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teerde in 1939 in het eerste van
Ajax en zegt over het joodse aan-

Van 1922 en achtergronden van de sport.

en met Wilt u ook de volgende nummers
van de nieuwsbrieÍ ontvangen?
Meld u dan aan als abonnee ot
medewerker door bijgaande bon
in te vullen

1930 in Alax 1

door Susan Smit

De Amsterdamse voetbalverenlglng Aiax heeÍl sinds jaar deel binnen de club: "Bij Ajax was
en dag de naam een joodse club te zlin.Tot aan de jaren niet veel aan de hand. Er waren tot
veertig werd de club ull de lrl\fatergraalsmeer wat pesterig 1942 nog geen spelers verdwenen,
de'neuzenclub'genoemd door supporters van andere in wezen hadden we niet eêns zo
Amsterdamsevoetbalverenlgingen. Ile joodse reputatle heel
van Ajax leeÍt regenwoordlg nog sreeAi.ln de ArLna worot veór RgdaCtÍOngel
bll thulswedstrljden van Ajax geregeld met een lsraëllsche joodse Ter getegenheid van de srudiedag
vlag geanvaald door Ajax-supporters. En enkele dagen na voet- Sportgeschiedenis ln Nedertand
de Beverwijkse veldslag tussen fans van Ajax en ballers. is.de nieuwsbriel dit maal exlra

Feyenoord in maart 1991 verkondlgde een Rotterdammer Jaap djk De sportwereld, nieuwsbrieÍ

dai ze'dre loden wer even zouden áanpakken'. ;;- ;::rtil::l#,.1"j,ff*,ïJilli""
ln werkelijkheid is het aantal joodse spelers in Praag fun de Stichting. Daarnaast beval

de Ajax-eiÍtallen rond 1g40 nóoft veel groter en Jopie Schelvis de nieuwsbrieÍ artikelen, inler-

geweest dan bij andere Amsterdamse clubs. zaten ondergedo- views' boekbesprekingen en

De anti-joodse verordeninsen van de Duitse ï:l;_":n-"lMyll"" ""lltl:':'"ï,ffid"iffïlïïibezetter die in het najaar van '41 de joodse 1oPl".o." Haan en . sport. De nieuwsbrieí zal vier
sportmensen troÍÍen, hadden nagenoêg geen Eddy Hamel de eni- maal per iaar veÍschiinen.

eiÍect op de samenstelling van dé elÍtaÍen. gen die ik na de Slichting de Sportwereld stelt zich

Afgezien van eên lichte terugval in het seizoen oorlog miste'" len doel: het b€vord€rên en uit-

'41:42verronen de redentauen sedurende de y3:i* I:] 1":t Ëï"rï":Xïl"ffffft:[?ïi"u"
oorlogsjaren een stijgende lijn. Het is niet waar- HorouK genoemoe ian de sport. zii tÍacht dit doet le
schijn-lijk dat de daling in het seizoen '41:42 ver- spelers, komt er bereiken door het oíganiseren van

oozaakt werd door hét gedwongen vertrek van slechts een voor in bÍeenkomsten (lezingen' studie-

joodse sperers. De darins van hèt redentarwas iï:t"l::ï,:::ïï i:iiff:,H,Sïï*?fi:li:J
al aan het begin van dat seizoen, in september, llï::ïl_ï':lil-'lï' luo.r"n en nieuwsbrieven) en
zichtbaar, tenirrijl het de joodse bevolking per 1 eersÏe elnal gevoet- àoor het leggen lan contacten

november 1g41 verboden werd lid te zijá van ver- bald hebben. Dit lussen beËienaÍen van en geïn-

enininnpn ' was Eddy Hamel, leresseerden in de geschiedenis
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zullen in de lagere elftallen van Ajax hebben
opgetreden, wat in ieder geval voor de latere
voorzitter Jaap van Praag geldt.
Gé van Dijk, die tot en met het seizoen'41:42bii
de junioren van Ajax speelde, weet zich te herin-
neren dat er een stuk of twee joodse jongens in
het juniorenelftal speelden. Ook in dit Ajaxteam
bevond zich dus geen extra groot aantal joodse
spelers. Hoe is Ajax in de jaren dertig dan toch
aan zijn joodse etiket gekomen?

OUDE JODENHOEK
ln de jaren voor de Tweede Wereldoorlog waren
veel aanhangers van Ajax aÍkomstig uit de mid-
denstand in Amsterdam-Oost en de binnenstad.
ln deze stadsdelen bevonden zich relatieÍ veel
joden. Dat Ajax inderdaad een historie van trou-
wê joodse supporters gekend heeft, blijkt uit het
volgende gedicht, aÍkostig uit het vijftigjarige lubi-
leumboek van Ajax. Hierin werden de bewoners
van de joodse buurt in Amsterdam en in het bij-
zonder de joodse supporters herdacht.

"Menig oud historisch plekje
waar men vroeger gaarne kwam
is verdwenen, vormt een leegte

-lette rl ijk!- i n Amste rd am.

Dit geld wel het allermeeste
wor de oude Jodenhoek.
Niet te tellen zijn de keren

dat wij brachten een bezoek
aan die markt op ZoMagryorgen.
Voor de koopman bleet geen wens
aan zijn spiedend oog verborgen:

'ls je rechtse weer eens lens?'

Ajax heeft-hoe kan het aders-
uit het Oosten van de stad,

in de Meer steeds veel supporters
uit het Joodse milieu gehad.

J o ng e ns van Zwanenbu rgwal,
jongens uit de Markensteeg,

-waar't eens tintelde van de humor-
nu verlaten woest en leeg...

Die, vol gulheid in hun armoe
-ook al deden ze verstokt-

schonken menig joch z'n'rechtse':
'Als j'er dan maar goats mee íoK!'"

GOOISCHE STOOMTRAM
Naast de invloed van de grote schare joodse
aanhangers, heeft de route van de stoomtram
naar het Ajaxstadion de joodse'couleur'van Ajax
wellicht in de hand gewerkt. Bezoekende clubs
stapten uit de trein op het inmiddels buiten
gebruik zijnde station Weesperpoort, dat bij het
Weesperplein lag. Daarvandaan reed de
Gooische stoomtram via de Vrolikstraat, de
Populierenweg en de Linnaeusstraat naar de
Middenweg, waar het Ajaxstadion De Meer lag.
ln de Weesperstraat werd op zondagochtend een
joodse markt gehouden. Onder de supporters die
hier elke keer langskwamen als hun club tegen
Ajax speelde, heefte het al snel dat ze bij'de
joden' op bezoek gingen.
De tram moet ook regelmatig joodse supporters
gepasseerde zijn die vanuit de Vrolikstraat en de
Pretoriusstraat liepen. Ook de route van tram 9,
die vanaÍ het Centraal Station in de richting van
het Ajaxstadion ging, kwam gedeeltelijk overeen
met die van de Gooische stoomtram.
Oud-speler Gé van Dilk herinnert zich verder dat
er in de iaren dertig veel joodse jongens op de
tribunes van Ajax rondliepen die chocoladerepen
verkochten. Dit beeld kan eveneens hebben bij-
gedragen aan de joodse naam van de club.
De enige concrete aanwijzing die erop duidt dat
Ajax een meer dan gemiddeld aantal joodse spe-
lers had, komt uit een Engelstalig promotieboekje
van Ajax uit 1974. Hierin wordt Ajax omschreven
als een club met'many Jewish members'die
door de Duitse bezetter vernietigd werden.
Uitgaande van de overige bronnen kan echter
worden aangenomen dat met'members' de
ondersteunende leden oftewel de donateurs
bedoeld zijn en niet de spelers.
Op basis van het bronnenmateriaal en de mon-
delinge getuigenissen kan geconcludeerd worden
dat Ajax een behoorlijk grole schare joodse aan-
hangers kende, maar geen bovengemiddeld aan-
tal joodse spelers op het veld had staan.

Deze tekst is gebaseerd op de doctoraalscriptie
De bal bleet rollen. Ajax binnen voetballend
Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit
onderzoek scf,eÍst het dagetijks leven van de
Amnsterdamse voetbalwereld in de jaren '40-'45.

De scriptie is tegen kostprijs verkrijgbaar bii de
aute u r, tel eíoo n : 020 -669 5605.
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PROCENTVAN
TOPSPORTERS
DOETAAN
RITUELEN

INTUSSEN,
[?:'i3"ïJ,l"1JHi:ï1"J,:Í i:ï::ï;;",11"J,3:' ov E RzE E . . .
over hun rituelen. Gemiddeld meldden de spor-
ters dat zij meer dan twee rituelen uitvoeren; trai-
ners zelÍs meer dan drie. Veel voorkomende ritu-
elen zijn: niet scheren, drie keer naar het toilet
gaan en koolhydraatrijk voedsel eten.
Dat sporters rituelen verrichten lijkt vooral te
maken te hebben met het verhogen van zelfuer-
trouwen. Schippers toetste dit door de'beheer-
singsoriëntatie' van sporters te ondeaoeken.
Deze kan intern oÍ extern zijn;intern betekent dat
uitkomsten van wedstrijden aan persoonlijke ken-
merken worden toegeschreven; extern betekent
dat ze aan toeval oÍ de omstandigheden worden
toegewezen. Uit Schippers' onderzoek blijkt dat
mensen mel een interne beheersingsoriëntatie

door Nico van Horn

De Britse Assoclatlon ol Sports Hlstorlans
hleld op 31 mel haar jaarlijkse vergadering op
Twickenham ln Londen.

De vereniging, die een tiental jaar ouder is dan
Stichting de Sportwereld, organiseert ieder jaar
op een sportlocatie een bijeenkomst waar leden
voordrachten houden over een
onderwerp uit de sportgeschiedenis. Vorig jaar
zaten we in Leicester, op de MontÍort Universiteil.
Daar wordt veel aandacht geschonken aan sport
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door Annemie Ploeger

Altlid eerst de rechterschoen aandoen, dan de
linker. Altlld vler pannenkoeken eten voor de
wedslrljd. Altljd dezelldê tas met een speciale
eend eraan meenemen.Tachtig procent van
topsportend Nederland voert rltuelen ult vlak
voor een wedstrlld, een bevlndlng van VU-
psychologlestudente Mlchaéla Schlppers. Zlj
schreef voor haar aÍstudeeropdracht een
scriptie over bligelooí en sport en hleld een
lezlng voor Stlchting de Sportwereld.

Waarom hebben zoveel sporters rituelen?
Wanneer zijn die rituelen extra belangrijk? En
hebben sporters er baat bij? Tot voor kort was er
alleen anecdotisch materiaal beschikbaar om
deze vragen te beantwoorden. Michaéla
Schippers voerde een kwantitatief onderzoek uit,

meer zelfuertrouwen hebben en het minder
belangrijk vinden om rituelen uit te voeren. Voor
mensen met een externe beheersingsoriëntatie
geldt het omgekeerde: zij zijn onzekerder en vin-
den het vervelender als ze hun rituelen niet kun-
nen uitvoeren. Rituelen uitvoeren bliikt het
belangrijkst te zijn als de winstveruvachting laag is
en als het belang van de wedstrijd hoog is.
Sporters die erg bijgelovig zijn hebben het idee
dat hun prestaties zullen verslechteren als ze hun
rituelen niet uitvoeren. Ook denken zij dat rituelen
een positieve invloed hebben op hun concenlratie
en hun zelÍvertrouwen. Of dit idee klopt was niet
de vraagstelling van Schippers' onderzoek, maar
zij denkt dat'selÍ-ÍulÍilling prophecy'een rol kan
spelen. Wie denkt eÍgens baat bij te hebben, pakt
ook zijn voordeel. Alhoewel, er is een verhaal
bekend dat een speler door zijn rituelen in tien
dagen zes kilo afuiel, dus het kan ook verkeerd
uitpakken.
Van belang is dat trainers rekening houden met
het feit dat zoveel sporters er rituelen op na hou-
den (en dat sporters rekening houden met het Íeit
dat zoveel trainers rituelen hebben?) en de voor-
delen van rituelen proberen te benutten. Dus laat
die jongen zijn drie kruisjes slaan, als hii dat pret-
tig vindt.

U kunt een exemplaar van de scriptie Biigeloof
en sport tegen kostprijs bestellen bij Michaéla
Schippers, tel : 020-624081 7.



in de ruimste zin des woords: geschiedenis,
sociale omstandigheden, gezondheid, voeding,
training, begeleiding enzovoorts. Volgend jaar is
debijeenkomst bij Manchester Unitêd en dit jaar
dus in het beroemde rugbystadion. Hoewel de
vertegenwoordiging van Midden-Engeland (veel
rugby league, met daarnaast cricket en voetbal)
groot is, komen ook andere takken van sport bij
de ASH-dagen aan de orde. Dit jaar opende de
bileenkomst, bijgewoond door een vijftigtal
bezoekers, mel een terugblik op de sportjourna-
listiek. Chris Harte, de grote man achter ASH,
hield ons voor dat hel gejammer over sporNerru-
wing ook al rond 1900 in de kranten stond.
Vervolgens kwam er een biograÍie van een voor-
malige rugby-captain aan de orde, en daarna de
stand van zaken met betrekking tot Hampden
Roar waar een Schots nationaal voetbalmuseum
in opbouw is.Verder waren er verhalen over de
Breconshire Football Club in Wales, een voor-
dracht over de eeuwige vete tussen rugby union
en rugby league en als laatsle was er een lezing
van Mike Latham, ook al jaren actieÍ binnen ASH,
over hel verschil in populariteit tussen voetbal en
rugby. Het blijkt dat in sommige plaatsen voetbal
enorm populair is, tenarijl in een vlakbij gelegen
dorp rugby de boventoon voert. Het programma
begon om elf uur en om halt zes zaten we in de
pub. Tijdens de dag waren tal van boeken, tijd-
schriften en andere informatie over sportgeschie-
denis te koop. Een uiterst ontspannen sÍeertje,
geen poeha, maar gewoon aandacht voor sport-
geschiedenis.

Het adres van de Association of Sporls
Historians is: Faro Close, Coates Hill Road,
Bickley, Kent BR 1-2 RR, England. Tel.:00-44-
1 81 -4671 951 . Fax: 00-44-1 81 -29501 90.

,,WALGELIJK

EN MENSCH.
ONTEEREND''
Het boksveíbod van 1922

door Peter-Jan Mol

In verschlllende gemeenles worden de moge-
lljkheden verkend om íree-Íight gala's en
kooigevechten te verbieden. Burgemeesters
verkennen hun bevoegdheden. ln 1922 werd
het ln Amsterdam verboden om openbare
boksuredstrliden te houden, Dit verbod zou
bijna twintig jaar lang sland houden. Een
Íêconstructle van de íelten aan de hand van
een krantenondenoek.'The noble art oÍ self-
deÍence', zoals lieÍhebbers van de bokssport
hun passie plegen te noemen, werd In 1897 in
Nederland geihtroduceerd. De lnitiatlelnemer
was Henrl J.J. Placké, dle in de winter van
1897-98 een boksschool opzette ln
Amstêrdam. ln 1902 werd er voor het eerst
gebokst om het kampioenschap van
Nederland en in í911 vond de oprichting
plaats van de Nederlandse Boks Bond.

Vrijwel vanaÍ de introductie van het boksen in
Nederland waren er veel tegenstanders van deze
sport. Slechts weinigen konden het nobele er van
in zien. Bokswedstrijden werden vergeleken met
ordinaire straatgevechten. De toeschouwers, die
vaak uit waren op sensatie, droegen ook niet
altijd bij tot een vreedzame sfeer.
Bokswedstrilden kregen al snel een slechte
naam. Toen in Den Haag een bokser tijdens een
wedstrijd dodeliik getrofÍen werd door zijn tegen-
stander, deed dit veel stof opwaaien. Ook aan de
gemeentelijke autoriteiten in Amsterdam ging dit
incident niet voorbij. Begin september 1922 deed
de hooÍdcommissaris van politie aan de burge-
meester het voorstel openbare bokswedstrijden
in Amsterdam te verbieden. Burgemeester De
Vlugt nam dit voorstel over en vanaf dat moment
was het niet meer toegestaan publiek toe te laten
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bij bokswedstrijden. Er mocht alleen nog maar in
besloten kring gebokst wordên, waardoor de
sport veel van haar aantrekkingskracht verloor.
Als reden voor deze zware maatregel noemde de
hooÍdcom missaris de zedenverruwende versto-
ring die een bokswedstrijd volgens hem vormde.
Direct na de bekendmaking van dit besluit brand-
de er een hevige discussie los in de schrijvende
pers. De meerderheid - van de grote kranten
waren dit Het Handelsblad en Het Volk - stond
vierkant achter het burgemeestersbesluit. De
argumentatie hiervoor was dat het bij boksen
niet meer ging om nobele kunsten als behendig-
heid, lenigheid en zelfbeheersing, maar dat het
ging om het knock-out slaan van de tegenstan-
der. "Walgelijk en menschonteerend", noemde
een lezer van Het Handelsblad een bokswed-
strijd: "Op den laatsten wedstrijd, dien ik onlangs
in Groningen meemaakte, kon het publiek zich
vermeien in het aanschouwen van een bewuste-
loos geslagen man, die na het opstaan naar zijn
kleedkamer wankelde. lk heb den man gevolgd
en zag hem daar andermaal ineenzijgen..." Dit
gevoegd bij het opruiende publiek zorgde ervoor
dat een bokswedstrijd niets meeÍ met sport van
doen had en daarom terecht verboden werd,
aldus de voorstanders van het verbod.

TONEELKNECHTS
De enige krant die tegenstander was van het
boksverbod, was De TelegraaÍ. Deze krant
beaamde wel dat de bokssport steeds verder
verruwde en vond daarom ook dat de
Nederlandse Boks Bond in moest grijpen, maar
in een verbod op wedstrijden zag zii absoluut
geen heil. De Telegraaf nam hiertégen zelÍs zeer
scherp stelling. Dit deed deze krant niet zozeer
bij monde van de eigen redacteurs, maar door
het plaatsen van verschillende opruiende inge-
zonden brieven. Zo werd de anti-revolutionaire
burgemeester door een lezer verweten alles te
verlcieden wat niet in zijn straatje paste: "Het inte-
resseert mij welk binnenkort het volgend verbod
zal zijn. Vermoedelijk wachl de burgemeester er
op, dat een coulisse op het hooÍd van een onzer
acteurs oÍ tooneelknechts terechtkomt om alle
tooneel te verbieden- hetgeen met zijn particulie-
re beginselen het meest overeenkomen zou."

OLYMPISCHE SPELEN
Veel steden en dorpen volgden het voorbeeld
van Amsterdam door een wedstrijdverbod op te
leggen. Zelfs gemeenten waar nog nooit een
wedstrijd geboksl was, gingen hiertoe over. Dit
leidde ín De TelegraaÍ tot diverse sarcastische
opmerkingen: "En thans hebben wij gelezen, dat
de commissaris van politie te Winschoten in over-
leg met zijn burgemeester bij gebrek aan een
bokswedstrijd het houden van een boksdemon-
stratie binnen zijn gemeente verboden heeft sn
wij vragen ons aÍ op welke gronden deze autori-
teiten, die van boksen vermoedelijk evenveel
begrip hebben als een pap€gaai van cricket, hun
besluit genomen hebben."
ln de laatste maanden van 1922 ebde de díscus-
sie omtrent het wedstrijdverbod enigszins weg. Er
was een verbod en daarmee was de kous aÍ. ln
maart 1923 werd de zaak echter wser aange-
zwengeld door De TelegraaÍ. Deze sterk polarise-
rende krant wees op het gevaar dat volgens haar
bestond, dat de Olympische Spelen van 1928
aan Amsterdam voorbij zouden gaan indien het
boksverbod niet opgeheven zou worden. Op deze
manier probeerde De TelegraaÍ stemming te
maken tegen het boksverbod dat in grote delen
van Nederland gold.
Uiteindelijk werd het boksverbod in Amsterdam
tijdens de Spelen van 1928 tijdelijk opgeheven.
Het zou tot'1941 duren voordat het boksverbod
deÍinitief opgeheven zou worden. Onder druk van
de Duitse bezetter, die van mening was dat de
Nederlandse sport zowel kwantitatief als kwalita-
tief moest groeien om bij te kunnen dragen aan
de toekomstige nationaal-socialistische herop-
voeding van het Nederlandse volk, werd het
boksverbod opgeheven.
Desondanks hebben de aanhangers lan de
bokssport nog vele jaren moeten strijden tegen
het negatieve imago van de sport. Tegenwoordig
is het (proÍ)boksen in bijna alle landen toege-
staan. Aleen in enkele landen, waaronder de de
Scandinavische, geldt een verbod-
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KOESTER DE
KABEL

door Jurryt van de Vooren

Voetbal is sinds lang de grootste volks- de veronderstelde kracht van de ploeg: een mix van

sport. Tot de Eerste Werádoorlog werd Europêse, wat voorspelbare degellikheld en Zuld-
het vooral beoeÍend door ionoenË uil de Amerlkaanse speelsheld. Onze samenlevlng heet
hoogste sociale mitieus. Tijde-ns de mobili- tolerant te ziin, dus waarom zou dat niet gelden voor
satiÀjaren echter werden veel mannen ons voetbal? Desondanks llgt de klem van veel

ondergebracht in het leger, dat niet .r"""r ruzles in de geschledenis van het Nederlans Elftal
op de proeÍ werd gesteld. De verveling iuist in de sociale achtergrond van de spelers. Dat

sioeg àe en de legerleiding was bevróesd bllikt nu weer mêt de zogenaamds'kabel', de zwarte
voor onrust -het wàren Ce Éren van oom- lnternatlonals' waanover zoveel opheÍ wordt gemaakt.
munistische revoluties- zodat veel ruimte ssn de elitairen en de arbeiders. Op 3 maart
werd geboden voor sportieve afleiding. Veel jon- 1923 werd zelfs een comissie bij de Voetbalbond
gens uit de lagere sociale groepen maakten toen ;ngsslsld, die zich boog over het vraagstuk van
voor het eerst kennis met voetbal en richtten na het voetbal in de betere standen. De conclusie
de oorlog hun eigen verenigingen op. Het waren luidde dat de aóeider in het dagelijks leven wei-
de jaren waarin volksclubs als Feyenoord en Go nig maatschappelijke mogelijkheden kende,
Ahead opkwamen en het vaderlandse voetbal waardoor de grens tussen het normale leven en
overnamen van de elitaire clubs. Maar dat bete- het voetbal vervaagde. Voetbal was vooral preste-
kende niet automatisch dat'aóeider-voetballers' ren, om elders kansen aÍ te dwingen die in het
werden opgenomen in Oranje. normale leven buiten bereik lagen.
"Mijnheer denkt dat hil zomaar kan aanschui- Deze benadering botste Írontaal met de tradtio-
ven?" vroegen de internationals aan Feyenoorder nele visie van het amateurisme, die uitging van
Kees Pijl in 1924 toen hij aan tafel wilde gaan zit- een ongebonden wedstrijd met alleen sportieve
ten. De heren hadden geen behoefte aan eên behngen. Geld en geldingsdrang hoorden daar
arbeider aan het maal, om bespaard te blijven niet bij, aldus de voetballers en bestuurders uit
van zijn aÍschuwelijke taÍelmanieren. Dat Pijl de betere milieus. Dat was natuurlijk makkelijk
aÍkomstig was van de club die zojuist voor de gezegd, want echte zorgên over hun maatschap-
eerste keer de nationale titel had bemachtigd pelijke positie hadden ze niet met hun goede
deed niet terzake. Pijl werd toen verschrikkelijk aÍkomst, opleiding en vriendenk1ng. De principes
kwaad, paklê de koffers en rende naar de eerste van het amateurisme waren boven alles verhe-
trein huiswaarts. OfÍicials van de voetbalbond, ven, zelÍs boven de realiteit dat -met name in de
toen nog niet de Koninkliike, wisten met grote jaren dertig- steeds meer voetballers uit de volk-
moeite Pijl te weerhouden en belooÍden dat de se milieus door de economische crisis in de pro-
heren hun excuses zouden aanbieden. Dat blemen raakten. Betaald voetbal zou hen uit een
gebeurde en Pijl speelde daarna tegen een sociaal isolement hebben kunnen halen
Roemenië, waarbij de arbeider vier keer scoorde. maar dat werd genegeerd. Het was de kiem van
De'affaire-Pijl'was geen incident: de groeiende een conÍlict over de invoering van betaald voet-
aanhang van het voetbal onder de'volkse bd, dat zijn hoogtepunt vond in de jaren vijftig.
milieus'-zo omschreeÍ voormalig KNVB-bestuur- Het was een opmerkelijke botsing, omdat die zich
der C. Miermans het in 1955- was een bron van niet onttrok aan de maatschappelijke verhoudin-
conÍlicten binnen Oranje. Een enorm cultturver- gen. Ook daar vond in dezelÍde periode een ver-
schil sloeg een afgrond van beleving lussen tus- zelÍstandiging plaats van niet-elitaire groeperin-

Het Nederlands Elftal woÍdt samengesteld op grond
van kwallteit en niet op aÍkomst. Dat is vanzelÍspre-
kend, want de tijd dat soclale achtergrond belangrij-
ker ls dan spellwaliteit, llgt reeds lang achter ons.
Sterker nog: het Nederlands Eftal staat bekend als
een team mêt een grote verscheldenheld. Daarin ligt



gen en hun ideeèn, met een groeiende invloed
van werknsmers, vrouwen en jongeren. Maar ter-
wijl in de politiek het algemeen stemrecht al in de
jaren twintig bestond, gold dat niet voor de
KNVB. Wat we nu de democratisering van het
voetbal in de jaren dertig noemen, valt achteraf
tegen. Uiteindelijk hebben de oude idealen van
een zuiver amateurisme de ontwikkeling van het
Nederlandse voetbal met decennia vertraagd,
zowel op speltechnisch niveau als op het gebied
van de maatschappelijke ontwikkeling. De ont-
plooiing en ontwikkeling van de grootste groep
spelers liep stuk op de toenmalige conservatieve
opvattingen.

ZELFBEWUSTE JONGEREN
De vergelijking met nu is aanwezig, alhoewel
snelle conclusies gevaarlijk zijn. Het voetbal van
dit moment heeft veel spelers die aÍkomstig zrjn
uit verschillende culturen, die net als een halve
eeuw geleden een andere opvatting hebben dan
de top van de voetbalwereld. Op speltechnisch
gebied zal het minder Europees zijn - en was dat
niet een onderdeel van de kracht? - maar ook de
sociale Íunctie van deze sport wordt anders
beleeÍd. Waar zwarte Amerikaanse jongens de
bokssport beoeÍenden in de hoop daarin een
loopbaan op te bouwen, geldt dat wellicht nu voor
'niet-Nederlandse' voetballers. Dat zal zijn weer-
slag hebben, vooral nu veel van deze spelers uit-
komen in de hoogste regionen en het Nederlands
Elftal.
ln een uitzending van het programma Karel de
GraaÍ dit jaar zei Clarence SeedorÍ, die wordt
gezien als de voorman van de kabel, dat de hui-
dige jongeren anders aankijken tegen profêssio-
nalisme in de sport. Hij venvees daarbij echter
niet naar zwaÍte spelers, maar naar een witte
speler als Boudewijn Zenden van PSV. Neem
daarnaast de beruchte Íoto in de Volkskrant tij-
dens het EK van 1996, waarop de witte en zwar-
te spelers gescheiden van elkaar zouden zitten
en die als bewijs diende voor de raciale verdeeld-
heden. Daarop was toch duidellijk te zien dat
Richard Witschge - die ooit het gruwelijke etiket
van exponent van de patatgeneratie opgeplakt
kreeg - aan de'zwarte'tafel zat. Het is daarom
veel logischer te veronderstellen dat er verschil-
lende generaties bestaan in Oranje in plaats van
raciale verschillen.
De nieuwe gedachten zijn niet zozeer onderdeel

van eên huidskleur, maar van een generatie die
eraan gewend is met vele achtergronden in een
team te spelen. Het is een kwestie van wennen
en inzien dat er sprake is van jonge spelers met
een sterk beseÍ van eigen kracht. Daar had de
Nederlandse voetbalelite het al moeiliik mee in
de eerste decennia van de eeuw, waardoor de
ontwikkeling van de sport voor tientallen jaren
nodeloos werd geblokkeerd. Ook die zogenaam-
de kabel is niets anders dan de neerslag van bre-
dere maatschappelijke ontwikkelingen, in dit
geval van de diverse, multiculturele samenleving.
Veel verschillende opvattingen tezamen betekent
een verrilking van de maatschappij, van het voet-
bal en van het Nederlands elftal. Al zullen deze
spelers nog heel wat voetbalconservatisme
tegenkomen.

BOEKEN
Pieter Breul<er (eindred.), Kaatsen: Iange Milie, levende
sport (Friese Pers Boekeij, Leeuwarden 1g97) ISBN 90
330 1523 4, 351 blz., t 42,50.
Pieter Breuker, Met de Friese slag (Stidiling Kultuer en
Toerisme yn Fryslán, Leeuwarden 1997) rSBN 90 74845 39
4, 83 Az., t 24,50.
Ter gel€genheid van zijn honderdjarig bestaan heeft de l(o-
ninklijke Nederlandse Kaalsbond (KNKB) een gedenkboek
uitgebracht, waarin een gÍoot aantal medeweÍkers, met
Pieter Breuker als eindredacleur, het wel en wee van het
kaalsen in Friesland en de rêst \ran Nederland in kaart
heett gebrachl. Begonnen mel 17 aangeslolen verenigin-
gen en 1200 leden, ontwikkelde de Bond zich vooral in de
eersle lase van zijn bestaan voorspoedig. Éen opmerkelilke
gÍoêi deêd zich tijdens de Tweede Wereldoorlog wor. De
laalste iaÍen bliift het aantal beoefenaren tamelÍk constant:
legenwoordig tell de Bond ongeveer zeslienduizend leden,
veÍdeeld ovsr zo'n 130 verenigirgen en met inbegÍip van
zestien verenigingen eHers in het hnd. Een belangrijke rol
binnen de kaatsspoíl is weggelegd voor de samen-
werkende PC (de Permanenle Commissie der Franeker
Kaatspartil), die al uit 1853 dateert en sinds jaar en dag de
belaamde PO-wedslrilden organlseerl.
Omdal de kaatsspoÍl tot de wrbeelding wm een gÍoot pu-
bliek spÍeekt, is het toe te iuichen dat dit royaal uitg+
raoerde, overvloedig geïllustreeÍde overzichtsrerk versche-
nen is. Oe niet-ingevoerde lezeÍ kan zich nu een goed
beeld vormen van een sport die zo riik is aan tradities. Het
weÍk begint met een schets van het organisatorisch raam-
weÍk en vervolgens wordt in drie hooldslukken de historie
uit de doeken gedaan. Voor de lieÍhebbers van sporlge-
schiedenis vormen deze hooídslukken zonder twijÍel het
interessantste deel van het boek. De hierna volgende brj-
dragen richlen zich elk op een bepaald aspect van de sport
en ook daarbii komt het verleden vaak om de hoek kijken.
Een bezwaar is wel dat de spanning er wat uitraakl doordat
de chronologie niet vastgehouden wordt. Dit had misschien
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vooÍkomen kunnen worden wanneer
een oÍ twee auleurs de biidÍagen van
de bijna twintig andere medewerkers
wat meer hadden geslÍoomliind en in
rolgorde van de lijd hadden geplaatst.
Het rijke verleden van de KNKB komt
in het boek goed tot uiting. Wat mÍ
vooral boeide is de wiize waarop
regelmatig de wisselwerking tussen de
kaatsspoÍt en de samenleving wordt
besproken. Wal voor de nolabele pío-
motors van sport in het algemeen gold,
deed zich ook bii het kaalsen vooÍ.
Niet het plezier in de sport slond bii
hen voorop, maaÍ het streven de
VolkskÍacht'te versterken, de geest te
veredelen ol'het nut voor lichaam en
geest'tê vergroten.
Kaatsen houdt, zo maken de auteurs
duidelilk, ook tegenwoordig meer in
dan een sportieve krachtmeting. Sinds
eeuwen in een grool deel van Europa
als \rolksspsl beoeÍend, is het €en dra-
ger van vele lradhies. Dat de sport in
verschillende land€n - en zelís binnen
die landen - op uileenlopende wijze
beo€Ísnd wordt, is weliswaar €en van
haar charmes, maar werkt belemme-
rend \ lor d€ internationale contacten.
Er zal in de toekomst veel overleg
nodig ziin voordat de gewensle inter-
nationale orièntatie haar beslag kan
kriigen.
De tweede publicatie die onlangs orrer
de kaatssport is uitgekomen, heet Mel
de Friese slag en staat geheel op
naam van PieteÍ Breuker. Door z'n klei-
ne om ng kan het heel goed als inlei-
ding tot het hiervoor genoemde over-
zichtswerk gebruikt worden, SpreiJing
over een grool aantal Europese lan-
den, met uitlopers in de bekle Ameri-
ka's, onderstrepen het inlernalionale
karakter van de sport. Heel handig
roor de belangstellende buitenstaan-
der is de uitleg van de Friese spel
íegels en \ran het gebruiktg maleÍiaal.
Het zal bii weinigen bekend zijn dat
kaatsen ooit eên demonstratiesport op
de Olympische Spelen (van
Amsterdam) is geweesl, overigens
zond€r succes. Ook in de beeldende
kunsten en de literatuur, zo maakl de
schrijver duídeliik, speelde en speelt
kaatsen een belangriike rol. Redenen
genoeg om het tot hst FÍi€se cul-
tuurbezÍt uit te roepen. (Theo Stevens)

R. ten Brink, F. van Schoondetwalt en
J. Verdond< (red. en samensi) Het
Gouden Habijt. De Volkskrant 50 jaat
in de Tow (De Volkskrant, Amsterdam
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M. Ros en W. Koster, Heersers Van de

Tour. De naoorlogse Tounuinnaars (De
Arfuiderspers, Amsterdam 1997) 408
Az.,f A,90.
J.Wielaert, Bnw, les Holladais! 30
sterke wielenrerhalen (Kosmos-Z&K
Uitgevers, Utrechl 1997) 224 blz., f
24,90.
Op een vooriaarsmorgen in 1936 even
voor tien uur belde sportiournalist en
spo@ionier Joris van den Bergh aan
bii de woning van wielrenner Theofiel
Middelkamp. "Wat komde gii zo vroeg
doen? Komt erin', zei Theofiel. Onder
het genol van een kop koíie onthulde
de beroemde sportverslaggêver het
doel
van ziln komst. Nederland had van de
legendarische Tour-direcleur Henri
Desgrange voor de eersle keer een uit-
nodiging ontvangen om met een ploeg
aan de Tour de France deel te nemen.
Van den Bergh, die zich als ploegleider
\/oor dit Nederlandse debuut in de

aan aoêÍ wactd
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Tour had opgeworpen, probeerde
Middelkamp mee te kriigen naaÍ
Frankrilk.'Joris, ik heb nooit genen
berg gezien. Aístanden daar ben ik niet
bang van, want ik kan een h6le dag
Íietsen', antwoordde hij aanvankelijk.
Hii realiseerde zich dat hil over grind-
paden zou moeten riiden, zonder ver-
snellingen en met de reservebard om
zijn schouders gebonden. Toch zegde
hii toe en mel de gebÍoeders Albert en
Antoon van Schendel en Albert
Giissen verscheen Middelkamp aan de
slaÍt in Pariis.
Tot gÍote verrassing van de Volkskrant
wist ïheofiel Middelkamp meleen ook
de zwaarste Alpenetappe uit deze Tour
te winnen: "Een kermiscoureur uit een
land zonder wegrenners heeft een
pÍestalie verrichl die wellicht de
opmerkelijkste zal zijn van de gehele
Tour de France van dit iaar!" Ook bin-
nen het wielerpeloton werd veóaasd
gereageerd. De latere Tour-winnaar
\ran dat iaar, de Belg Sylveer Maes,



moest die avond aan taÍel in het ren-
nershotel ziin bewondering erkênnen:
"Gii godveÍdommese keeskop, gii kunt
goe bergop rijden."
Middelkamp zou nog tweemaal aan de
Tour deelnemen, maar de verdiensten
vielen hem als beroepsrenner legen en
na de Tour van 1938 hield hii het voor
gezien. ln het interviewboek Bravo les
Hollandais! bagatelliseert hil tegenover
NOS-radioverslaggever Jeroen
Welaert de roem die goede prestaties
in de Tour opleveÍdên. "Wat heb je nou
aan eer? Poen in de zakken is eer. Met
roem ga je niet naar de winkel."
Wielaert bundelt in Bravo les
Hollandais! (radio-)interviews met een
groot aantal Nederlandse Tour-deelne-
mers uit de periode 1936-'1996. Onder
hen uiteraard de groten Wagtmans,
Van Est, Janssen, Zoetemelk en
Breukink, maaÍ ook (meestêr)knêchten
als Gêldermans, Den Hertog, Raas en
Van der Velde. De gespÍekken le'veren
gedenkwaardige'oral history' op van
zestig laar NedeÍlandse deelname aan
de Tour de France. Terwijl haat en lief-
de voor het Tourcircus elkaar atwisse-
len, blijft de fascinatie van elke oud-
deelnemer voor het Íonomeen Tour d€
France Íecht o\rêrêind staan.
Het'dagblad vooÍ het katholieke volk in
Nederland' de Volkskrant, maakte in
1936 al melding van de eerste
Nederlandse successen in de Tour de
France, maar vanaÍ de eerste naoor-

logse Tour in 1947 had de krant haar
eigen verslaggevers in de
Tourkaravaan. llluslere sportiournalis-
ten als Jan de Vries, Theo Nolens,
Theo Koomen en Pierre Huyskens
hielden het katholieke volksdeel op de

hoogte van de verrichlingen van het
Nederlandse smaldeel in de Tour.
Teruvijl het katholieke stempel van het
dagblad vervaagde bleel de verbon-
denheid ran de Volkskrant met de wie-
lersporl sterk en namen Frans van
Schoonderwalt, Guus rran Holland en
Bert Wagendorp de Íakkel over. De
bundel Het Gouden Habít bevat van
elke TouÍ tussen 1947 en í996 een
opmerkeliik ritverslag uit de Volkskrant.
Zo passeren bergetappes van Bartali,
Bahamontes, Winnen en Virenque de
revue, woÍdt er om secondes gestre-
den door Anquetil, Janssen en
Lemond, wordt het dÍamatisch einde
beschÍeven van Simpson en Casartelli
en delen we nogmaals de opÍechte
journalistieke veruondering over
MsÍckx, Hinault en lndurain.
ln zijn eerdere boek Heldenlevens
schetste Martin Ros al de verbonden-
heid van ziin katholiekê ieugd met d€
wiel€Fport in het algemeen en met de
helden van de Tour de Franco in het
bilzonder. ln De Heersers van de Tour,
dat hij samen met wielerjournalist Wout
Koster schreeÍ, blijÍl de katholieke
jeugd lan Ros meer op de achter-
gÍond. Toch heeft het overzicht van alle
Tounrinnaars van 1947 (Jean Robic)
tot 1996 (Bjarne Riis) iets \ran een
hJnd€ling heiligenlevens. De aandacht
\oor de heÍoiek en voor het anecdoti-
schê zenen de loon van het boek
waarin de grens lussen waarheid en
verzinsel niet altÍd even heldeÍ is (ên
dit lijkl er wor Ros ook niet zeer toe te
doen). Daaóii komt de soms onhandi-
ge stijl van Ros, die mel het vorderen
\ran hel boek stoÍend gaat werken. Wie
echteÍ TouÍ-gelovige is van helzelÍde
kaliber als Martin Ros zal aan de 29
hagiograÍieén veel plezier beleven.
(Sioerd van Tiel)

Ove Hagelin, Kinetic Joltings. Rare and
Cuious Books in the Library oÍ the Old
Royal Centnl lnstitute of Gymnastics.
An lllustrated and Annoted Catalogue
(ldrottshógskolans Eibliotek Stockholm,
1996).
Niet alleen een boek óveÍ zeldzame en
curieuze boeken, maar dit boêk
behoort zelí lot deze categorie. Ove
Hagelin dook in de bibliotheek van
ldronshógskolan en keek naar wat hii
toevallig tegenkwam op het gebied van
sport. Dus geen historisch overzicht,
maar een gÍeep uit allerhande opmer-
keli,ke boeken over o.a. gymnastiek,
circus en analomie. Wel op chronologi-

sche volgorde gepresenteeÍd, en zo
begint hij met een boek van Flarius
Renatius Vegetius uit de vierde eeuv,
oveÍ militahe lraining, waarvan in 1607
een hernieuwde uitgave verscheen.
Daarna OnoÍrio Panvinio uit 1&42 over
het Romeinso circus. Ove Hagelin slel-
de een zeer opmeÍkelijk, riik geïllus-
treerd boek samen, waarop de zin uit
de inleiding ïe moet ook eêns lezen
niet alleen om inÍormatie te vergarerf
goed \lan toepassing is. (Annemie
Ploeger)

Neil Wiggles'/onh, The Ewlution of
Ênglish Sport (Fnnk Cass, l99l0).
lsBN 0-71464219-3.
Volgens Neil Wigglos\i/orth woÍden
boeken over de g€schisdenis van sport
te veel vanuit een middenklasse-per-
spectieÍ geschrwen. Dus kwam hij met
een legenzet: een boek oveÍ de evolu-
tie van Engêlso sport, met daaÍin wÍ-
werkt materiaal van honderden sport-
clubs, jaaÍverslagen, correspondenties
en kranten\rerslagen. Thgma's ziin
commerchlis€íing, píoÍessionaliseÍing,
recÍeatio en amateurismg. Of dil nu
echt zo vernieu.rerÉ is?l (Annemie
Ploegor)

Amd Kr0ger & Jarnes niordan
(Editoís), The SÍp/.y oí Wo*er S'p,rt
(Human Knetícs, t996). ,S8 / (}
87322-874-X.
Het doel van Neil Wigglesworth wordt
wel bereikl door Arnd KÍogeÍ en James
Riordan. Zii redigeerden een boek over
de geschiedenis \ran de aÈeiders-
sportbeweglng. Deze beweging had als
doel om alle leden van de arbeiders-
klasse - man, vÍouw wit, airart - le
laten deelnemen aan sport. Zo namen
in 1925, na de Parijse Olymflsche
Spelen, 1 50 duizend weÍknemeÍs deel
aan de eerste Workers Olympics in
FrankÍurt. ln '1931 werden de tweede
Olympische Spelen roor Aóeiders
georganiseerd in Wenen. ln 1936
waren anti-nazi-Spelen in Barcelona
gepland, maar die gingen niet door.
Naast een introductie en twee app€n-
dices over de Socialist Worker Sports
lnternalional en de Red Sport
lnternalional, en over arbeiderssport
over de hele wereld, beslaat het boek
tien hooÍdslukken over arbeiderssport
in lien verschillende landen, waarondeÍ
Duitsland, de Soviet Unie en lsraè|.
Een mooi boek en naluurlijk ontbíeken
de vele propagandlstische alÍichss
niel. (Annemie Ploeger)



50 JAAR
SPORTJOURNALISTIEK IN

VOETBAL
I NT E R N AT I O N A L i:*#',$ï:'
door Annemie Ploeger

Tv-verslaggwing van een voetbalwedstÍijd uit
1953 in Parijs: "Met twee cameramensen ging ik
er naar toe. Dan klom je in een hoog toÍentje en
we Íilmden.'s Nachts vlogen we terug; dan ging
meteen het Íilmmateriaal naar het laboratorium
en dan hadden we de stunt van de maand: op
donderdagavond Íilmbeelden van een wedstrijd
die een dag eerder gespeeld was." Zo vêrtelt Dick
van Bommel, van 1952 tot 1966 sportverslagge-
ver voor de NCRV, in een special van Voetbal
lnternational uit 1980 over 50 jaar sportjournalis-
tiek. Een prachtig document, waaruit blijkt dat er
sindsdien niet veel is veranderd - zoals de
columns van Henk Spaan en Hans Kraay en
opmerkingen over de komst van commerciële
televisie - maar dat toch ook niet alles hetzelfde
is gebleven:"lk erger me het meest aan die rode
journalisten. Dat is begonnen met Kick Geudeker.
Hij zei voor de Vara dat de mensen niet naar het

Merkom, ras-voetbalsupporter).
Ook komen sporters zelÍ aan het woord, onder
wíe publieks- en perslievelingen als Gerrie
Knetemann ("Men ziet overal rottigheid en combi-
ne in. Dingen waar wii zelÍ nooit aan gedacht
hebben. Maar ja, wij Íietsen en journalisten schrij-
ven, hè) en Wim van Hanegem ("lk probeer me
vooral de laatste iaren ook wat meer in een jour-
nalist te verplaatsen. Dan zie je eigenlijk toch dat
het geen makkelijk vak is, als je het tenminste
goed wilt doen").
Natuurlijk komt ook good old Jean Nelissen die

toen nog cheÍ-sport
van het dagblad De
Limburger en com-
mentator van de
Tour de France voor
de NOS was aan
het woord, evenals
de Vlaming Bob
Deps die vindt dat
er te weinig wordt
gelachen in de

de sportjournalist
aangeeft: "Praten
met Nixon lijkt me

interessanter dan met speler x."
Tot slot nog een paar relativerende opmerkingen
van oud-voetballers. Han Grijzenhout: "Die zoge-
naamde deskundigheid van de voetbaljournalis-
ten, daar moeten we niet te zwaar aan tillen. lk
noem het liever geleuter."
Gerrie M0hren: "Het grootste verschil tussen de
Spaanse en de Nederlandse pers is de deskun-
digheid, de pers is in Nederland deskundiger."
Even later:'Spaanse journalisten schrijven wel
een stuk positiever. lk was daar best gelukkig
mee."

SCHILDEREN
MET EEN

$!H:'l'ii:i'ÊïïX'"ïïiiJ'"?Êïl;maaÍ 
naar 

K L E I N
Arbeiders Sport Bond"(opmerking van Chiel van

PENSEEL
een intenriew met Jean l,lelissen

door Sjoerd van Tiel

Deze zomer kwam na negentwintig jaar een
voorlopig einde aan de ïour-carrière van wieler-
verslaggever Jean Nelissen. De NOS besloot dat
de televisieverslaggeving van de Tour de France
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aan verjonging toe was. Dit jaar bleven Nelissen
en zijn Tour-archieÍ (een lading cahiers, een aan-
tal kaartenbakken, boeken en opschrijÍboekjes) in
Limburg. Hieronder vertell de grand old man van
de wielerjournalistiek over de beslissing van de
NOS en over het vak van telivisieyerslaggever.
"VanaÍ het moment dat bekend werd dat ik niet
meer voor de NOS-televisie de Tour zou ver-
slaan, kwamen er zo'n zevenhonderd brieven,
kaarten en gedichten bij me binnen. Êen groot
gezelschap Íans kwam met een iouringcar uit
Sint Willibrord naar Maastricht om mij hulde te
brengen. lk heb in korte tijd ruim zestig interviews
gegeven en het blijft maar doorgaan." Jean
Nelissen, voor velen'monsieur Tour de France',
heeft de steunbetuigingen als hartveruvarmend
ervaren, maar hij verklaart slellig dat bezorgdheid
over het (voorlopige) einde van zdn Tour-carrière
niet nodig is. "lk heb de Tour dit jaar via de televi-
sie gevolgd en verzorgde voor de NOS-radio
dagelijks een gesproken column. Daarnaast heb
ik voor verschillende bladen artikelsn geschre-
ven. Nee, verveeld heb ik me absoluut niet in de
maand juli."
OÍ zijn Tour-loopbaan na negentwintig ronden
defintieÍ tot êen einde is gekomen, is voor
Nelissen zelÍ esn open vraag. Hij staat nog
anderhalÍ jaar onder contract bij de NOS en hij
heeft dit seizoen verschillende andere wielereve-
nementen verslagen. Verder deed hij de Ronde
van Spanje voor Eurosport. OÍ de NOS hem voor
de Tour van 1998 zal inschakelen is nog volslrekt
onduidelijk. Wel heeft hij een aanbieding van een
ander televisiestation op zak om de Tour te vol-
gen. Hij wil hierover weinig loslateri, maar lijkt
zich niet al te druk te maken over wat de komen-
de zomer hem zal brengen.

SPORT IN BEELD
De ver.iongingsdrang bil Studio Sport ziet
Nelissen als typisch Nederlandse eigenaardig-
heid: "ln Nederland is het op dit moment een
soort wetmatigheid dat wat jong is heilig is. Niet
dat ik me oud voel met miin 61 jaar. lk zou nog
jaren meekunnen in het jachtige Tourcircus." De
verjongingsdrang leidt er in sommige gevallen toe
dat verslaggevers met te weinig bagage voor de
leeuwen worden gegooid. Nelissen vindt dit jam-
mer. Buitenlandse televisiestations maken nog
steeds overwegend gebruik van de diensten van
oudere en meer ervaren verslaggevers. Nelissen
is van mening dat een degelijke kennis van de

achtergronden van de sport een voorwaarde is
voor een goed koersverslag. Via de televisiebeel-
elen zit de kijker tegenwoordig bovenop de
gebeurtenissen in de koers. De verslaggever
moet op grond van zijn feitenkennis iets aan de
beelden kunnen toevoegen.
Nelissen betreurt het aÍ en toe dat de wielersport
zijn magie aan het verliezen is: "Als gevolg van
de live verslaggeving blijft er steeds minder te
gissen en te raden over." ln de tijd dat de sport-
lieÍhebber nog volledig aÍhankelijk was van kran-
ten- en later ook radioverslagen bleeí er veel
meer ruimte over voor fantasie en verbeelding.
"Tegenwoordig is de kijker van start tot Íinish
getuige van een etappe en niets blijft buiten
beeld. Zo waren we live getuige van het afstap
pen van lndurain, maar ook van de dood van
Fabio CasartelliJ' ln zijn eerste jaren in de Tour,
eind jaren zestig, kreeg de NOS alleen beelden
van de laatste 45 kilometer van een etappê en
Jean Nelissen maakte hiervan roor Sport in
Beeld een overzichtelijke reportage van ongeveer
twintig minuten, die stipt om 1 8.15 uur op televi-
sie werd uitgezonden. Een miljoenenpubliek ke_ek

toe en luisterde naar de uitleg van Nelissen-

TIMING EN INTONATIE
De eindzege van Jan Janssen in 1968 blijft voor
Jean Nelissen het hoogtepunt van bijna dertig
jaar Tour. "De verrassende ontknoping op de laat-
ste dag en de kleine maÍgê van 38 seconden op
de Belg Van Springel zorgden voor een emotio-
neel hoogtepuntl'En dat een verslaggever niet
emotioneel betrokken mag zijn, is volgens
Nelissen een misverstand: "lÀlat is er mooier dan
een landgenoot die triomÍen viert in de Tour?"
Deze betrokkenheid is voor Nelissen altijd de
drijfueer gebleven. Op de vraag oÍ televisiever-
slaggeving wel als een \rak moet worden gezien,
reageert Nelissen Íel: "Of het een vak is! Naast
de benodigde achtergrondkennis, moet le
beschikken over de juiste timing en een goede
intonatie. Verslaggeving is voor een deel ook
spraakkunst."
Het werd Nelissen weleens verweten dat hij niet
altijd'bij het beeld bleef'. Zjn langdurige duopre-
sentator Mart Smeets naam 'de Neel'echter in
verdedinging in zijn boek Stoempen, snot en ster-
ven. "Ja, hij is breedsprakig, maar hij is
Limburger. Ja, hij dwaalt soms van het beeld af
en dan erger ik me ook de kolere, maar zijn ver-
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halen zijn sterk. ln heel Nederland is geen enkele
journalist te vinden die beter in het wielervak zit
dan hij, en het aardige is dat alle fietsschrijvers
dat ook weten. Bovendien is de man die het
fraaist een dunne sliert sigarenrook tussen zijn
Limburgse lippen uitperst en dan de naam
Claudio Chiappucci leuk maar verkeerd uit-
spreekt." Zell val Nelissen zijn visie op het vak in
een beeldspraak samen: "Met een klein penseel-
tje schilder ik schilderijtjes van de renners en van
de omgeving waar zil doorheen Íietsen."

NIEUWS

NATIONALE
SPORTBIBLIOTHEEK GAAT
DICHT
De Nationale Sportbibliotheek sluit op 25 mei
1998 haar deuren voor het publiek. De collectie
van de bibliotheek, een samenwerkingsverband
tussen de Haagse Academie voor Lichamelijke
Opvoeding en NOC'NSF, wordt gesplitst. Het
recente deel van de collectie zal de basis vormen
van een nieuw kennis-, informatie- en documen-
tatiecentrum voor de sport dat gehuisvest wordt
in Papendal. De oudere boeken en tijdschritten
zullen elders in bruikleen worden ondergebracht.
Waar dat zal ziin is nog onzekel maar de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een seri-

AUTEURS GEZOCHT iï::'ff:iq:t33i't"no" van e tot 12 uur open.

;["Jll3J,ï"ï"ïy"ï':#ï,:iLEzrNGo,iË"d"kï'Áf ËËfr
in Nederland gaan samenstellen. Op donderdag 14 mei 1 998 organiseert Stichting de Sportwereld
Het gaat daarbij om een reeks een lezing over de geschiedenis van het kaatsen. Spreker is Pieter
beknopte levensbeschrijvingen Breuker, auteur van diverse boeken over kaatsen. De lezing vindt
van sporters, bestuurders, trai- plaats op een bijzondere locatie: de voormalige'Caetsbaen'van
ners en dergelijke. Wij zoeken Hendrik van Brederode bij Huis ter KleeÍ in Haarlem. Aanvang 20
auteurs die een oÍ meer portret- uur. U bent van harte welkom.
ten willen schrijven.
lníormatie en aanmeldingen bij Wilíred van
Buuren, tel- 020-6928903 oÍ via Stichting de
Sportwereld, Postbus 1 1781, 1 001 GT
Amsterdam-

,'l maken op girorekening 128701 , t.n.v. penningmeesler

VGN, Den Haag, o.v.v. sportnummer.
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SPORT|EVE KLEIO
Kleio is niet alleen de muze van de geschiedenis maaÍ ook
de naam van het blad van de Vereniging van docenten in

G€schiedenis en Staatsinrichting in Nederland (VGN). Dit
tijdschrift heeft een lhemanummer gêwild aan spoÍt en

, geschiedenis. Met daarin veel aardacht voor de

I Olympische Spelen. Verder bídragen oveÍ spoÍt in de klas,
i roetbal in Namibië, een boekenrubriek en stripheld Kick

I witstra.
. Kleio aÍlevering 7 í997 is te b€stellen door Í 10,- over te
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