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Geachte Sportgeschiedenisliefhebbers ! We zit-
ten weer middenin de zomer, en laten we ge-

nieten van de sport om ons heen (Verkerk op
Roland Garros, Schalken op Wimbledon of
Armstrong die wellicht voor de vijfde keer de

Tour wint) maar ook van de historie.

In het vorige nummer stond een aankondiging
van het Jan Klaassens Museum, een speciale
reporter heeft hierover een verslag geschreven.

In het jubileuÍnnurnmer (30x) stonden twee
verkeerde foto's bij het stuk over sportclub
Excelsior (waarvoor excuus).

Dit nummer blijven we met historisch besef en
etymologie nog even in de Friese sport hangen:
na skutsjesile nu kaatsen. Er is door Rogier
Verkade een vervolg op sportrituelen (uit
nummer 28) gemaakt. U kunt dit vinden op
pagina 13. Een leuk stuk over Corneille
Marijnissen: heeft hrj nu wel of niet meegedaan
aan de Tour? Ook is er een nieuwe serie over
vrouwensportkleding van Steendijk-Kuypers.
We mochten dit overnemen van de Koninklijke
Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoe-
ding, waarvoor dark. Vergeet u niet de twee
boekverslagen: over de Amsterdamse club
Hercules en de Tour van 1948. We hebben
wederom een mooie column van Jurryt van de

Vooren en in vijf vragen aan wordt Theo
Bollerman aan de tand gevoeld.

Veel (lees en sport)plezier gewenst, en een
fijne vakantie natuurlij k..

Met vriendelijke groeten,

Eva Hogenbirk
Hoofdredacteur de Sportwereld

Aan de website van De Sportwereld wordt nog gewerkt!

Heeft u opmerkingen, ideeën, artikelen voor De Sportwereld ofheeft
u in het verleden een nummer niet ontvangen, dan kunt u mailen naar:
desportwereld(zr)hotmail. corn.

Niets uit De Sporrwereld mag worden gereproduceerd, op welke
wijze dan ook, zonder.schriftelijke toestemming van de hoofdredac-
teur. Mail voor aanvragen naar desportwereld(Dhotnrail.conr. De
hoofdredactie heeft het recht om inge2onden brieven naar eigen
inzicht in te korten ofniet te plaatsen. tr
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Nieuwsberichten
Gerard van den Houten

De fiifde woansdei - 150 iier PC

In nummer 30 van de Sportwereld is reeds

melding gemaakt van enkele Kaatstentoon-
stellingen in verband met het 150-jarig jubi-
leum van de PC. In mei verscheen "De fiifde
woansdei - 150 jier PC (1853-2003)." Een
groep auteurs heeft de geschiedenis van de PC
op papier gezet. Niet alleen over het kaatsen

maar ook over alles er omheen. De culfuur, de

sfeer, de mensen, de emoties, de samenleving.
Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij
Van Wijnen, telefoon 0517-394588, e-mail:
info @uitgeverij vanwij nen. nl.

N KBV-bieb Ei ndhoven verwoest

De regionale bibliotheek van de Nederlandse
Klim en Bergsport Vereniging in Eindhoven is
eind februari na een brand door roet- en water-
schade voor een groot deel verloren gegaan.

De verloren gegane documentatie was het le-
venswerk van Kees van der Burgt. In ruim 35
jaar van speuren en verzamelen bracht hij de
collectie tot stand. Medewerker Hans Spaar-
garen: "Standaardwerken zijn wel weer aan te
schaffen maar de kleine, éénmalig gednrkte
verschijningen zijn onvervangbaar. Dat doet
pijn. De grote platenboeken zijn verloren,
evenals veel tijdschriften, waaronder de com-
plete serie van het tijdschrift'Berge'."
Bron: Eindhovens Daghlad, 27 febraarí
2003.

Verenigingsarchieven in de polder

Op22 mei heeft Burgemeester Ouwerkerk van
Almere het archief van de Sport Vereniging
Almere namens het Stadsarchief in ontvangst
genomen. Het archief bevat naast25jaar club-
bladen, de notulen van de oprichting, foto's en
krantenknipsels. Om aan te geven hoe belang-
rijk het is dat sportclubs naast het uitoefenen
van hun sport ook op hun archieven letten is in
juni 2003 een workshop (met medewerking
van Stichting De Sportwereld) aangeboden aan

alle clubs van de stad.

Deel 3 Amsterdams wegwielrennen

Eerder verschenen het eerste en het tweede

deel van "Amsterdams wegwielrennen". Nu is
ook het derde deel uit onder het motto: "We-
reldkampioenen in eigen stad." Het beschrijft
de jaren 1952 en 1953. Deze maal met een

donkerrode kaft. Deel 3 is telefonisch of per e-

mail te bestellen. Na overmakirig van 15 euro
(inclusief verzendkosten) op postgiro 780364

ten name van B. Raats te Amsterdam, wordt
het u toegezonden.

Ook de eerste twee delen zijn weer -zij het be-
perW- verlvijgbaar. Meer ínformatie: Bertus
Raats, Eisingastraat 5-1, 1097 GN
Amsterdam. Telefoon : 020-69 2 47 08.
Email : b gr aat s @z onnet. nl

Reacties op overzicht tijdschriften

Op het overzicht van nog lopende Nederlandse
sporttijdschriften (de Sportwereld nummer 30)
zijn een aantal reacties binnen gekomen. De
reacties:

Aanvullingen:
Sportmassage Internationaal (NGS), SportPlus
(NCS), Sportberichten (NCS), Fitlvak (fit-
nessbranche), Leisure Outfit (sport &reqea-
tie), Drive (aangepast sporten), Recepor
(NeCoDo), Schaaknieuws (schaken, 20" jaar
gang), Computerschaak (schaken), De
Loudhailer (watersport, 25" jangang), Vol-
leyTechno (volleybal, 22" jaargang).

Correcties:
Het blad Cricket bevindt zich in 72' jaargang

(eerste uitgave in 1931) en Sport International
bevindt zich in 23" jaargang (eerste uitgave
oktober 1981).
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Boek í00 jaar korfbal

Op la juni jongstleden is tijdens een feestelijke
bijeenkomst in het Olympisch Stadion te Am-
sterdam het jubileumboek van het Koninklijk
Nederlands Korfbal Verbond gepresenteerd.

Het boek kijkt terug op de rijke korfbalhistorie
en biedt ook een uitzicht op de toekomst. Het
draagt de titel "... en maakÍe ik een reis naar

Zweden" (Nico Broekhuysen, de 'vader' van
korÍbal, ontdekt daar het spel). Het boek bevat
onder meer tot nu toe onbekende historische
foto's en zaken die tot op heden onderbelicht
zijn gebleven. Met een omvang van 265 pagi-
na's kent het boek de volgende onderwerpen/
hoofdstukken:

1: De wortels van het korfbalspel - een
genealogisch onderzoek (Roland Renson)
2: Als korfbal in Amerika was ontstaan
(Maarten van Bottenburg)
3: De olympische ambitie van korfbal - een
kritische beschouwing (Bart Crum)
4: De ontwikkeling van korfbal in de periode
197 0-2003 (Kees Rodenburg)
5: Sekserelaties in de korfbalsport: gemengd én
gelijkwaardig (Agnes Elling)
6: We hadden niks anders - van wederopbouw
en volksherstel naar individualisering en pro-
fessionalisering (Dol f Pouw)
7: Korfbal: een toekomst waard
(Koen Brèedveld)
8: Korfbal en televisie - nieuwe vergezichten
(Mark van den Heuvel)
9: Korfbal en intemationalisering
(Jan Fransoo)

Bron: www.knkv.nl

Tentoonstelling'Gemend douchen.
100 jaar korfbal' zoekt materiaal

Eind dit jaar zal onder auspiciën van het Ko-
ninklijkNederlands Korfbal Verbond de ten-
toonstelling 'Gemend douchen. 100 jaar korf-
bal' worden georganiseerd. De tentoonstel-
lingscommissie is nog op zoek naar allerlei
beeld- en ander materiaal van korfbal waaÍïnee
men kan latenzien hoe de korfbalsport - de

enige gemende teamsport ter wereld - zich in
100 jaar heeft ontwikkeld tot een tak van
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sport die Olympisch genomineerd is en inmid-
dels in meer dan 40 landen gespeeld wordt.
Om een interessant beeld van dit stukje Neder-
lands cultureel erfgoed te geven, is gekozen
voor uiteenlopende thema's, in een venas-
sende presentatie. De geschiedenis is opge-
deeld in de volgende thema's:

I. Helden
il. Spelmomenten
m. Winnen en verliezen
IV. Mannen en vrouwen
V. Kleding
VI. Clubliefde
VII. Professionalisering

Heeft u nog historisch materiaal van één van
bovenstaande thema's, laat het de commissie
weten. U kunt uw informatie mailen naar:
bclm@xs4all.nl
Bron: Korfbal Magazine, juni 2003

Jubileumboek 40 jaar NBF

De geschiedenis van de Nederlandse Bowling
Federatie (NBF) is samengevat in een bijzon-
der naslagwerk. Het boek is te bestellen via
www.bowlingnbf.nl onder Info NBF.

K.F. Jacob Klaver - 100 jaar kaatsen in
Mantgum

Het jubileumboek van K.F. Jacob Klaver is
niet zomaar eenjubileumboek met een opsom-
ming van hoogtepunten en anekdotes. Het be-
stuur van K.F. Jacob Klaver (de kaats-
vereniging is vernoemd naar de postbode
Jacob Klaver, winnaar PC 1876) heeft de
schrijver Piter Boersma bereid gevonden om
een boek over de afgelopen eeuw te schrijven.



De schrijver heeft dit op een heel speciale
wijze gedaan. Hij heeft gebruikgemaakt van de
notulen en heeft zijn voelhorens uitgestoken in
het dorp over de beleving van sport binnen het
dorpsgebeuren. Het is dus een boek geworden

over Mantgum, de Mantgummers en hun bele-
ving. Daarnaast is een eigen website gepresen-

teerd: wwwjacobklaver.nl. Deze site is gevuld
met 200 foto's met onderschrift over het kle-
ven, werken en sporten in Mantgum.
Bron: WIS-IN, juni 2003.

Tour de France in SpoÉmuseum

Deze zomer is het honderd jaar geleden dat de
Tour de France voor het eerst werd verreden.
Het Nederlands Sportmuseum Olympion wijdt
daar een speciale expositie aan: 100 jaar Tour
de France - Nederlanders in de Tour. Op de

temtoonstelling is onder andere de fiets te zien
waarmee de onlangs overleden Wim van Est
het ravijn in reed. Verder: gele en groene
truien, veel fietsen, foto's, filmpjes,
memorabilia en ander wielermateriaal.

Van 28 juni tot 29 september in het Neder-
lands Sportmuseum Olympion, Museumweg
10 Lelystad, tel. 0320-261010, website:
www.olympion.nl.

Open van l0 tot 5 uur, in het weekeinde vanaf
12 uur, maandag gesloten.

Oudste Turnvereniging (Olympia Am-
sterdam) bestaat í40 jaar

Om de hoofdstedelijke jeugd aan het sporten te
krijgen richtte een groep onderwijzers op 3
maart 1863 de turnvereniging Olympia op. Al
140 jaar is Olympia in Amsterdam een begrip
en anno 2003 is de oude dame nog steeds

springlevend. De nieuwe generatie Olym-
pianen heeft het Olympiagevoel van hun voor-
gangers voortgezet en loodst met aandacht
voor het verleden de vereniging de 21e eeuw
binnen. De oudste Nederlandse turnvereniging
laat het verleden herleven en ging terug naar
de voormalige turnhal, thans jeugdtheater De
Krakeling, waar van 1888 tot 1977 getwnd
werd. Voor Olympia was theater De Krakeling
aan de Passeerdersstraat 1 dus dé aangewezen

locatie om op 24 mei
jongstleden hetjubi-
leumfeest te geven. De

rijke geschiedenis van
Olympia kwam terug in
een documentaire over de

,vereniging en haar leden.

Ook de tentoonstelling vol
' turnattributen als banieren,
oude turnkleding, foto's en

prijzen vertelde een histo-
'risch verhaal. Voor even
:was De Krakeling weer de

orde sporthal.

,Voor meer informatie:
,ryww.olympia.dds.nl
'Bron: GYM Magazine,
juni 2003.

Twee ronden afzien

rÈ'iclrcnnen vormt het thema van de tentoon-
stclling "Twee ronden afzien. De Tour de
France en de Ronde van Noord-Holland" in
foto's van het SFA en Wil van Iersel. Met
"T*ee ronden afàetf'hebben het Spaamestad
Fotoarchief (SFA) in Haarlem en de provincie
Noord-Holland hun krachten gebundeld in één
prcsentatie, van 18 mei ím 17 augustus 2003
te zien in het SFA.

In deze dubbeltentoonstelling leiden twee ron-
den langs de legendarische Tour de France
enerzijds en een van de oudste wielerklas-
siekers van Nederland, de Ronde van Noord-
Holland, anderzijds. Dit jaar zal de Tour zijn
l00ste verjaardag vieren, reden voor een terug-
blik met historische fotols uit de collectie van
het SFA. Daarnaast heeft fotograaf Wil van
Iersel in het kader van de Opdracht Documen-
taire Fotografie van de Provincie Noord-Hol-
land2002 een foto-essay gemaakt over de
Ronde van Noord-Holland, een Hollands
sportevenement dat inmiddels tot internatio-
nale proporties is gegroeid.

Adr e s ge gevens : Sp aarne s t ad Fotoar chief
Groot Heiligland 47, 201I EP Haarlem.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag: 12.00 -
17.00 uur, zondag 13.00 - 17.00 uur. E
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Jan Klaassens Museum
Wim Moorman

Op 12 februari jongstleden opende Hans Kraay
sr. het eerste Nederlandse museum dat aan een

voetballer is gewijd: het Jan Klaassens Mu-
seum. Jan Klaassens (1931-1983) speelde

meer dan vijftronderd wedstrijden voor WV,
meer dan tweehonderd voor Feyenoord en

meer dan honderd voor vertegenwoordigende
elftallen.

Hij was geen glamourboy van de velden, maar
een bescheiden karaktervoetballer. Een water-
drager die het vooral van zijn tomeloze inzet
moest hebben. Alles zette hij opztj voor het
voetballen. Hij raakte geen glas alcohol aan en

rookÍe niet.

Op weg van Rotterdam nÍur Venlo raakte Jan

Klaassens op 2 maart 1962 betrokken bij een

ernstig auto-ongeluk. Hij werd uit de auto ge-

slingerd, waarbij zijn nekwervels werden ge-

kraakt. Voor zijn leven werd geweesd, voor
zijn voetbalcarrière gaf niemand meer een
cent. Maar de voetballer vocht terug. Eerst in
het ziekenhuisbed, later op de oefenvelden. Op
19 augustus 1962vieI hij in bij de oefen-
wedstrijd Feyenoord tegen Excelsior. Toen de

stadionspeaker zijn naam bekend maakte, ont-
plofte de Kuip bijna van enthousiasme. Het
Feyenoordlegioen gafhem een staande ovatie.
Veel supporters hielden de ogen niet droog,
zozeer was de comeback de sympathieke Lim-
burger gegund. Een jaar later selecteerde Elek
Schwartz hem ook weer voor het Nederlands
elftal. De wilskracht en het doorzettingsvermo-
gen die uit zijn terugkeer op de velden spre-
ken, was karakteristiek voor de rots in de bran-
ding die Jan Klaassens als mens én voetballer
was. Als WV-er nam hij afscheid van het be-
taald voetbal op 29 juli 1967 op De Kraal, het
stadion waar hij jaren tevoren als amateur was
begonnen.

Toch dreef de kanthalf trjdens -ook in zijn
Feyenoord-periode bleef hij in Venlo wonen-
en na zijn indrukwekkende loopbaan een piep-
klein tabakswinkeltje in Venlo. Na zijn plotse-
linge overlijden tijdens een tenniswedstrijd
stond het winkeltje jarenlang leeg.
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Journalist Adri Gorissen, die naar aanleiding
van de twintigste sterfdag van Jan Klaassens

een uitvoerig artikel schreef in cultuurhistorisch
jaarboek De Buun, nam het initiatief om het
winkeltje om te toveren tot een minimuseum
gewijd aan de 57-voudig intemational. (Het
jaarboek is overigens al sinds enige tijd uitver-
kocht.) Dit werd uiteindelijk gerealiseerd door
de familie Klaassens, met steun van het Lim-
burgs Museum.

Bij de inrichting van het Jan Klaassens Mu-
seum hebben de initiatiefrremers zich laten in-
spireren door een interieurfoto van de winkel
uit de jaren zestig. In het museum zijn originele
elementen te zienuit dat interieur (waaronder
het krukjewaarop hij jarenlangzat) en tal van
herinneringen uit de voetbaljaren van Jan
Klaassens. Naast foto's, trofeeën, vaantjes en
andere voetbalsouvenirs, zijn dat een shirt dat
hij droeg voor Oranje, voetbalschoenen uit de

laatste fase van zijn canière en een gesigneerde

wedstrijdbal.

De collectie van het Jan Klaassens Museum is
alle dagen van hetjaar en alle uren van het et-
maal te zien, want het voormalige tabaks-
winkeltje is niet groter dan een fors uit de klui-
ten gewassen vitrine die enkel en alleen vanaf
de straat kan worden bekeken.

Tot eind juni stonden in het entreegebied van
het Limburgs Museum (Keulsepoort 5, 591I
BX Venlo) twee vitrines met objecten die her-
innerden aan de voetballoopbaan van Jan

Klaassens.

Jan Klaassens Museum, Parade 67a, Venlo.El



De etymologie van... kaatsen
Gerbrand Bakker

In het vorige nuÍlmer van De Sportwereld
stond sk0tsjesile (zónder n, de eindredactie

dacht daar anders over) centraal, en ter aanvul-
ling schreef ik over Íierljeppe (zónder n, ook
hier dacht de eindredactie anders over) en

reedride (dat mocht van de eindredactie dan

weer wél zondq n). Een geheel Friese afleve-
ring dus. Deze keer wéér een geheel Friese
aflevering, want het knatsen staat centraal, wat
in Friesland keatse (inderdaad:

zínder n) genoemd wordt.

De Middel-Nederlandse vorm is
caetsen. Het Oud-Frans kende

het werkwoord chacier, Jagen'
of 'kaatsen' (denk aan het Franse

chasse'jacht') en in het Picardi
sch (een Noord-Frans dialect)
werd dat cachier. Het werk-
woord gaat terug op het Latijnse
captare, 'vangen'. Het Engelse /o
c at ch' vangen' gaat eveneens
terug op dat Latijnse werkrruoord.

Gaat het bij kaatsen dus om het
vangen? Nou nee, het gaat meer
om het (heen en weer) slaan van
de bal, dus kaatsen in de betekenis
'stuit(er)en'. (Verder durf ik
weinig te schrijven over de spel-

ling', teruggaand op het Latijnse werkwoord
p artir i,' delen' . Partuur betekent' evenknie' of
'gezelschap van bij elkaar passende personen'.

Denk hierbij ook aan het Engelse peer: tge-

lijke'. Mede gezien deze 'Franse invloed' gaat

men er vanuit dat het moderne kaatsen ergens

in de 12" eeuw in Picardië is ontstaan.

Ook durf ik weinig te schrijven over de pun-
tentelling (die draait om okaatsen', 'eersten' en

'spellen'), maar wel kan ik nog iets zeggen

over het'zesarmig toestel' waarop met bordjes
stand wordt aangegeven. Dat

wordt de tele graaf genoemd.

Tèle- is Grieks voor 'ver' en
graafkorrrtvan het Griekse grap-
hein,' schijven'. Een'verïe

ijver', dus. Telegrafie is niet
itend het doorseinen van
(wat dus met geluids-

te maken heeft) mÍrar:
'elke overdracht van berichten in
beeld of geschrift tussen van el-
kaar verwijderde plaatsen door

iddel van een inrichting die ver-
en onfvangen gelijktij dig

doet verlopen'. Het publiek op de

tribunes ziet direct nadat een

bordje aan de telegraaf wordt
gehangen (door een mens van
vlees en bloed) hoe de vork in de

steel zit.
**vealijn {Upper }ine}

FNayerx X& S

Eattrex- the plan ef iha piich

regels, ik heb geprobeerd ze te doorgronden
(zowel via internet als langs het veld), maar
dat is niet gelukÍ. Laatst woeg een Leeuwarder
kaatser mij wat me was opgevallen toen ik in
Boazum langs de lijn van een kaatsveld stond.
Na lang nadenken kwam ik niet verder dan:
o'Nou, dat iedereen de hele tijd zonder duide-
lijke reden heen en weer liep." "Juist!" kraaide
hij.)

Twee echte kaatswoorden zijn perk en partuur.
De 'opslager' moet de bal in het perk (een heel
kleine rechthoek in het veld van 61 bij 32me-
ter) zien te krijgen. Perkis eigenTijkpark,van
hetFranse parc, 'omheinde ruimte'. Eenpar-
tuur is een kaatsteam, en dat bestaat uit drie
personen. En jawel, ook dit woord leenden we
uit het Frans: Oud-Frans part(e)ure,'verde-

Wat Ajax - Feijenoord in het voet-
bal is, is de PC voor het kaatsen. PC staat voor
permaninte kommisje, de 'permanente com-
missie'. In 1853 richtten vijf Franeker notabe-
len een commissie op ter bevordering en in-
standhouding van de kaatssport, want die was -
mede door de meer op geld dan op sport en

vermaak beluste organiserende kasteleins - in
de versukkeling geraakt.

De commissie viel niet uit elkaar, maar bleek
een blijvertje (lermanent) en na verloop van
tijd werd de wedstrijd in Franeker aangeduid

met de afkorting van de commissie en groeide

hij uit tot de topper van het jaar.tr
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samen met
bond. In
de Kaats-
dikaat

1947 V,reeg

bond het pre-
'koninklijk'.

Historisch besef van ...kaatsen
Peter Los

De Sportwereld toetst in ieder nummer het

historisch besef van een sportbond. In dit deel

van de reeks: Kaatsen.

Gesprekpartners: Frans Dijkstra directeur van
de KNKB

Pieter Breuker,
kaatshistoricus

1.'Wanneer is uw bond opgericht?

De Kaatsbond is in 1897 door 16 verenigin-
gen opgericht als Friesche Kaats Bond, een

nÍurm die al in 1898 werd veranderd inNeder-
landsche Kaats Bond. Die verandering hing

ities van de

gen zrjn buiten Friesland gevestigd. Daarbij
gaat het van ouds meestal om plaatsen waar
Friezen werk hebben gevonden of studeren.

Historisch gezien moet Friesland als een relict-
gebied worden beschouwd. Tot ongeveer i700
was kaatsen een vermaak voor hoog en laag in
grote delen van Nederland.

De Kaatsbond is sinds 1928 aangesloten bij de

Confedération Internationale du Jeu de Balle
Pelote Paume. De voomaamste andere aange-
sloten landen zijn België, Frankrdk, Italië en
Spanje. De leden houden (slechts) één keer per
jaar hun internationale wedstrijden (vorig jaar
in Argentinië, daÍ ook lid is).

Er wordt overigens in zo'n 50 landen gekaatst.

Soms gaat het om enkele tientallen spelers
(Wales), soms om miljoenen (USA).Het grote
probleem is het ontbreken van gestandaardis-

eerde spelregels (alleen Spanje kent al meer
dan tien varianten).

3. Is er iets gepubliceerd over de geschiede-
nis van het kaatsen in Nederland?

Het kaatsen is een van de best beschreven
sporten in Nederland. De basis daarvoor is in
1972 gelegd door Jaap Jetzes Kalma: Kaatsen
in Friesland (helaas niet meer verkrijgbaar).

Een algemeen overzicht is ook te vinden in:
Pieter Breuker. 'Van Frankrijk naar Friesland.
Kort historisch overzicht van "ons" kaatsen'
in Wilfred van Buuren en Peter-Jan Mol.
(red.), In het spoor van de sport, Hoofdlijnen
uit de Nederlands e Sportges chiedenís.
Haarlem, 2000, p. 62-79.

De geschiedenis van de Kaatsbond is te vinden
in: Pieter Breuker (eindred.), Kaatsen: lange
traditie,levende sport; bij het eeuwfeest
(1897-1997) van de Koninklijke Nederlandse
Kaatsbond (KNKB).

En die van de PC in: Pieter Breuker en Jan

Pieter Jat:zen (eindred.), De fiifde woansdei;
I 50 jier PC (I 8s3-2003).

Toen de

werd opge-
den er niet
kele tiental-

Kaatsbond
richt, beston-
alleen al en-
len lokale ver-

enigingen (waarvan de oudste uit 1879), maar
had de in 1853 opgerichte P(ermanente)

C(ommissie) zich met haar jaarlijkse wed-
strijd in Franeker al lang een grote naam in de
kaatswereld verworven.

De in grote mate autonome PC organiseert
nog ieder jaar haar beroemde wedstrijd, altijd
op de vijfde woensdag na 30 juni.

2. Iloeveel leden of verenigingen telt de
bond?

De Kaatsbond telt ongeveer 15.500 leden, een

aljarenlang stabiel aantal. Toen in dejaren
'70 van de vorige eeuw het wouwenkaatsen
een offlciële plaats op het wedstrijdrooster
kreeg, groeide het aantal vrouwelijke leden

spectaculair. Dat bedraagt op dit moment + %
van het totaal.

De leden zijn verdeeld over 128 verenigingen.
Die zijn grotendeels geconcentreerd in het
noordwesten vaÍr Friesland. Twaalf verenigin-
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Pieter Breuker heeft de bijzondere relatie tus-

sen het kaatsen en de Friese cultuur in een

groot aantal publicaties belicht.

4.IIoe is kaatsen ontstaan?

Het kaatsen zoals wij dat kennen, is ontstaan

aan het eind van de 12e eeuw in Picardië
(Noordwest-Frankrijk). Het waren monniken
die in hun kloosterhoven het spel beoefenden.

Het spel vond via België zijn weg naar Neder-
land, waar het vanaf de tweede helft van de

14d" eeuw werd gespeeld, maar ook naar bij-
voorbeeld Spanje, Italië en Engeland. In het
laatste land ontwikkelde major Walter Clopton
Wingfield in 1874 uit het kaatsen het (al snel

wereldwij d gestandaardiseerde) lawn tennis.

5.'Waar bevinden zich de archieven en zijn
ze geihventariseerd?

Vrijwel iedere kaatsvereniging heeft zijn eigen

archief. Een klein deel daarvan is onderge-

bracht in de documentatie-afcleling van het in
1972 opgerichte Kaatsmuseum te Franeker.
Het Kaatsmuseum beschikt over een uitvoerig
archief, met informatie over iedere vereniging
en iedere belangrijke kaatser ofkaatsster.

Daarnaast bevat het archief onder meer een

grote foto-, film- en video-collectie en een om-
vangrijke bibliotheek. Het Kaatsmuseum zelf,
met onder andere talrijke prijzen en kunstvoor-
werpen betreffende het kaatsen, strekt zich uit
over twee verdiepingen van een eind-middel-
eeuwse stins (<'stienh0s' :'steenhuis').

6. Ziin er in het verleden of heden belang-
rijke Nederlandse kaatsers geweest?

Een van de meest legendarische kaatsers was

Jan Reitsma (1869-1959), die van 1888-1911
heeft gekaatst. Kening Jan I, zoals hij liefl<o-
zend werd genoemd, beheerste alle aspecten

van het spel. Hij wordt beschouwd als een van
de eerste 'breakeatsers', spelers die (mede) om
het brood kaatsten. Van Reitsma is bekend dat
hij zo'n 3000 gulden met kaatsen heeft ver-
diend. In zijn tijd was een gemiddeld arbei-
dersloon een gulden of zes, zevenper week.

Hoewel geldprijzen als een rode draad door de

Friese kaatsgeschiedenis lopen, is er (daamaast

ofin plaats van) vooral ook gespeeld om ere-

tekens en luxe voorwerpen).

Kaatsers daagden elkaar vaak uit door ccn ro3clllauw met een

(koperen) bal aan de muur van de herbcrg tc hangcn.

Een andere kaatser die nog steeds tot de ver-
beelding spreekt, is Hotze Schuil ('1924). Zijn
uitzonderlijk lange kaatsloopbaan hecft ge-

duurd van 1942-19:12. Ook Schuil. dic in 2000
werd uitgeroepen tot kaatser van de eeuw, be-
heerste alle aspecten van het spel tot in de h-
nesses. Hotze Schuil was de eerste die een

(semi-)profcontract van een Belgische club
kreeg aangeboden, maar hij verkoos zijn ge-

liefde geboorte- en woonplaas Harlingen bo-
ven het'verre' Zuiden.

De eerste Fries die wel voor de Belgische fran-
ken ging spelen (1983), was de vermaarde

topkaatser Johannes Brandsma (t 1957). Ook
zijn teamgenoten Sake Saakstra (r 1954) en

Piet Jetze Faber (*1955) behoorden tot de al-
lerbeste spelers.o
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De vroege geschiedenis van
vrouwensportkleding (í )

J. Steendijk-Kuypers

Kwalitatief hoo gwaardige sportkle ding is
voor de topsporter van essentieel belang. Ook

de recreatieve sportlie/hebber meet zich te-

genwoordig de duurste outfit aan, waardoor
de sportkledingbranche in korte tijd is uitge-
groeid tot een economisch interessante

bedrijfstak, waar vaak hoogwaardig weten-

schappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt.

Maar, er waren andere tijden...

De opvoedkundige gymnastiek die in Duits-
land door de pedagoog J.C.F. Gutsmuths
(1759-1839) werd gegeven aan leerlingen van
het internaat Schnepfenthal, was bedoeld om
de jongens tegenwicht te geven bij het overla-
den leerprogrÍunma van de scholen.

Gutsmuths wisselde de studielessen af met
bewegingsspel in de wije natuw; de goed-
geklede heertjes gingen op pad, mÍur nu zon-
der hooftldeksel, met losse haren en een open
kraag. Hij beschreef njn opvoedkundige gym-
nastiek inGymnastikfi)r die Jugend (1793).
Twee jaar later publiceerde een collega uit
Dessau, de wiskundeleraar G.U.A. Vieth,
Versuch einer Encyklopàdie der Lei-
besiibungen, waarin deze een hoofdstuk aan de

oefenkleding wijdde. Vieth beweerde dat bij
cultuurvolken kleding een geihtegreerd deel
van de mens was geworden; ze diende de ge-

zondheid en het gemak, mÍur \ryas inmiddels
door modegrillen ontaard. Hij noemde materi-
aal én vonn als bepalend voor de toepassing.

Voor de gymnastiekbeoefening verkoos Vieth
flanel boven linnen, en wat betreft de vorm
bestreed hij alle knellende elementen die de

mode de mens had opgelegd, zoals stuwende

beenbandages en bij vrouwen het corset. Om
spier- en gewrichtsbewegingen te bevorderen,
adviseerde hij tricotgebreide onderkleding.
Scholieren moesten zeket.geen nauw aanslui-
tende broeken en stijve beenbandages dragen:

druk en stuwing zouden vroege geslachtsdriÊ

ten opwekken.

Van een werkelijke gymnastiekkleding kan
men pas spreken bij de activiteiten van

de Sportwereld 10

J. F. L. C. Jahn (1778-1852), de man die door
gymnastiekbeoefening de Duitse jeugd weer
kracht en karakter wilde bijbrengen onder de

propagandaleuze: "We zijn nog te redden,

maar alleen door onszelf!"

Functionele turnkleding was van belang voor
het slagen van zijn turnbeweging. De turners
van Jahn - soldaten van de vrede genoemd -

oefenden met militaire discipline. In hun wiue
kiel en broek van ongebleekt linnen waren ze

als groep herkenbaar. De kleding bood bewe-
gingsruimte, was duurzÍurm en voordelig. Be-
halve een symbool van eenheid en herkenning
was de uniforme dracht ook een teken van
eenvoud: bij gelijke stof en gelijke snit ver-
heffe de een zich niet boven de ander, en nie-
mand worde vernederd.

Op straat droegen ze over dit pak een donkere
jekker en een pet die in het studentenmilieu
gebruikelijk was. Zo gekleed, gedroegen

turners zich informeel, en werden ze wel oDu-

zeggers' en jekkerdragers genoemd. In Am-
sterdam en Rotterdam gaf de Deutsche Turn-
verein in dit tenue openbare demonsffaties,
waardoor ze voor de Nederlandse gymnastiek-
en schermverenigingen tot een voorbeeld wer-
den.

Aan het eind van de negentiende eeuw stelde
ook Pierre baron De Coubertin vooÍ om bij de

moderne Olympische Spelen uniforme kleding
te dragen als stimulerend toonbeeld van natio-
nale trots. Elke deelnemende natie zou op de

Spelen in nationaal tenue moeten verschijnen
om haar nationale uitstraling te accentueren.
Met het toelaten van vrouwen op de Spelen
kwam dit kledingaspect extra in de publieke
belangstelling.

Toen in l9l2 ín Stockholm de Scandinavische
vrouwelij ke gymnaste n zich massaal achter de

nationale vlag in het stadion vertoonden om er
hun Zweedse gymnastiek te demonstreren,

werd hun kleding door de internationale pers

tot in detail beschreven. Het Zweedse team
was gekleed in een blauwe Bloomer met
ntarte kousen er onder, en een blauwe blouse
metnvart kraagie en de mouw iets over de
elleboog; het Finse team trok de aandacht door



de antieke stijl: een gnjze, ruim plooiende

blouse over een lange rok met schootje.

Pas in de jaren twintig was er sprake van een

functionele eenheid voor wedstrijdkleding bij
gymnastiek en de diverse andere sporten. Bij
de Spelenvan Amsterdam in 1928 droegen de

Nederlandse dames van het gymnastiekde-

monstratieteam een witte blouse met korte
mouw en een donkere sportbroek op de knie,
over licht gekleurde kousery een sportalpino
completeerde het tenue.

Het twaalftal dat bij het wedstrijdturnen voor
Nederland goud won, droeg hetzelfde, maar de

sportalpino \ilas vervangen door de haarband.
Na deze Spelen lavamen de damesleden van dc
Atletiekunie bij internationale ontmoetingen
vaak in het oranje uit. In Revue der Sporten
verhaalde de Haagse trainer van Hygiëa dat
zijn succesvolle pupillen onder leiding van zijn
echtgenote een gezellig breiclubje vormden
om zelfhun oranje sportbroekjes te breien,
want de KNAU had voor haar damesafdeling
in het totaal slechts 700 gulden begroot.

Voor de beoefening van moderne sporten zoals
die in de tweede helft van de negentiende

eeuw in Engeland als recreatief tijdverdrijf tot
ontrvikkeling kwamen, werd aanvankelij k
slechts enige aanpassing vereist van de alle-
daagse kleding. De eerste onderlinge voetbal-
wedstrijden met toeschouwers werden door
heren van stand gespeeld. Bij een forse trap
gebeurde wel eens datgene wat ook de eerste

wouwelijke golfspeelsters kon overkomen als

het kledingstuk met een nauw ingezette mouw
bij de swing schetrde. Om een dergelijke bla-
mage te voorkomen, lieten voetballers de na-
den van de broek dubbelgezoomd stikken.

Na de voetbalbroek als specifiek sportkle-
dingstuk volgde het ontwerp van een aÍmge-
paste broek voor wielrijders. Het probleem van
zadelpijn stond omstreeks 1 890 popularisering
van het wielrijden dattig in de weg. Met de in-
troductie van diverse gezondheidszadels

trachtte de fietsindustrie dit te ondervangen,

maar de oplossing kwam van een Engelse

kleermaker die een naadloos kruis van een

zeemleer voorzag.

Hetwerd n1902 doordeANWB inDe Kam-
pioen met enthousiasme aanbevolen, en een

zegengenoemd voor de peddelende mensheid.

Sporten in alledaagse kleding betekende dat

men met hoofddeksel voetbalde, wielerde,
roeide en aÍrn atletiek deed. De eelste sporters
rolden krantenpapier in de binnenzijde van de

hoed- of pet om het zweet op te nemen, maar

snel raakten de petten die door Engelse jockeys
werden gedragen in gebruik. Ze waren ge-

m:rakt van open geweven'cellular cloth'.

Dc rcu*reatieve sporhnan had weinig problemen
mct dc kleding. Op de fiets droeg hij een col-
bcrt mct lange pantalon; de meer sportieve rij-
rlc'r recrl in een kniebroek met aansluitende
knickousen, en de wielrenner toonde zich de

prufcssional in een tricot hemd met sportbroek.
Dezclfde variatie zag men bij de diverse an-

dcrc sporten. De wedloop in korte broek moet,

htxr'r'cl niet algemeen gebruikelijk, toch van
r'en vroege dafum Àjn, geziende antieke an-
sichtkaart waarop de bekende drie starthoudin-
gen van de eerste Olympische Spelen staan

afgebccld: staande, gebogen en geknielde atle-
ten. met twee van de drie in een korte sport-
brock op de knie.

Bij de jonge teamsporten als voetbal en hockey
was het om praktische redenen gebruikelijk in
uniform sporttenue met clubkleuren te spelen.

Hct ecnheidsgevoel werd erdoor bevestigd en
tijdens de wedstrijd was de ploeg als team her-
kenbaar. Voordien gebruikÍe men een sjerp om
de partijen te onderscheiden. De eerste voet-
balelftallen gingen in gestreepte tricots trots op
de foto, inclusief hun hoeden, (alpino)petten en

baretten!

Bij vrouwen was het dragen van functionele
sportkleding uitgesloten, hetgeen voor de

ontwikkeling van de vïouwensport een niet te
onderschatten handicap betekende. Ook in de

sport moestàjhaar wouwelijke identiteit be-

houden, en men had door dat dit van groot be-

lang was om de negatieve reacties van het pu-

bliek voor te z4n en te weerstaan.

Het wouwelijke imago werd beoordeeld naar
gedrag en kleding. Zo werd vrouwen het recht
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op wedstrijdsport onthouden: geen transpira-
tie, geen rood aangelopen gezicht, geen wap-
perende haren, hijgende adem of uitputting.
Beperkende kleding zorgde voor de vereiste
bewegingsbeperking. Het dragen van de zo
geschikte pofbroek (Bloomer, Pumphose,
Turkse broek) en de broekrok (divided skirt,
séperatiste/jambe à parts) bleef decennia lang
bij sportende dames uit de gegoede burgerij
een question brfilante. Zeker voor Nederland
gold het handhaven van de lange, donkere rok
en het hoofddeksel als een te verkiezen com-
promis. Zo gekleed, werd de sporfvrouw geac-

cepteerd, maar het werd een overlevings-
strategie met een lange adem.

De sociale component van kleding omvat
zedigheid, status en identiteit, en dit gold ook
in de sport. Bij de uitvoeringen van gaande en

staande gymnastiek door de eerste dames-
gymnastiekverenigingen accentueerde uni-
forme en gepaste kleding de idealen van
schoonheid, gezondheid en vaardigheid.
In Dordrecht waren de twaalf leden van de

damesgymnastiekclub bij hun openbare

uitvoering gekleed in een'eenvoudig doch
chique costume': een lange, gladde blauwe
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japon met strik en corsage, waardoor het een
ieder duidelijk was dat de oorlog was ver-
klaard Íum nauwe corsetten en tournures, aldus
De Turnvriendin 1886. Van de in dat jaar op-
gerichte Amsterdamse damesgymnastiekclub
Brilnhilde stond de kleding statutair vast:
blauwe linnen blouse met matrozenkraag,
lange blauw-wit gestreepte rok, mvarte kousen
en witte gympantoffels. De damesclubjes wis-
ten zich zowel in oefening als in kleding te

onderscheiden, met het vrouwelijk element als

bepalende factor.

Een belangrijke doelgroep voor de opkomende
gymnastiekbeweging was de schooljeugd. Het
verplicht stellen van gymnastiek op de lagere
scholen, zou ondanks de inzet van de zo ac-

tieve Vereeniging van Gymnastiekonderwij -
zers een schoolstrijd worden, die van 1887 tot
l94l duurde. Zewas van vrijwel gelijke orde
als de ware schoolstrijd, en stond daar niet ge-

heel los van. Het gymnastiekpakje voor de

schoolgymnastiek kwam dan ook pas in de
jaren dertig aan de orde.tr



i
I
I
)

SpoÉrituelen (2): Publiek en ritueel
Rogier Verkade

Het heeft wel iets om langs de zijlijn te staan van
een amatetrvoetbalwedstrijd van een meer dan
bedenkelijk niveau" Je ijsbeert met minder men-
sen langs de ldn dan dat er spelers op het veld
staan, je ruikt de aarde die door het doorgaans
bar kale gras steekÍ, je hoort meer vogels dan
voetbalgeluiden en de bier- en frituurlucht die uit
de kantine waait, prikkelt continu je neus. Je ob-
serveert het spel en de omgeving, maar meer ook
niet. Je bent de letterlijke toeschouwer, maar af
en toe is het moeilijk je aandacht erbij te houden.

In deze rolzagik ooit de wedstrijd%Es-
GOMEZEE - THY-Ie-BAUDUIN inde sub-
regionale Bekercompetitie van de regio Charle-
roi, W'allonië. Uitslag: 5-4. De stenen trap van
het clubhuis diende als tribune, de toegang be-
droeg vrjftig frank, het spel was weerzinwekkend
slecht en de bal moest twee keer van het aan-
grenzende treinspoor geplukt worden.

Hoe anders is de beleving wanneer je niet met
een anderhalve man en een paardenkop, m€utr

met 40.000 man een wedstrijd volgt. Oud
Notting-ham Forrest-spits Jason Lee raakle geen
bal meer toen de supporters van tegenstanders
systematisch 'he's got a pineapple on his head'
op de melodie van 'he's got the whole world in
his hands' zongen (Jason Lee droeg zijn vlecht-
jes in een rechtopstaande staart). Deel twee over
sportrituelen: het publiek en haar rituele macht.

Nagelbijten

De rol van een massaal sportpubliek is invloed-
rijk en divers. Als we een voetbalwedstrijd als
uitgangspunt nemen, bestaat het publiek uit circa
90oÁ voor de thuisspelende club en l0% uit aan-
hangers van de bezoekers. Die 90% vertolkÍ in
eerste instantie de rol van'twaalfde man'. Spe-
lers aanmoedigen, applaudisseren, zingen, span-
doeken tonen, zwaaien met vlaggen of specifieke
kleding dragen (ofjuist geen, zoals het streaken
in de jaren'70). De minderheidspositie biedt
echter weinig om je te doen gelden. Aanmoedi-
gingen van de bezoekende ploeg worden effec-
tief in de kiem gesmoord door bijvoorbeeld mas-
saal',Ssssssst!!' te roepen. Binnen enkele secon-

den overstem je de minderheid. De aan- of
ontmoedigingsrituelen van het sportpubliek
zijn individueel en collectief.

Fraaie collectieve reacties zijn het massale
'Oooooohhhhhh' (bij een gemiste kans) en
de wave.Individuele rituelen zijn bijvoor-
beeld het streaken, eenpersoonlijk spandoek
(wie herinnert zich het spandoek: "Oms, ik
heb uw laken geleend?" of "Omo, ikheb uw

Jiets teruggevonden" tijdens het EK in 1988
in Duitsland), mobiel bellen en naar de tv-
cÍrmera nr.raaien als je in beeld bent (wellicht
dat de FIFA ook hier tegen kan optreden!?
Graag een stadionverbod voor deze figuren).

Ook zijn er rituelen die individueel worden
ingegeven, maar uiteindelijk een collectief
ritueel lijken - lichamelijke rituele reacties
als opspringen, handen voor de ogen. nagel-
bijten en ongezouten commentaar geven.

Obseryerend en participerend

De rituelen bij een publiek zijn srerk gerela-
teerd aan de sport. De sportomgeving speelt
een rol (wel of geen stadion. overdekt of in
de open lu.cht) maar invloedrijker is de so-
ciale stafus van de sport. De woíels van
voetbal liggen in de arbeidersklasse, tenwijl
bijvoorbeeld de paardensport van origine
een elitaire aangelegenheid is (of was. zo u
wilt). De verschillen in rituelen bij cen
arbeiderssport tegenover een elitaire sport
zijn gigantisch.

Waar het publiek bij Britse paardenraces
meerbezigis met de Moët & Chandon en de
toastjes kaviaar dan met de voortrazende
paarden, geldt voor bijvoorbeeld voetbal of
darts dat het publiek juist zoveel mogelijk
betrokken wil zijn bij het spel. In dit opzicht
kun je spreken van observerende riruelen
enerzijds en participerende rituelen ander-
zijds.

Participerende rituelen zijn echter nooit ex-
clusief gericht op het spel. Een gemiddelde,
wat wij nu 'risicowedstrijd' noemen, uit de
jaren tachtig voltrok zich ongeveer volgens
het volgende scenario:

i

t
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1,5 uur voor acrnvang: supporters van de thuis-
en uitploeg spoelen uit vernielde NS-treinen
bij het stadion. Leuzen en provocaties over en
weer klinken Politie fouilleert bij de toegangs-
hekken ME te voet en te paard slaat de situatie
van de zijlijn gade;

I uur voor aanvang: de 'thuispelende' suppor-
ters betreden het stadion;

30 minuten yoor oanvang: de'uitspelende'
supporters betreden het stadion;

20 minutenvoor aanvang: de eerste provoca-
ties tussen uit- en thuisspelende aanhang bar-
sten los -spreekkoren klinken, het eerste rotje
ontploft, een hek wordt vernield en middelvin-
gers worden gretig opgestoken;

5 minuten voor aanvang: de ploegen betreden
het veld;

De wedstrijd: onaÍhankelijk van de stand ver-
klaren de beide groepen supporters elkaar de

oorlog. ME onruimt het vak met de bezoe-
kers;

I0 minuten na a/Ioop: supporters loeren naar
elkaar aan weerszijden van een haag van ME;

15 minuten na afloop: supporters breken door
de haag heen en de eerste klappen vallen;

I6 minuten na afloop: het eerste bloed vloeit;

20 minuten na afloop: de eerste ambulance
verschijnt;

30 minuten na afloop: gepantserde ME-voer-
tuigen en charges van ME te paard scheiden de
groepen;

50 minuten na afloop: een verse NS-trein rijdt
voor en wordt tijdens de rit gemolesteerd;

De volgende dag: de materiaalman denkt nog
wel een volle week nodig te hebben om het
stadion weer speelklaar te krijgen.

Om nu te stellen dat deze rituelen veel te ma-
ken hebben met de wedstrijd, zou overdreven
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Voetbal in de jaren '80 het publiek is met elkaar en de ME bezig.

zijn. Het zijn participerende rituelen gericht op
de verhoudingen op de tribunes, en niet op die
op het veld.

Witte zakdoekies

De participerende rituelen die wel afgeteid zijn
van het spel, kunnen leiden tot de machtigste,
en wat mij betreft ook boeiendste rol van een
spottpubliek. Zij spreekt massaal een alles-
bepalend oordeel uit over een wedstrijd. Als
een soort van massale volksjury velt het collec-
tiefeen oordeel over het vertoonde spel.

Heel democratisch, want via het principe van
de meeste stemmen gelden, bepaalt de meer-
derheid automatisch of het applaudisseren of
uitfluiten wordt. Zonder overleg. Ook in.deze
rol heeft het sportpubliek een arsenaal aan ri-
tuelen ontwikkeld.

In het Romeinse keizerrijk oordeelde het pu-
bliek of een gladiator in leven mocht blijven,
tegenwoordig is het publiek iets milder. Fluiten
of zeer mager applaudisseren. Het stadion ver-
nielen, of vriendelijker, zoals in het verleden in
het Olympisch Stadion gebeurde, de schuim-
plastic zitkussens het veld op zeilen.

Of wuiven met de karakteristieke wiue zak-
doekjes zoals de 'socíos' van Barcelona sinds
jaar en dag doen na te veel schamele vertonin-
gen. In dit laatste geval overstijgt het oordeel
van het publiek de wedstrijd. De aanhang eist
een passende strafrnaat bij het uitgesproken
oordeel: er moet bloed vloeien bij spelers, trai-
ner of voorzitter.



Maar het kan ook heel anders. In Amerika rs

het bezoeken van een baseballwedstrijd een

familie-aangelegenheid. Een soort veredelde
picknick, waaÍ het archetypische gezin van
man, wou\ry en2,4 kinderen een middagie uit
is. Als er gewonnen wordt, is dat mooi meege-

nomen, maaÍ een halszaak is het niet. Fluiten,
spreekkoren en het gooien met spullen zijn
volstrekt ondenkbaar. Het publiekis clean,
observeert de wedstrijd en zit verder vooral
gezelligmet elkaar in de buitenlucht. En daar-

mee lijkt het verdacht veel op het handjevol
toeschouwers langs de zijlijn bij een amateur-
sportwedstrijd.o

Benjo Maso, Wij waren allemaal goden, De
Tour van 1948. Uitgeverij Veen,2003. 304
bladzijden. ISBN 90 450 0825 4. Prijs: 18,50

Gerbrand Bakker

Ik begon llij waren allemaal goden te lezen
als een roman, en dat had ik beter niet kunnen
doen. In het tweede hoofdstuk worden de le-
den van alle ploegen in de Tour van 1948
voorgesteld, en begon het me te duizelen: hoe
moest ik ooit alle namen van de hoofd-
personages onthouden? Daar heb ik nog een

aanlal hoofdstukken last van gehad ("Nee, ik
lees geen roman, het is non-fictie!"), maar
daarna ging het boek met me Íuut de haal.

Ik wás in het mondaine Biarritz (waar de eige-
naaÍs van luxe hotels zich tegenover de gasten

verontschuldigden dat er 'wielrenners' rond-
liepen in de staQ, ik rook de geur van
Marseille, ik voelde de vrieskou op de lzoard,
ik onderging de pijn van steenpuisten en be-
gon mee te voelen met Bartali, Bobet, Robic
en Briek Schotte.

En toen maakte het allemaal niet meer uit; de

non-fictie van Benjo Maso werdfrctie. Wij

waren allemaal goden is heel goed te lezen als

een roman. Het is niet nodig dit boek in een

hokje te plaatsen en alle namen uit hoofdstuk
twee vallen op hun plaats en vervolgen alle-
maal hun eigen verhaallijn.

Elk hoofdstuk bevat het verslag van een etappe
of een rustdag (maar liefst vijf rustdagen, maar
daar rept de autew natuwlijk niet over, daÍzou
afbreuk doen aan de 'helletocht' die de Tour
van'48 was), voorafgegaan door een of ander

aspect van het wielrennen of hoe de wereld in
elkaar zatindie tijd.

Dat maakt dit boek méér dan alleen een sport-
boek, het plaatst de Tour de France van 1948
in een breder cultuurhistorisch verband, en is
in dat opzicht te vergelijken met De mennen
van '63 van Marnix Koolhaas en Jurryt van de

Vooren (besproken in de Sportwereld 30). In
het nawoord kunnen we lezen - net als aan het
einde van een AmerikÍulnse film die gebaseerd

is op waargebeurde feiten - hoe het de renners
verder verging en wanneer ze overleden zijn.

Er wordt - geheel overeenkomstig het vooroor-
deel - heel wat afgehuild ínlVij waren alle-
maal goden Van woede, van kou, van hitte,
van winst, van afgunst, van verlies. Wielren-
ners grijpen alles aan om in huilen uit te bar-
sten, zelfs een gesprek tussen tourdirecteur
Goddet en de Franse renner Guy Lapébie
(waarin de laatste Goddet verwijt dat er niet
genoeg over hem geschreven wordt in de kran-
ten) eindigt van beide zijden in tranen.

Wat is dat toch, dat gesnotter, dat sentimentele
van wielrenners? Kan iemand daar eens een

boek over schrijven? Maar in dit boek geeft het
allemaal niet, en het haalt het boek zeker niet
naar beneden. Benjo Maso schreef zijn boek
niet in het bloedeloze joumalistenproza dat
veel sportboeken kenmerkt, Maso schrijft
bijna literatuur.tr
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A. P. M. M. van Dam, Terug naar de oor-
sprong. 22 september 1902-22 september
2002. 100 jaar A.A.C. Hercules Amsterdam
(Amsterdam 2003), 100 blz., ill. EUR 10. Te
verkrijgen bij de vereniging.

Nico van Hom

De eerste offrciële worstelwedshijd in Neder-
land werd uitgeschreven door het Humoris-
tisch-satyriek blad De Clown. De gebroeders

Zemganno, eigenaars van dit blad, deden een

aankondiging van deze wedstrijd in het num-
mer van 18 maart 1893. Een flink aantal men-
sen met aatuíentrad bij die wedstrijd op als

organisator en jury, zoals C. A. A. Dudok de

Wit, R. van Schaick, J. Kalff enR. Meurer.
De wedstrijd was uitsluitend bestemd voor
amateurs en vormde tevens de eerste Neder-
landse kampioenschappen in de jonge tak van
sport.

De wedstrijd vond plaats op 7 april 1893 in het
Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt. Thans
nauwelijks meer voor te stellen, maar toen heel
gerwoon: er klonk tijdens de wedscijden mu-
ziek van Coene, Liszt, Strauss en Gounod. In
het genoemde blad De Clown verschenen later
foto's en tekeningen van de kampioenen: H. J.

Kramers en Max Enthoven uit Den Hrag, en
B. J. van den Berg uit Amsterdam.

Er werd in die begintijd inNederland wel aan
gewichtheffen gedaan, de zogeheten zivate
atletiek, maar worstelen stond aanvankelijk in
de reuk van grof kermisvermaak en kroegiolijt:
Wie durft het aan tegen de uitsmijter? Maar de
geregelde worstelsport was Olympisch vanaf
1896, en is, zoals kenners beweren, een van de

oudste geregistreerde sporten ter wereld.

InNederland kwam de sport na 1893 tot bloei.
Aanvankelijk ondergebracht bij gymnastiek-

verenigingen, ontwikkelden zich, wellicht door
het uitschrijven van die wedstrijd in april
1893, tal van krachtsportverenigingen. In Am-
sterdam werd al geturnd, getuige de eerste

Amsterdamse tumvereniging Olympia van
1 863. Bij Amstels Gymnastiekvereeniging
(1866) stond snel na de oprichting ook scher-

men op het programma. Voor zoyeÍ thans be-
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kend was Gymnastiekvereeniging De Halter
van september 1891 de eerste die ook aÍm wor-
stelen deed.

Puur als krachtsportvereniging kwam in 1893,
direct na het worsteltoernooi in het Paleis voor
Volksvlijt de Athletenclub Hollandia tot stand
in december 1893. Meestal echter wordt in de

bestaande (zeer schaarse) literatuur als oudste
genoemd de Amsterdamsche Athletenclub
Kracht door Oefening van mei 1895. Het
joodse element domineerde in de beginjaren en
de aanhang van deze oude clubs kwam voorna-
melijk voort uit de volkswijken: Jordaan,
Nieuwmarkt, de Eilanden, Watergraafsmeer en
Oost.

Een groot probleem bij de geschiedschrijving
van de krachtsport is het ontbreken van goede

archieven over deze tak van sport en in het bij-
zonder van clubs. Omdat de clubs soms van
joodse origine waren, is er bij alle menselijke
ellende van de Tweede V/ereldoorlog weinig
materiaal overgebleven.

Het archief van de worstelvereniging DOK
verdween in die jaren, om het maar niet over
de leden zelf te hebben. Daar komt bij dat wor-
stelen beschouwd werd als typische volks-
sport. En met volkssport bedoel ik dan niet de

status die worstelen heeft in Oost-Europa en
vooral Turkije! Hoe langer je met sport-
archieven bezig bent, hoe meer je het gevoel
bekruip dat in het algemeen archieven van de

als elitair bekendstaande sporten als roeien en

hockey en dergelijke beter bewaardàjngeble-
ven dan die van volkssporten als worstelen en
boksen.

Dit was helaas ook het geval met de Amster-



damsche Athletenclub Hercules, die het le-
venslicht zag op 22 september 1902 in de

Czaar Peterbuurt in Amsterdam. Grote man en

oprichter was Gotfried Brands, die ook aan de

wieg stond van de Nederlandsche Krachtsport-
bond en tal van andere verenigingen. Eerst
deed zijn club alleen aan gewichtheffen, maar
al snel stond worstelen op het programma. De

eerste wedstrijden werden gehouden in het Pa-

leis voor Volksvlijt, gebouw Bellevue, het
pand van de Handwerkers Vriendenkring en in
gebouw Plancius. Het clublokaal van veel
krachtsportverenigingen was in die beginj aren

vaak in zaaltjes boven of achter in café's, het-
geen niet bevorderlijk was voor het aanzien
van deze tak van sport.

Hercules was de eerste Amsterdamse vereni.
ging die de kroeg urtging en een eigen gebouw
betrok. Ook op andere gebieden was ze vaak
de eerste. In 1914 trad Hercules net als DOK
voor het eerst op in verenigingskleuren. In
1920 was Hercules ook de eerste worstel-
vereniging die een medisch begeleider aan-
stelde. De club groeide en bloeide en organi-
seerde zelfs in 1920 grote wedstrijden in het
Concertgebouw.

De wedstrijden waren geslaagd, financieel liep
het allemaal wat minder. Dat had mede te ma-
ken met het feit dat de behuizing van Hercules
nooit permanent was. In hun eeuwig bestaan
hebben zíj maar liefst veertien keer verhuist. [n
het begin omdat de kroeg van eigenaar wis-
selde, later omdat de gemeente ineens een
pand nodig had, of omdatnj mot kregen (of
andersom) met een medegebruiker van het
pand.

Zohad Hercules in 1950 een pand te delen met
Het Nederlandsch Volkstoneel. De harde ge-

luiden en keten uit trainingsruimte en kleed-
kamers stookÍen niet met de intieme stiltes die
soms bij toneelvoorstellingen vallen. Een an-
dere dramatische verhuizing was die in 1949
geweest: in de stromende regen werden alle
spullen van Hercules, inclusief archief, in de

Wagenstraat gezet; op straat, buiten.

ln 1927 telde Hercules 42leden en was daar-

mee de grootste in Amsterdam. In de jaren der-
tig werd zelfs een ledenstop overwogen. Grote

namen sieren de prijzenlijsten van Hercuies:
Matthijs van der Putten, de gebroeders Massop
en Olivier, Hannes van Maaren: deelnemer aan

de Olympische Spelen in 1920,1924 en 1928.

lia dc oorlog kwam er verbreding in de vorm
van bodybuilding, judo, gewichthefflen,
s"rmboworstelen, wije stijl worstelen, vrou-
r+ cnu orstelen, powerliften en recentelijk
fitness en aerobics in allerlei voïmen. Grote
naoorlogse namen: Gerry Vogelzang, vader en

zoon Kops en Chris Dolman. Zij zorydeninde
jarcn zeventig voor nationaal en internationaal
a.rnzien. Daama dreigde het in te zakken, mede
door de geweldige huisvestingsproblemen.

Nieuw bloed in de vereniging van buiten Am-
sterdam zorgde in dejaren tachtig voor een
mooie tijd. Zo is worstelen een sport geworden
waarin allochtonen van harte meedoen, vooral
de mensen uit Turkije en lran. In 1987 moest
de club verhuizen uit het centrum van Amster-
dam, de geboortegrond, naar het leegstaande
pand van de Kanobond in Osdolp, dr. Meurer-
laan 6, waar het drukbezochte clublokaal nog
steeds is. Tal van leden haakten af, maar Her-
cules heeft een trouwe kernaanhang en uit de
nieuwe omgeving meldden zich nieuwe leden
aan. De club vervtrlt ook een sociale functie,
getuige de swingende feesten.

Je leest in dit boek van voorzitter Arie van
Dam niet veel over de oorzaken van de schijn-
baar onuitroeibare ruzies die bij krachtsport-
verenigingen schijnen te horen. Om alle mis-
verstanden te voorkomen: Hercules is daarin
niet de enige! En hier en daar had een stilis-
tisch geschoold eindredacteur wat foutjes kun=

nen wegwerken. Maar ach, de verhalen zijn
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spannend genoeg en er zijn tal van wetens-
waardigheden boven tafel gekomen. De oor-
logsperiode bijvoorbeeld is heel feitelijk en

clean beschreven, zonder nare dingen te noe-
men.

V/at opvalt is de tomelozpitrz,et van diegenen
die bij de club blijven. Dat laat zich ook aflei-
den uit het toegevoegde interessante illustratie-
materiaal.

Voorzitter Arie van Dam is van die tomeloze
inzet een voorbeeld: hij is verantwoordelijk
voor dit geschiedverhaal ov.pr Hercules, dat
gebaseerd was op een publicatie bij het 90-ja-
rig bestaan van de hand van Tom van Ommen.
Hij heeft het geheel herzien, aangevuld, bijge-
werkÍ, geschrapt en anders belicht.

Zijn fenomenale geheugen \ilas daarbij onont-
beerlijk, mede omdat het archief van Hercules
-zoals boven al aangegeven- weinig voorstelt.
Maar er is gelukkig inmiddels een archief-
commissie aangesteld.

Als je dit boek leest, krijg je flink wat exta
Amsterdamse informatie mee. En wat je ook
meekrijgt, is een CD-rom met honderden fo-
to's. Je blik op het zuivere Grieks-Romeins
worstelen krijgt hierdoor een vemriming: dit
worstelen heeft niets maar dan ook niets te ma-
ken met het catchworstelen uit Amerika. Wor-
stelen is -zo laat dit boek zien- een prachtige
sport.

Misschien dat het overzicht van de geschiede-

nis van de krachtsport in Nederland er ooit nog
eens komt. Olympisch gewichthefler Piet van
der Kruk, hallo, waar blijft je toegezegde
boek?tr
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Marijnissen's Tour: leugen of waarheid?
Remco Plas

Als een van de eerste herdenkingsboeken over
l00jaar Tour de France ís Tussen Bordeaux en

Álpe d'Huez Nederland in 100 jaar Tour de
France verschenen bij Premium Press. Samen-
gesteld door Bert Wagendorp- die ook het
hoofdverhaal schreef- Leo van de Ruit en Frans
van Schoonderwalt.

In een groot aantal kortere en langere hooftl-
stukken, uittreksels van krantenartikelen, inter-
views met Nederlandse oud-Tourrenners en
herinneringen van journalisten die de Tour
volgden, wordt met veel foto's en ander
illustratiem atenaal een aantrekkelijk beeld ge-

geven van de Nederlandse Tour- inbreng sedert
1936. Of lag het Nederlands debuut toch eer-
der?

Er wordt door Frans van Schoonderwalt een
bladzijde gelvljd aan de Tourdeelname van
Corneille Marijnissen in 1910. In geen enkel
Tourboek komt deze Marijnissen voor. Het ver-
haal is geheel gebaseerd op de "herinneringen"
van Marijnissen weeÍgegeven in het blad Revue

in 1965. Helaas heb ik dat artikel niet en houd
mij daarvoor aanbevolen.

r lo{rrpí$e$ fdícn Í*Ínrlnixtrt gcítrrÍ rËifrtsJ, I$ I*

In de inleiding stelt van Schoonderwalt: "Aan-
genomen magworden dat Corneille Marijnis-
sen in 19I0 de eerste en enige deelnemer aan
de Ronde van Franlvijkwas." Inzijn"Alles uit
de kast" (1988) schrijft hd nog "Hij was de



eerste Nederlander die in een Tour startte. In
I9l0 reed hij in de door Peugeot georgani-
seerde "Tour" samen met ruim honderd (sic!)
onaJhankelijken en eindigde als 34" ". In zijn
nieuwste artikel zrjn het opeens 200 renners.

De eerste keer dat ik over Marijnissen las was
in het boek Een eeuw Nederlandse wielersport
(1980) van Wim van Eyle. Het Lemma luidt
(volledig) als volgt: " Corneille Marij nis -s en

Roosendaal geb. 1889. De eerste (vergeten)
Nederlander die in de Tour de France startte.
De in Franlvijk wonende coureur werd in
I9I0 34" in het eindklassement."

In De Nederlandse renners in de Tour de
France (1983) ook van Wim van Eyle duikt
Marijnissen weer op. Hier wordt gesteld dat de

Tour-administratie toen nog ntetzo geweldig
was, zelrer niet voor wat betrefi de renners
achter in het klassement. Hoe kan van Eyle dit
weten? Tijdens de Tweede V/ereldoorlogzijn
de archieven van de Tour voor een groot deel
verloren gegaan. En als die administratíe zo
ondeugdelijk was hoe kon Marijnissen dan we-
ten dat hij 34" was?

Van Marijnissen wordt beweerd dat hij
vloeiend Frans sprak. Zou hij dan niet zijn
gaan klagen bij Desgrange als hij niet in het
klassement werd opgenomen? Daarbij reed hij
voor de ploeg van de Franse rijwielconstruc-
teur Célen. Zou die niet protesteren als een van
zijn renners niet in de klassementen werd op-
genomen? Wielrennen ging ook toen om publi-
citeit. Wie waren trouwens de drie ploegmaats
van Marijnissen?
Als bewijs dat Marijnissen de Totr heeft gere-
den, geldt een foto die volgens van Eyle bij de
start van een etappe is genomen. Dit is best
mogelijk, maar aan de foto van vier mannen
met fietsen is dit niet te zien. Twee van hen
hebben een trui met reclame, een heeft een
neutrale trui aan en de vierde heeft een kloffie
aan dat het meest op een uniform lijkt. Is dit
een wielerploeg die reclame moet maken voor
een sponsor?

zijn 55 jaar daarna opgetekend. Hij "weet" nog

dat er 110 deelnemeÍs waren en noemde enkele

etappeplaatsen waaronder Marseille,. dat jaar
geen etappeplaats in de Tour. Van Schoon-
derwalt schrijft doodleuk "De steden komen

overeen met Desgranges Tour".

Maakt dit Comeille Marijnissen tot een leuge-

naar? Dat hoeft niet. Er was in 1910 nog een

tweede Tour de France. YanT augustus tot en

met 4 september organiseerde Peugeot een

Tour de France voor onafhankelijke renners.
Deze Tour telde 14 etappes, ging over ongeveer
3.000 km en had 526 (en niet 100 of 200) deel-
nemers. In 1911 was er nog een tweede editie
van 16 etappes. Daama verdween deze wed-
strijd van de kalender. De eerste prijs was een

auto van het merk Lion.

Heeft Marijnissen dan aan deze t*'ecde Tour
deelgenomen? Marseille was wel etapgrplaats
in de Peugeot Tour. Belfort, Bordeaur. Nantes,
Caen en Panjs waren etappeplaatsen die in
beide Tours voorkwamen. Marijnissen "herin-
ner!'zichook de etappe Brest-Cacn (.12,1km).

Deze kwam alleen in de echte eerstc Tour voor.

Deze tegenstrijdige gegevens vngcn om nader
onderzoek. Na enig zoeken en vragen op inter-
net vond ik een site die uitsluitsel gaf. Via de

forumpagina van www.menroirc-tlu-c r I i s-

me.com kwam ik terecht bij urts'.iliance.comi
vailly/, doorklikken niutr "recherches" en daar
verwijst een link nÍlar een website met gege-

vens over de Peugeot Tour. Deze website ba-

seert haar gegevens op de in Wenen verschij-
nende Allgemeine Sportzeitung 3le jaargang
(1e10).

Eerst de teleursteling: geen Marijnissen op de

34" plaats. Toch nog even verder gekeken enja
hoor: Marijnissen komt voor in de einduitslag!
Maar dan wel als Marynissen en hij werd 39'
van 316 geklasseerde renners. Hij behaalde 923

strafrunten in een systeem waar de l" in de

etappe I punt, de2"2 punten, de 3" 3 punten
etc. kreeg.

Verder zijn er de "herinneringen" van Marij-
nissen. Ik zet dit expres tussen aanhalings- De administratie van de Tour de France is dus
tekens, want het menselijk geheugen is nu een- wel degelijk op orde. Ook voor renners achterin
maal onbetrouwbaar en de "herinneringen" het klassement.tr
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De ronde doen
Hans Pars

Op 5 mei 2000 overleed de Italiaanse wielren-
ner Gino Bartali. Hij won in 1938 en 1948 de

Tour de France. Bartali behoorde tot het slag

wielrenners waar boeken over geschreven zijn
(onder meer Dino Bvzzati De Ronde van ltalie)
en ontelbare anekdotes en verhalen over de

ronde doen (mooi dat je alleen in het Neder-
lands twee verschillende rondes aan elkaar
kunt koppelen). Verhalen die uitgroeiden tot
legendes. Vooral in pre-televisietij dperk kregen
deze legendes kans om te groeien en te bloeien.

In de filmdocumentaire Tour des Légendes
geeft filmmaker Erik van Empel de Tour van
1948 mytische proporties. In zijn film laat hij
de documentalist Serge Laget van de Franse

spoÍkrant L'Equipe zeggen dat de Tour van
1948 de laatste was die bol stond van de verha-
len. Daarna kwam volgens Laget in 1949 de

televisie en was het uit met de pret. Iedere
wielerliefhebber kon nu met eigen ogen zien
wat waar was en wat uit de dikke duim van de

sportjournalisten kwam. Deze opmerking van
Laget spoort niet met de bevindingen van
Benjo Maso in zijn boek'Het zweet der go-
den'. Volgens Maso werd in 1952 voor het
eerst directe uitzendingen van wielerwedstrij -
den vertoond op de televisie: "Maar dat waren
alleen finishreportages die in een flits voorbij
waren." Pas in 1960 werd voor het eerst de

rechtstreeks reportage van wielerwedstrij d op
de televisie, door beelden die een cameraman
op een motor maakte via een helikopter door te
zenden naar de studio. Het merkwaardige is nu
dat deze zelfde Maso de research heeft gedaan

voor de film van Van Empel.

Tussen de legendevorming door de schrijvende
pers en het 'demasque door de televisie' zat
nog de fase van het radioverslag. Waar Jan

Cottaar in de jaren zestig alles vanaf de meet
verbaal maakte, kwamen daar later de verslag-
gevers op de motoren ('Rugnummers moet ik
hebben, aÍrn namen heb ik niks') bij die met
eigen ogen kondenzren wat er gebeurde.

In 70 minuten geeft Van Empel een indringend
beeld van de Tour de France van 1948.
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Van de begrafenis van Bartali (waar we de fans

na afloop van de kerkdienst zien klappen voor
het lijk van hun held) tot de rijwielhandel van
de Nederlander Sjefke Jansen, die in de Tour
van'48 als 32ste eindigde. We zien en horen
onder meer Briek Schotte (2e in 1948), Ray-
mond Impanis (10e) en Lucien Teisseire (6e).

De film gaat ook over de grote tegenstrevers
van Bartali in'48: Luison Bobet en Jean

Robic. De 'talking heads' vertellen over de ar-
moedige omstandigheden waaronder ze in
1948 moesten koersen, over het slechte eten,
barre weersomstandigheden en slecht materi-
aal. Zo mochten de renners wel hun eigen
frame en stuur meenemen maar aI hun materi-
aal werd door de Tourorganisatie geel gespo-

ten. Elke fiets werd bovendien voorzien van
cranks. Een renner vertelt dat hij pas tegen het
einde van de Tour ontdekte dat zijn linkercrank
korter was dan zijn rechter: hij begreep toen
waarom hij de hele Tour met een dik been had
rondgereden.

Veel aandacht ookvoorde legendarische 14e

etappe van Briancon nÍrar Aix les Bains die
door Bartali gewonnen werd. In krantenver-
slagen wordt gesproken van de hel van de

Galibier waar het mistte, vroor, regende en
sneeuwde tegelijk. Over de afdaling van de

Galibier op 16 juli 1948 schreef de Volkskrant
over twee landgenoten: "Het was hier, dat De
Ruiter en Jansen hun ellende even niet meer
aankonden. Om hun door ijzel en sneeuw ver-
stijfde handen, annen en benen te ontdooien,
stapten zij af en zochten een toevlucht in een
berghut, waar zlj elkaar hebben getroost en
ziehzelf hebben verwarmd. "

Van Empel heeft met zijn Tour des Legendes
een prima sporthistorisch document afgeleverd.
Maar vooral ook een opvallend mooie film ge-

maakt waarbij het onderwerp steed centraal
bleef staan en niet het ego van de maker alles
overwoekerde. Deze ontwikkelde zelfs een
noviteit door digitale manipulatie te gebruiken.
Benjo Maso heeft via zijn research een sterke
stempel op de film gedrukt. De weerslagdaar-
van is te lezen in zijn boek "Wij waren alle-
maal goden. De Tour van 1948'. Chapeau voor
beide heren.tr



volgende week nog tijd, neem vooral vriend-
jes mee, hier is een goedkope fles wijn als
dank, enne.... hoe heet u ook alweer?
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VIJF VRAGEN AAN EEN VAN ONZE LEDEN
Susan Smit

Naam: Theo Bollerman
Woonplaats: Den Haag
Opleiding: Studierechtenenpsychologie
Beroep: Communicatiedeskundige

I. Wat wus uut eerste contaet met sport-
geschiedenis?

Ongeveer 25 jw geleden besloot ik boeken
over de tennissport te gaan verzamelen, omdat
ik graag las en tenniste. In Engeland trof ik in
afgelegen hoe$es van antiquarische boeken-
winkels Engelse boeken aan van ver voor de
Tweede Wereldoorlog, die interessanter bleken
dan ik aanvankelijk aannam. Ook verscheen in
die tijd het standaardwerk van Clerici over 500
jaar tennis, een monumentaal boek, waardoor
mijn ogen geopend werden voor de zeer oude
tennisgeschiedenis.

2. Wat is uw eigen bijdrage aan het sport-
historisch onderzoek?

Voor het echte 'archeologische' werk in ar-
chieven moet ik mij bescheiden opstellen, dat
heb ik alleen gedaan toen ik het boek over
mijn tennisclub aan het schrijven was. Ik ben
wel enigszins trots op enkele andere wapenfei-
ten. Ten eersts ben ik ongeveer vijftien jaar
geleden de initiatiefiremer geweest van een
groepsreisje naaÍ Engeland met enkele
medesportievelingen teneinde de real-tennis-
sport voor de eerste keer te gaan beoefenen.
Dit tripje heeft geleid tot de oprichting van de
nog steeds actieve Nederlandse Real
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Dick Bouman als prins van Oranje bij de onthulling van

de gedenksteen op het Binnenhof.

Tennis Bond. Een veel belangrijkere conse-
quentie van dit reisje vloeide voort uit het
overweldigende gevoel, dat Cees de Bondt en
mij beving, toen wij samen zo'li-realtennis
baan voor het eerst betraden. Het gevoel datje
deel mag uit maken van een stuk levende ge-
schiedenis. Cees de Bondt is hetjaar daarop
begonnen met zijn studie over de Nederlandse
(real) tennisbanen, wat geleid heeft tot het ab-
solute meesterwerk van de volgende vraag.
Ten tweede heb ik het initiatief genomen het
Nederlands Tennis Historisch Genootschap op
te richten. Vele leden van dat genootschap zijn
druk doende telkens nieuw opduikende details
van de vaderlandse tennisgeschiedenis te ver-
zamelen en vast te leggen in het blad Tennis
Geschiedenissen, v/aarvan ik de redacteur ben.

Ten derde heb ik inmiddels een fraaie tennis-
bibliotheek van ongeveer achthonderd boeken
bij elkaar verzameld. Tenslotte heb ik gepoogd

de Haagse tennisgeschiedenis vast te leggen in
het recent verschenen boek Gravel en Gras -
Heden enverledenvan de tennisparken, de

clubs en de mensen in Den Haag en omstre-
ken.Hiewoor heb ik niet alleen de club-
geschiedenissen van de Haagse clubs verza-
meld, maar ik heb ook een dertigtal kampioe-
nen en andere belangrijke Haagse tennis-
figuren geinterviewd.

sowicÊsàB
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3. Ílat zijn de beste sporthistorische boeken
die u gelezen hebt?

Voor iedereen, die ook maar enige interesse in
de tennisgeschiedenis heeft, zijn de volgende (re-
laas alleen nog antiquarisch te verkrijgen) boe-
ken een absolute must:

o The Utimate Tennis Booh 500 Years of
Tennis, Gianni Clerici-Follett. Dit boek
behandelt de totale terurisgeschiedenis
op hoofdlijnen, met een uitzinnige
hoeveelheid illustraties.

. Heefr Yemant Lust met Bal of met Rel<et

le spelen...? Tennis in Nederland tussen
1500 en 1800, Cees de Bondt. Uitgeve-
rij Verloren,1993. Dit meesterwerk be-
schrijft de ontwikkeling van het over-
dekÍe kaatsen (alias tennis, alias palla-
corda, alias jeu de paume) in Nederland.
De auteur traceert de 110 banen, die
rond 1600 in gebruik zijn met vele refe-
renties naar de literatuur, zoals bdvoor-
beeld het gedicht van Jacob van der
Does uit 1668 ter ere van de tennis-
(kaats)baan aan het Buitenhof, waarvan
de beginregel tevens dienst doet als De
Bondt's boektitel.

o Tennis, a Cultural History, Heiner
Gillmeister. Leicester University Press,

1997 . Deze hoogleraar etymologie ont-
zenuwt vele romantische theorieën, on-
der andere met betrekking tot de herlei-
ding tot Egyptische woorden van de
woorden racket en tennis. Gillmeister
wordt in tennishistorische kringen be-
schouwd als de leidende expert. In op-
dracht van de Duitse tennisbond schreef
hij ook een buitengewoon interessant
boek over de historie van het Olympi-
sche tennis.

. Book of Tennis Rackets from the
beginning in the I6th century until
about 1990, Siegfried Kuebler. Kuebler
GMBH tel. 0049 75513241. Dit boek
behandelt in 630 bladzijden alle beken-
de racketmerken, met hun geschiedenis

en patenten, met duizend kleurenfoto's.

Specifiek gericht op de vroege ontwikkeling van
lawn tennis:

. The Tennis Players, from Pagan Rites to
Strawbercies and Cream, Tom Todd.
Vallancey, 1979. Todd heeft een groot
gedeelte van zijn verzameling onderge-
bracht in het Wimbledon Tennis Mu-
seum. Hij beschrij ft z-eer gedetailleerd
de ontwikkeling van de spelregels en de
machtsstrijd tussen diverse organen, die
daar invloed op wilden uitoefenen vanaf
Wingfield's sfairistike tot het eerste

Wimbledon toernooi.

Tenslotte reken ik ook het boek over Pim Mul-
ier van Gijs Zandbergen tot de verplichte lijst.

4. Wat ztjn de belangrijkste te bestuderen
thema's op het gebied van de sport-
geschiedenis?

Als het gaat om de tennisgeschiedenis in Neder-
land is er nog interessante research tc doen.

l. Het is nog steeds niet bekend. wanncer en
waar de eerste lawn tennisbal in Nederland
werd geslagen en door wie. ln de pcriode tus-
sen 1875 en 1881 moet er al gespceld zijn,
maar bewijs is nog niet gevonden. Dit zal ge-
vonden moeten worden in de dagbocken of
huishoudelijke journaals van de adellijke en/of
vermogende families in het bezit van grote bui-
tenhuizen en een grasveldje.

2. De Bond van Tennis Oefenmecsters Neder-
land (nu V.N.T. geheten) was de cerste Neder-
landse vakbond van sportprofessionals, in 1929
opgericht. De relatie tussen de professionals en
de amateurs moet nog goed onderzocht en ver-
klaard worden, alsmede de verschuiving in
waardering.

5. De toekomst van de sportgeschiedenis?

De sportgeschiedenis heeft een grote toekomst,
die elk jaar groter wordt en met een jaar uitge-
breid. De voorraad aan clubs en personages,

die diepgaand behandeld kunnen worden, is
nog geweldig groot.o
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geeft informatie over activiteiten van de stichting. Daar-
naast bevat zij anikelen, interviews, boekbesprekingen
en ander nieuws over de geschiedenis en achtergronden
van de sport. Stichting de Sportwereld stelt zich ten
doel: het bevorderen van de kennis van de geschiedenis
en de achtergronden van de sport in Nederland. De stich-
ting bevordert sporthistorisch onderzoek en zet zich in
voor het behoud van het sportiefcultureel erfgoed. Zij
tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bij-
eenkomsten (lezingen, studiedagen en werkgroepen),
door het vervaardigen van publicaties (nieuwsbrieven en

boeken) en door het leggen van contacten tussen beoefe-
nilen van en geihteresseerden in de geschiedenis en
achtergronden van de sport.
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