldig van woonadres, met steeds ruime onderbrekingen. Vier jaar lang staat hij in Engeland
ingeschreven. Vermoedelijk heeft hij veel tijd op zee
doorgebracht.
Bijkerk schrijft in 2012, in zijn bespreking van de
zeilwedstrijden, die kan worden betrokken op heel
Parijs 1900: ‘[W]e [hebben] met de Olympische
Spelen van Parijs 1900 te maken met bijzondere
omstandigheden, die niet kunnen en mogen worden
beoordeeld volgens de gebruikelijke maatstaven.’9
Hij doelt daarbij op de organisatorische inbedding
van de individuele onderdelen, de deelname van professionals en het vaak uitgekeerde prijzengeld.
7 Rotterdamsch Nieuwsblad (8 september 1899): 6.
8 Algemeen Handelsblad (27 oktober 1901): 6
9 Bijkerk, Olympisch Oranje, 26-27.
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Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft
op zijn website10 de wedstrijden en toernooien van
Parijs 1900 als Olympische Spelen opgenomen, met
per sport een overzicht van alle onderdelen die zij
beschouwt als Olympisch. Voor alle zeilklassen
worden beide races als aparte evenementen opgesomd, met als gevolg zes ‘medaillewinnaars’ per
klasse. Daarop is één uitzondering. Voor de klasse
3-10 ton wordt alleen de laatste race genoemd,
waarin de Mascotte vierde werd. De race met het
Rotterdamse drietal als tweede ontbreekt. ‘Wij zijn
nog bezig onze database aan te vullen’, legt een
medewerkster van het Olympic Studies Centre
desgevraagd uit.11
De Olympische Spelen van 1900 vormen nog altijd
geen afgesloten hoofdstuk.

Met medewerking van Willem F. Cupedo.

10 www.olympic.org/olympic-results
11 Bij het Olympic Studies Centre staan op dit moment 29 Nederlandse deelnemers
aan Parijs 1900 geregistreerd. In Bijkerk 2012, en in navolging van hem bij het
NOC*NSF, staat de teller op 42, inclusief de voetballer Henk van Heuckelum, die bij
België heeft meegespeeld.
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‘De heer Van Nieuwenhuizen uit Den Haag
heeft me daar leelijk uitgescholden: Br.!’

VAN NIEUWENHUIZEN: SCHERMER IN PARIJS
Wim Zonneveld

Een intrigerend geval in de reconstructie van
Parijs 1900 is dat van de deelnemende Nederlandse schermers. Het officiële verslag van de
sportevenementen bij de Wereldtentoonstelling
noemt deelname van vier sabreurs, twee amateurs en twee profs, die geen van allen verder
kwamen dan de voorronde en van wie nooit
nadere details, en zeker geen namen, zijn teruggevonden.1
Een Amerikaanse sporthistorische bron van 1998
gaf daarentegen wel een naam, die in het officiële
verslag ontbreekt, zo schrijft Ton Bijkerk: ‘Dr. Bill
Mallon, de auteur van het uitvoerige en meest
complete statistische boek over deze Spelen: The
1900 Olympic Games – Results for All Competitors in
All Events, with Commentary [van 1998], vond […]
één naam van een Nederlander, namelijk die van Van
Nieuwenhuizen. [Hij] kwam uit in het degenschermen voor “masters”. Hij werd laatste in zijn poule 1A
en kon vervolgens naar huis terugkeren. In de
sporttijdschriften uit een iets latere periode werden
voldoende aanknopingspunten gevonden om deze
mysterieuze schermer te kunnen traceren. Het bleek
een Hagenaar te zijn: Eugenius Antonius van Nieuwenhuizen. Nergens in de Nederlandse sportbladen
uit 1900 is iets over deze sportman te vinden, noch
over zijn deelname in Parijs.’2 E.A. van Nieuwenhuizen werd geboren op 3 september 1879 in Den Haag
en was, meldt Bijkerk, ‘beroepsmilitair’. Hij overleed
op 16 januari 1957, ook in Den Haag.
Het Parijse degentoernooi vond volgens deel I van
het officiële verslagsrapport uit 1901 plaats als
‘Section III’ gedurende twee weken, van 1 tot en met
15 juni 1900, en – het klinkt aantrekkelijk – ‘Le
concours d’épée était confié à la Société d’escrime à
l’épée, et ce concours étant plus intéressant en plein
air, une terrasse des Tuileries était désignée par le
1 Exposition universelle international de 1900 à Paris, Concours internationaux de
exercices physique et de sports, publiés sous la direction de M.D. Mérillon (Paris:
Imprimerie nationale, 1901), 165; online op: http://library.la84.org/6oic/
OfficialReports/1900/1900part1.pdf.
2 Bijkerk, Nederlandse Deelnemers, 48.
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Comité comme l’emplacement le plus favorable.’ E.A.
van Nieuwenhuizen was op dat moment dus 20 jaar
oud. Het Engelse ‘masters’ uit het bovenstaande
citaat is een vertaling van ‘professeurs’, dat wil
zeggen de schermleraren, die als professionals
werden beschouwd (en apart werden gehouden van
de ‘amateurs’).
In deze bijdrage wordt nader ingegaan op dit geval.
De conclusie zal zijn, op grond van uitgewerkte
bronnen, dat inderdaad een Van Nieuwenhuizen
deelnam aan het Parijse degentoernooi, maar niet
Eugenius Antonius.

E.A. van Nieuwenhuizen
De bronnen ‘uit een iets latere periode’ waarin
Eugenius Antonius van Nieuwenhuizen voor het
eerst als schermer verschijnt, beginnen tamelijk lang
na 1900, zo’n jaar of zes. 3 Dan bericht Het Nieuws
van den Dag van 22 januari 1906 over ‘het Vijfde
Wapenfeest van den Koninklijken Onderofficiers-Schermbond’, ook bekend als de K.O.O.S.,
gehouden op 19 januari in ‘de groote zaal van het
Kon. Zool. Bot. Genootschap te ’s-Gravenhage’,
bijgewoond door Koningin Wilhelmina en Prins
Hendrik. De festiviteiten eindigen met ‘een partij
duel-degen tusschen sergt. C.O. de Vaal, v/h 1e reg.
vest.-art., en sergt. E. A. van Nieuwenhuizen, v/h reg.
gren. en jagers’. Een winnaar wordt niet benoemd,
vermoedelijk betrof het een demonstratiepartij voor
het hoge gezelschap.
Van 1906 tot 1913 komt Van Nieuwenhuizen uit in
wedstrijden, individueel op degen, ‘sportsabel’,
‘fleuret’ en ‘colonne-geweer’, in ‘korpswedstrijden’
als lid van een team van de Brigade Grenadiers en
Jagers uit Den Haag en in de functie van ‘directeur’ of
‘commandant’ van de Haagse Schermvereniging
‘Uitspanning door Inspanning’. Nederlandse toppers
in deze periode zijn schermers als A.J. Labouchere,
M.J. van Löben Sels, W.P. Hubert van Blijenburgh, G.
3 De inhoud van het onderstaande is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op Bijkerk
(2012) en op berichten uit de Haagsche Courant en het Algemeen Handelsblad,
zoals te vinden op www.delpher.nl.
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Het toernooi vond plaats op een
terras van het paleis les Tuileries.

van Rossem en J. Doorman, die internationaal aan
wedstrijden deelnemen, zoals de ‘tussenspelen’ van
Athene 1906 en de Spelen van Londen 1908. Laatstgenoemde wint in 1907 het prestigieuze toernooi
van Parijs op sabel, en wordt daardoor gezien als
officieus wereldkampioen.4
Maar ook Van Nieuwenhuizen weet aardig wat
prijzen binnen te slepen. In augustus 1906 wint hij
‘den 1e prijs colonne-geweer op den internationalen
wedstrijd te Antwerpen’, en in juni 1908 in Den Haag
het Nederlands militair kampioenschap ‘Personeel
sabel, Fransche methode’.5 Zijn militaire rang wordt
daarbij voortdurend vermeld als sergeant, hoewel er
aanwijzingen zijn dat hij later promotie maakte,
eerst tot sergeant eerste klasse, daarna nog tot
sergeant-majoor. Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit
een berichtje in 1915 onder de kop ‘Militaire sportdemonstratie’, waarin ‘serg.-maj. Van Nieuwenhuizen’ uitkomt in ‘de partijen schermen sabel en
geweer en partijen sabel tegen geweer’.6
Daarna verloopt Van Nieuwenhuizens carrière op
een ander niveau. Hij verschijnt frequent als jurylid
en ‘wedstrijdleider’ bij evenementen van de Haagse
plaatselijke schermbond en de landelijke K.O.O.S.,
waarin hij ook meerdere bestuursfuncties bekleedt.
Een enkele keer wordt hij ook genoemd als ‘scherm
onderwijzer’, in de Haagsche Courant van 5 februari
1923 nog het meest specifiek: ‘Men meldt ons, dat de
schermvereeniging “Wilhelminagarde” met ingang
van 5 Februari, iederen Maandag-avond, van 8 tot 10
uur oefent in het Gemeente-gymnastieklokaal van
Dijckstraat 55a, onder leiding van haar schermonderwijzer, de heer E. A. v. Nieuwenhuizen.’ De Haagsche Courant van 9 december 1924 bericht over
wedstrijden in de nieuwe Haagse ‘Schermzaal De
Bruijn’ aan de Loosduinscheweg, een maand eerder
4 Of Europees kampioen, afhankelijk van de bron. De Fédération International
d’Escrime organiseert pas vanaf 1921, Parijs, officiële wereldkampioenschappen; zie
Wikipedia, ‘World Fencing Championships’.
5 In de eerste decennia van het Nederlandsche schermen heerst er een controverse
tussen aanhangers van de eigen ‘Hollandsche’ methode en die van de uit België en
Frankrijk afkomstige ‘Fransche’. Het bezorgde Nederlandse schermers internationaal
langdurig een achterstand, die juist in deze periode enigszins wordt goed gemaakt.
Zie Ch.F. Kok, ‘Schermen’, in Jan Feith (red.), Het Boek der Sporten. Amsterdam: Van
Holkema & Warendorf, 1900,160-168.
6 Haagsche Courant (29 juli 1915): 6.
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Uitsnede uit een groepsfoto van militaire schermers, gepubliceerd in:
Mokken, Wiebe. ‘3. De Nederlandse Olympische schermers E.A. van
Nieuwenhuizen’, online op: https://www.knas.nl/node/2248. Links staat
A. Verheijen, instructeur op de K.M.A. in Breda, rechts staat E.A. van
Nieuwenhuizen.

feestelijk geopend. De leiding van de wedstrijden
‘berust bij de heeren P.C. Paape en A. E. van Nieuwenhuizen, resp. voorzitter en secretaris van de
Technische Commissie van den Haagschen Schermbond.’ Hierna droogt de berichtgeving op.

Een Nederlandse bron
De Haagsche Courant, en het dochterblad de Delftsche Courant, bevatten op 26 mei 1900 het volgende
bericht: ‘Militaire berichten. De sergeant-majoor Van
Nieuwenhuizen, onderwijzer in het schermen en de
gymnastiek aan de Normaal Schietschool te ’s-Gravenhage, zal aan de schermwedstrijden tijdens de
tentoonstelling te Parijs deelnemen, waartoe hem
buitenlandsch verlof zal worden verleend.’
Dus toch: een Nederlands bericht over voorgenomen deelname van deze schermer aan de wedstrijden in Parijs. Een piepklein stukje sporterfgoed –
waarmee echter een aantal dingen aan de hand zijn.
Het gat in de berichtgeving over schermer E.A. van
Nieuwenhuizen tussen 1900 en later behoeft op zich
al nadere verklaring, maar nu komt daar nog meer
bij. Een sergeant is (nog) geen sergeant-majoor, en
toch wordt Van Nieuwenhuizen hier als zodanig
aangeduid.7 Dat hij als 20-jarige die rang al had en
bovendien ‘onderwijzer’ was aan de Normaal Schietschool in Den Haag, is onwaarschijnlijk. Dit instituut
werd in 1855 opgericht en viel onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministers van Oorlog
en van Koloniën. Op die school werden Nederlandse
militairen, tijdelijk gedetacheerd vanuit heel Nederland en Nederlands-Indië, fysiek getraind, door
middel van cursussen in gymnastiek, schermen,
7 Militaire rangen op Wikipedia, ‘Lijst van militaire rangen van de Nederlandse
Krijgsmacht.’
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Bericht in Haagsche Courant en Delftsche Courant (26 mei 1900): 5 en 3.

schieten en bewapening.8 Het ligt niet voor de hand
dat de genoemde functies op deze prestigieuze
instelling werden toegekend aan een jonge militair,
die wettelijk nog niet gold als meerderjarig, een
leeftijdsgrens die in 1900 lag op 23 jaar.9 Als de
Parijse schermer niet deze E.A. van Nieuwenhuizen
is, wie is hij dan wel? Zijn we terug bij af of is er een
andere kandidaat, die beter past?
Ja, die is er.

G.C.E. van Nieuwenhuizen
Al in 1886 bevat de Haagsche Courant van 23 januari
het volgende bericht: ‘Aan den te Haarlem te houden
wedstrijd in schermen en gymnastiek zullen van de
onderofficiers-vereeniging van het regiment grenadiers en jagers deelnemen: Voor gymnastiek de
sergeants Menger en Piepers, en voor het schermen
de sergeants Korn, Petri, de Chavannes Vrugt,
Van Nieuwenhuizen, Classen en Van Rantwijk.’ Het is
de eerste keer dat de naam Van Nieuwenhuizen
verschijnt in de context van militaire schermwedstrijden, maar als drie dagen later de resultaten van
deze ontmoeting worden gepubliceerd, is de naam
daar niet bij. Dat duurt tot 1893, in dezelfde Courant
van 10 januari: ‘In den scherm wedstrijd, uitgeschreven door de Haagsche vereeniging “Excelsior” en op
7 en 8 dezer gehouden, zijn o.a. de volgende prijzen
behaald: Carré geweer, 1e pr., “Uitspanning door
inspanning” (onderofficieren van het reg. gren. en
jagers); 2e pr., schermvereeniging “Oranje Nassau”;
3e pr., vereeniging “Oranje”, allen alhier; – meester
degen, 1e pr., G.C.E. Nieuwenhuizen van “Uitspanning
door inspanning”; […] geweer, 1e pr., M.F. Graafland;
2e pr., G. Graafland; 3e pr., G. C. E. Nieuwenhuizen.’
We kennen nu ook de voorletters en een militair
verenigingslidmaatschap; het ontbreken van het
tussenvoegsel in de achternaam wordt nog goedgemaakt.
Vanaf 1895 wordt deze militaire sporter geassocieerd met de Normaal Schietschool in Den Haag. Bij

8 P.H. Kamphuis, ‘De Normaal Schiet-School te Den Haag, 1855-1933’, in:
Armamentaria 15, 1980; online op: collectie.legermuseum.nl.
9 De destijds verre van oncontroversiële verlaging van meerderjarigheid van 23
naar 21 jaar werd vastgelegd in de Kinderwet van 1901, die in werking trad bij
Koninklijk Besluit, 1 december 1905; zie Nieuws van den Dag (17 november en 2
december 1905).
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grote wedstrijden van de Nederlandsche Schermbond in Den Haag wordt het onderdeel degen
gewonnen door ‘G.C.E. van Nieuwenhuizen, sergeant-instructeur bij de Normaal-schietschool’ (Haagsche Courant, 24 december 1895). De ‘sergeant van
de grenadiers Nieuwenhuizen, gedetacheerd aan de
Normaal Schietschool’ is in 1895-1896 een top-militaire wielrenner, met winst in de wedstrijd Maliebaan-Wassenaar over 22 km. (idem, 31 augustus
1896) en in een wedstrijd over 1 mijl op het Sportterrein in Den Haag (idem, 13 oktober 1896).
We concluderen dat G.C.E. van Nieuwenhuizen in
de loop van 1895 als instructeur op de school is
aangesteld. Het is precies de functie die genoemd is
in de olympische aankondiging van 1900 en correspondeert met de genoemde deelname onder de
‘masters’ in de Engelstalige bron. Vervolgens, bij ‘een
internationaal Wapenfeest en Schermwedstrijd, op
Zondag 8 en Maandag 9 Augustus 1897, in het
Feestgebouw op het terrein der tentoonstelling te
Dordrecht’, georganiseerd door de Nederlandsche
Schermbond, wint ‘G. van Nieuwenhuizen, van de
Normaal Schietschool te ’s-Gravenhage’ met het
team van de school zowel de Korpswedstrijd op
degen als die op geweer (Haagsche Courant van 11
augustus).

Als deze schermer niet E.A. is,
wie is hij dan wel?
In december 1898 woedt er bijna twee weken lang
een discussie in de Provincale Noordbrabantsche en
’s-Hertogenbossche Courant, met als onderwerp het
nut van schermonderwijs binnen dat van de lichamelijke opvoeding. De heren Scholten en Vorstenbosch, beiden vermoedelijk leraren lichamelijke
opvoeding, verschillen hierover ernstig van mening.
Vorstenbosch verleidt een ‘deskundige’ zijn mening
bij te dragen. Dat is G. van Nieuwenhuizen: iemand
met gezag, want ‘belast met het schermonderwijs
aan de Rijks Normaal-schietschooI te ’s-Gravenhage’.
Als ook anderen zich ermee bemoeien, ontspoort de
discussie. ‘De heer Van Nieuwenhuizen uit Den Haag
heeft me daar leelijk uitgescholden: Br.!’, is het begin
van een van de bijdragen. Vermakelijk, maar interessanter is dat Van Nieuwenhuizen zelf vindt dat hij ‘na
pl.m. 20-jarigen arbeid, voornamelijk in het schermen, wel kan medepraten’ en dat hij de wederpartij
kan verzekeren in ‘Londen en Parijs […] een kijkje te
hebben genomen, en niet alleen gekeken, maar ook
geschermd’. Het eerste verklaart het vroegste bericht
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Schermen op de Normaal Schietschool in Den Haag. Foto gepubliceerd in De Revue der Sporten 1, nr. 21 (5 maart 1908), 713.

over hem uit 1886, het tweede laat zien dat hij
inmiddels is uitgegroeid tot een internationaal
schermer en Parijs uit eigen ervaring kent.
Hierna volgt het krantenbericht met de aankondiging van Van Nieuwenhuizens deelname aan de
wedstrijden van de Wereldtentoonstelling in Parijs,
1900. Alles wijst erop dat ‘G.C.E.’ de daarin genoemde sergeant-majoor en schermonderwijzer is.
In januari 1903 houdt de Onderofficiers Schermbond een ‘Wapenfeest’ in Amersfoort; daarbij wordt
als afsluiting ‘een schoonheidspartij degen uitgevoerd door sergeant-majoor G. van Nieuwenhuizen,
van het regiment grenadiers en jagers, een ook in het
buitenland beroemd schermer en een zeer geducht
tegenstander bij wedstrijden, en sergeant-majoor De
Jong, van het 5e regiment infanterie.’ Een jaar later
neemt hij afscheid als bestuurslid van de bond, ‘door
pensionnering’; in februari 1905 is het dan ook
burgersporter ‘den Heer G. van Nieuwenhuizen
(reunist)’ die een ereprijs wint in de afdeling schieten ‘bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der
Normaal Schietschool’ in Den Haag. In het najaar van
1907 publiceert het nieuwe sportblad De Revue der
Sporten een serie artikelen onder de titel ‘Schermen
en onze Scherminstructeurs’ met daarin een rij
namen van oude en nieuwe onderwijzers; hierin
‘Nieuwenhuizen Sr.’, wat aangeeft dat hij dan niet
verward moet worden met een jongere naamgenoot.10
G.C.E. en E.A. van Nieuwenhuizen
Het Haags Gemeentearchief, en daarvan de website

10 Die op dat moment dus geen onderwijzer is, althans geen prominente.
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denhaag.digitalestamboom.nl, bevat gegevens die
helpen bij het identificeren van ‘G.C.E.’ van Nieuwenhuizen en zijn relatie tot ‘E.A.’.
Op 22 juni 1864 trouwen in Den Haag Geurt van
Nieuwenhuizen, 33 jr., sergeant, en Helena Marianne
Daan, 26 jr., naaister. Zij erkennen op dat moment
drie jonge kinderen: een meisje en twee jongens,
onder wie Gerardus Christiaan Eugenius van Nieuwenhuizen. Hij is geboren op 13 april 1863, trouwt
op 29 juni 1887, 24 jaar, sergeant regiment grenadiers en jagers, met Elizabeth Knight, 22 jaar, naaister, en overlijdt op 31 juli 1926 in Den Haag.
Binnen het huwelijk van Geurt en Helena worden
nog (minstens) twee zoons geboren, onder wie
Eugenius Antonius van Nieuwenhuizen, op 3 september 1879. Op 26 juni 1901 is hij als sergeant
getuige bij het huwelijk van een nichtje, waarbij hij
claimt 24 jaar te zijn.11 Hij trouwt op 29 april 1908,
28 jaar, dan sergeant der grenadiers, met Adriana
Gerardina Rühl, en overlijdt op 16 januari 1957 in
Den Haag.
G.C.E. en E.A. zijn broers (of half-broers) en allebei
militaire schermers. Gerardus Christiaan Eugenius
van Nieuwenhuizen is 37 jaar, sergeant-majoor en
instructeur op de Normaal Schietschool in Den Haag,
als hij in juni 1900 deelneemt aan het onderdeel
schermen van de Wereldtentoonstelling in Parijs.

11 Hij lijkt soepel om te gaan met de waarheid over zijn leeftijd: getuigen bij huwelijken moesten meerderjarig zijn.
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Een interview met Dany Punie, oud-voorzitter van het Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)

SPORT, BELEID EN POLITIEK
Pascal Delheye
Actieve sportbeoefenaars zijn zich niet altijd
bewust van de moeite die gedaan wordt om hen
het sporten mogelijk te maken. Zo staat een
doordeweekse zwemmer er doorgaans niet bij
stil dat een individuele zwembeurt een pak meer
kost aan de overheid (en dus de belastingbetaler) dan het ticketje dat toegang tot het zwembad
verschaft. Laat staan dat die doordeweekse
zwemmer er weet van heeft dat er een organisatie bestaat die haar specifieke expertise ter
beschikking stelt van gemeentes die zwembaden
uitbaten. Dergelijke sector- of brancheorganisaties worden dan ook meestal als ‘niet heel erg
sexy’ getypeerd, terwijl ze wel keihard werken
aan de weg. Op dat vlak is het opmerkelijk dat
Vlaanderen en Nederland precies andere wegen
zijn ingeslagen. Hoe dat komt, wordt hieronder
verduidelijkt door Dany Punie. Hij studeerde
lichamelijk opvoeding aan de KU Leuven, werd in
1979 sportfunctionaris in Leopoldsburg (waar
hij opklom tot gemeentesecretaris), was van
1996 tot 2016 voorzitter van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
en zwom als een vis doorheen het politieke
water.
Het Instituut voor Sportbeheer ontstond in 1985 uit
een fusie van enerzijds de Liga van Sportfunctionarissen en anderzijds de Bond van Zweminrichtingen,
Sportcentra en Recreatiecentra. Wat was juist de
petite histoire achter die fusie?
‘Eind de jaren 1970 kreeg de fusie van de gemeenten
vorm en de subsidiëring van de lokale besturen was
één van de pijlers van de ondersteuningspolitiek van
de Vlaamse overheid. Een eerste stap in de
ontwikkeling van een lokaal sportbeleid was het
decreet van 7 december 1976 dat weddetoelagen
voorzag voor sportfunctionarissen in erkende
gemeentelijke sportcentra. Er ontstond dus een
nieuw ‘sportprofiel’ naast de ambtenaren die al
actief waren in de uitbating van de gemeentelijke
zwembaden en die overkoepeld werden door de
Vlaamse Bond voor Zweminrichtingen, Sportcentra
en Recreatiecentra [BZSR]. Deze had zelf een natio34
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nale voorloper: de Nationale Federatie der Bad- en
Zweminrichtingen van België, die het levenslicht zag
in 1949. Het werd al snel duidelijk dat de Liga van
Sportfunctionarissen, als gloednieuwe koepelvereniging, heel veel moeite had om zich te profileren naast
de reeds bestaande BZSR, te meer omdat die laatste
steeds een zelfbedruipende organisatie is geweest
met een heel sterke werking vanuit de basis en met
een positief kritische ingesteldheid. Als je volledig
afhankelijk bent van subsidies – zoals de Liga – is dat
nauwelijks mogelijk. Maar, ere wie ere toekomt, het
is de verdienste geweest van Mathieu – Thieu – Lambrechts, toenmalig voorzitter van de BZSR, om de
stap te zetten naar de Liga. Aanvankelijk was het
water wel diep. Leo Van Herck, toenmalig sterke man
van de Liga, vond zo’n fusie maar niets. Maar in 1985
was ze een feit. Zelf was ik een sportfunctionaris met
een bestuursfunctie binnen de BZSR. Ik had dus
affiniteit met beide profielen.’

Bij die fusie in 1985 werd je bestuurder, in 1986
ondervoorzitter en in 1996 werd je tot voorzitter
verkozen. Je bleef die functie uitoefenen tot in 2016.
Tijdens die bestuursperiode is het Vlaamse sportlandschap sterk geëvolueerd. Hoe kijk je daar zelf tegen
aan?
‘Op gemeentelijk niveau is de evolutie inderdaad
enorm: van een eerder ‘passieve’ infrastructurele rol
– via ondersteuning van de sportpromotie – tot een
heel actieve, zelf scheppende rol. Veel groter kan de
omslag niet zijn. Met het nieuwe decreet kan de
gemeente autonoom beslissen over de finaliteit van
het budget dat ze krijgt van de Vlaamse overheid. De
lokale besturen krijgen dus carte blanche waar ze het
geld aan besteden. In theorie zou het dus ook kunnen dat bepaalde gemeentes veel minder gaan
investeren in sport, maar bijvoorbeeld wel in cultuur,
om een clichématige vergelijking te maken. Maar ik
zie de toekomst hoopvol tegemoet wat de verdere
ontwikkeling van het lokaal sportbeleid betreft.’
Een van de gevolgen is wel dat het profiel van sportfunctionaris niet langer ‘beschermd’ is en dus niet
uitsluitend meer toebehoort aan gediplomeerden in de
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lichamelijke opvoeding. Ik vermoed dat de opleidingsinstituten die dergelijke gediplomeerden afleveren dat
toch wel een spijtige zaak vinden. Schuilt er ook geen
gevaar in voor het lokaal sportbeleid als die specifieke
‘sportexpertise’ niet langer gegarandeerd moet zijn
binnen de administratie?
‘Ja, een kleine bescherming ware misschien wel goed
geweest, maar ik heb er toch veel vertrouwen in dat
– globaal gezien – alles verder ten goede zal evolueren. Als de opleidingsinstituten goed gevormde
studenten afleveren zullen die sowieso wel hun
plaats in de bestuurlijke administratie opeisen.
Vergeet niet dat wettelijke bescherming van een
beroep na verloop van tijd ook ‘gemakzucht’ of
isolationisme in de hand kan werken. Nu is het des te
meer van belang om alert te zijn en het speelveld
open te trekken in plaats van scheidingslijnen te
trekken.’
Wat de financiering en uitbating betreft, is de diversiteit en ook de complexiteit sterk toegenomen. Zeker
DBFM’s [Design, Build, Finance, Maintain] en DBFMO’s [Design, Build, Finance, Maintain, Operate]
verdienden de nodige aandacht, zo lijkt me. Zou het
kunnen dat lokale bestuurders zich soms laten ringeloren door gewiekste private investeerders?
‘Die vraag is zeker terecht. De eerste vormen van
Publiek-Private Samenwerking [PPS] zijn ontstaan
uit noodzaak, omdat er zowel op het vlak van financiering als op het vlak van exploitatie beperkingen
waren binnen de gemeentelijke structuur. Je moet
dus altijd op zijn minst twee vragen stellen. 1. Hoe
komt het dat de private sector iets beter kan uitbaten dan de publieke? 2. Is het zo dat de private sector
dat wel beter kan? Wel, het is zeker dat er binnen de
private sector meer opties zijn. Maar het is niet zo
dat publiek-private samenwerking automatisch tot
een voor de gemeente goed resultaat leidt. Een
oud-burgemeester van Hasselt heeft het ooit zo
verwoord: “Als wij dat zwembad niet met onze eigen
middelen kunnen zetten, kunnen we het ook niet op
dertig jaar afbetalen binnen een PPS.” Een aantal
gemeentes hebben PPS dus verkeerd aangegrepen
om hun investeringsmogelijkheid niet te moeten
aantasten. Maar er zijn ook good practices, zoals het
zwembad Dommelslag in Neerpelt-Overpelt. Hier
kwam een evenwichtig contract tot stand met een
realistische financiering door de gemeente, met
mogelijkheden voor de private partner en heldere
afspraken over toekomstige investeringen. Kortom,
beide partijen wisten vooraf duidelijk waar ze aan
toe waren. Het was en is van primair belang dat de
overeenkomst mee wordt onderhandeld door
35
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De Vlaamse Prijs voor Sportverdienste wordt in 2008 toegekend aan het
ISB. Voorzitter Dany Punie ontvangt de trofee uit handen van Minister van
Sport Bert Anciaux. Bron: collectie ISB.

sportdeskundigen die voeling hebben met de basis
en het sportgebeuren. Als de gemeente bij zo’n
contractbespreking enkel wordt vertegenwoordigd
door politieke mandatarissen is de kans op een
slechte overeenkomst groter.’

Of om het met de woorden van collega Stefan Kesenne
te zeggen: dan is de kans groter dat de winsten
worden geprivatiseerd en de verliezen gecollectiviseerd?
‘Inderdaad. Maar er zijn wel degelijk ook goede
overeenkomsten mogelijk. Denk opnieuw aan het
reeds geciteerde Dommelslag. Maar dan is expertise
vanuit de basis zoals gezegd onontbeerlijk. En laat
dit nu ook juist de sterkte zijn van het ISB.’
Het ISB lijkt zich als ‘kenniscentrum’ inderdaad heel
goed te voelen in dat veranderende sportlandschap.
‘De wijsheid binnen het ISB kwam altijd vanuit de
mensen die met de praktijk bezig waren. We lieten
tien à vijftien ervaringsdeskundigen samen zitten
rond een bepaald thema. Op basis daarvan stelden
we een concreet vademecum op. En zo konden
anderen weer geholpen worden. Lang voor we
‘officieel’ een kenniscentrum waren, werden we al
geconsulteerd omwille van onze expertise.’

Heeft Bloso – nu Sport Vlaanderen – kansen laten
liggen?
‘We moeten dat niet onder stoelen of banken steken.
Ten tijde van een bepaalde mevrouw [Carla Galle,
leidend ambtenaar van de Vlaamse sportadministratie (Bloso) van 1991 tot 2013] was er vanuit Bloso
een zekere laatdunkendheid ten opzichte van de
lokaal georganiseerde sport. Er was weinig respect
voor de financiële en logistieke inspanningen die op
gemeentelijk en provinciaal niveau werden verricht.
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Let op, mevrouw Galle was een zeer sterke en
invloedrijke madam, met een degelijke helikopterview op het sportlandschap, maar topsport was haar
dada. Al drie jaar voor Bloso de gratis sportverzekering voor gemeentes afstootte, hadden wij al contacten gelegd met verzekeraar Ethias. We stonden klaar
met een product dat geen enkele gemeente op
zichzelf kon vastkrijgen, waar de misbruiken al
waren uitgesorteerd. Het aantal aangiftes werd
gehalveerd en alle partijen waren heel tevreden. En
dat lukt ons nu al tien jaar. Zelfs Ethias had nooit
gedacht dat dit zo’n blijvend succes zou worden. En,
in alle eerlijkheid, dat heeft het ISB natuurlijk ook
geen windeieren gelegd. Het heeft er mee voor
gezorgd dat we de organisatie konden uitbreiden
van 2 FTE bij mijn aanstelling tot meer dan 10 nu.’

Om iets dieper door te vragen naar dat provinciale
niveau: wat vind je van de uitholling van de provinciale bevoegdheid met betrekking tot sport, nu even
uitgesteld tot 1 januari 2018. Een logische stap? Of
toch spijtig dat dit tussenniveau grotendeels verdwijnt?
‘Het antwoord is ambivalent, denk ik. Vanuit de
filosofie van de Vlaamse overheid – en dus de bestuurlijke kant – is het uiteraard begrijpelijk. Drie
bestuursniveaus, dat is geen optimale manier van
besturen. Als gemeente moet je dan altijd in twee
trappen kijken. Maar langs de andere kant is het
natuurlijk wel heel jammer dat de provinciale
geldstroom naar sport verdwijnt. De provincies
profileerden zich, samen met de gemeentes, erg
graag op het vlak van sport. Die provinciale profilering was heel visibel voor de bevolking. PR-gewijs
konden de provincies daar dus munt uit slaan en de
gemeentes konden er mee van genieten. Nu is het de
vraag of Vlaanderen die middelen die in de grote pot
terecht zullen komen zelf ook zal investeren in sport.
En als ze dat al doet, in welke vorm… Zeker voor de
sport had men beter de persoonsgebonden materies
behouden op het provinciale niveau en de grondgebonden materies overgebracht naar Vlaanderen.’

Het ISB is actief op Vlaams niveau. Is er samenwerking
met de Waalse, Franstalige sectorvereniging?
‘Dat is een minder leuke vraag, omdat het antwoord
spijtig genoeg heel cliché klinkt. In Wallonië wordt
er toch op een andere manier bestuurd dan in
Vlaanderen. De politieke cultuur is er echt wel
anders. Er is een grote afhankelijkheid van subsidies
en men heeft graag dat alles kant-en-klaar wordt
neergezet. We hebben geprobeerd om structureel
samen te werken. We zijn samen met een nationale
36
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sponsor [Sanex] naar hen toegestapt om van de
Vlaamse Zwemweek een Nationale Zwemweek te
maken. We hebben het twee jaar volgehouden. Er
werd van ons verwacht dat we alles zelf deden. Dat is
natuurlijk niet werkbaar op die manier.’
Nederland is bestuurlijk niet gefederaliseerd zoals
België, maar toch zijn er vrij veel sector- en brancheverenigingen actief. Hoe is dat landschap gegroeid?
‘In Nederland heeft de overheid veel sneller beslist
om sportpromotie uit te besteden. Ze hebben die
taak dus weggehaald bij de gemeentes en op die
manier net dat belangrijke luik weggesneden waar

In 1979 opent de BZSR een permanent secretariaat in de Houten Schoen,
ten huize van secretaris Luc Van Royen, te Sint-Niklaas. Bron: collectie ISB.

In 1990 verhuist het ISB naar een eigen kantoor in de Plezantstraat te
Sint-Niklaas. Bron: collectie ISB.

In 2011 verhuist het ISB naar de eerste verdieping van een nieuw
kantoorgebouw in de August de Boeckstraat te Sint-Niklaas. Bron:
collectie ISB.
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lokale politici mee konden scoren. Er is een groot
verschil tussen een gemeente die zelf actie onderneemt om een lokaal sportbeleid te ontwikkelen en
een ambtenaar die sportproduct A, B of C inkoopt.
Met als gevolg dat er geen lokale herkenning meer
was. Daarenboven heeft men in Nederland nog
vroeger de besparingsgolf gevoeld. Het resultaat is
inderdaad dat er tal van brancheverenigingen actief
zijn, voor taken die in Vlaanderen allemaal onder het
ISB ressorteren. Zo werd RECRON bijvoorbeeld
opgericht in 1969 als branchevereniging voor de
recreatieondernemers. In Vlaanderen werden die
meteen in de boot van het ISB gehaald, zodat er geen
aparte organisatie zoals RECRON hoefde te ontstaan.
In Nederland worden de nationale zwemdiploma’s
sinds 1985 uitgereikt door het Nationaal Platform
Zwembaden | Nationale Raad voor Zwemdiploma’s
[NPZ|NRZ], terwijl het Nationaal Instituut voor Sport
en Bewegen [NISB], sinds 1 januari 2016 een van de
pilaren van Kenniscentrum Sport, inzet op sportpromotie. De Vereniging Sport en Gemeenten [VSG] lijkt
misschien nog het meest op het ISB, maar bestaat
vooral uit projectfinanciering. Wij zijn altijd onze
eigen baas geweest. We hebben zelf actie ondernomen om de zaken gedaan te krijgen. Dat is meestal
geen gemakkelijke of korte weg, maar op termijn
loont het wel.’

Hoe zie je het ISB verder evolueren?
‘De grote sterkte van ISB is dat de organisatie gegroeid is uit de gemeentes en gedragen werd door de
lokale bestuurders. Met een heel sterk uitvoeringsteam. Maar er zijn ook twee gevaren aan verbonden.
Een eerste gevaar is dat het team zo sterk wordt dat
het niet meer wordt aangestuurd vanuit het veld.
Met andere woorden: dat de ‘professionalisering’ te
ver doorslaat en dat er adviezen worden gesuggereerd zonder dat de gemeentes nog geconsulteerd
worden. Een tweede gevaar is dat er in de toekomst
onvoldoende geïnteresseerden worden gevonden in
de gemeentes zelf om in de Raad van Bestuur van het
ISB te zetelen of om hun expertise te delen. Daarom
is het belangrijk dat de lokale ambtenaren ook
voldoende tijd krijgen om input te kunnen geven op
een hoger niveau. Maar ik zie de toekomst ook na
mijn voorzitterschap hoopvol tegemoet. Ik zou
zeggen, zoals het thema van mijn laatste ISB-congres: “They are ready, they are prepared.”’

Ook het vakblad onderging een metamorfose (vergelijk de cover van het
eerste nummer van Thermae hierboven met die van een recent nummer
van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer hieronder). Alle jaargangen
worden bewaard in het archief van het ISB, dat in Vlaanderen trouwens
als een toonbeeld op het vlak van erfgoedbeheer in de sportsector kan
worden beschouwd.

*Dank aan David Nassen (ISB-directeur) en Joke Van der
maelen (ISB-redactiemedewerkster) voor hun gewaardeerde medewerking.
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