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zojuist europees kampioen Bram som gezien bij De

wereld draait door. hij probeerde mensen uit te leggen

hoe hard 1.43.45 is op de 800 meter, dat is dus ruim 28

kilometer per uur gemiddeld. nog steeds zegt dat veel

mensen niets. terwijl in nederland de 800 meter de

enige afstand is waarop we een traditie hebben en met

enige regelmaat een wereldtopper voortbrengen, denk

maar aan ellen van Langen en rob druppers. Bij de

dames begon dat al in de jaren ’60 met gerda Kraan en

ilja Keizer-Laman. daarna werd het een tijd lastig, door

het oost-europese dopingprogramma. daarvoor was

het ook lastig, want de 800 meter voor vrouwen was tot

in de jaren ’50 zeer omstreden. hierover kunt u alles

lezen in het artikel van Koos steendijk-Kuypers.

een debutant in dit blad is Joop syatauw, hij

schreef een bijdrage over het voetbal in nederlands-

indië en de eerste jaren van de indonesische republiek.

nico van horn kon hier helaas op inhaken, met een

bericht over de sloop van een historisch voetbalstadion

in Jakarta, waarvan hij net geen ooggetuige is geweest.

tenslotte een nieuw stuk van max dohle over de

damiaatjes, de sportvereniging waar onder andere

pim mulier en Jaap eden zich in het zweet werkten.

overigens telde deze club ook een 800-meterspecialist:

Distance, alias chas peters.

ten slotte nog enkele boekbesprekingen, waar-

in opgenomen een prachtgedicht van cees Buddingh’.

ook wordt AZ is de naam van gerrit valk besproken en

dit boek wordt de lezer tegen een aantrekkelijke prijs

aangeboden.

heeft u opmerkingen, ideeën, artikelen voor de sportwereld of heeft
u in het verleden een nummer niet ontvangen, dan kunt u mailen
naar: redactie@desportwereld.nl

niets uit de sportwereld mag worden gereproduceerd, op welke
wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredac-
teur. mail voor aanvragen naar redactie@desportwereld.nl de hoofd-
redactie heeft het recht om ingezonden brieven naar eigen inzicht in
te korten of niet te plaatsen.
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in 1886 werd het terrein achter het rijksmuseum, waar

de internationale Koloniale tentoonstelling was gehou-

den, door de gemeente amsterdam beschikbaar gesteld

voor sportbeoefening. twee tenniscourts, een cricket-

veld, een kaatsterrein en een veld voor gymnastiek en

atletiek werden er aangelegd. nog in hetzelfde jaar

hield men  er officiële atletiekwedstrijden, waarbij pim

mulier tot  de kansrijke deelnemers behoorde.  de

mededingers kwamen uit amsterdamse en

rotterdamse atletenverenigingen en uit de voetbalver-

eniging Sparta. hun atletiek betrof gewichtheffen en

worstelen. de nieuwe beweging van lichte atletiek met

lopen, springen en werpen vond in 1889 onderdak bij

de voetballers: de Nederlandsche Voetbal en Athletiek

Bond. het was volgens J. Feith in zijn  Boek der Sporten

(1900) een tak met bloedarmoede, die snel op straat zou

staan als de Volksweerbaarheid zich er niet mee zou

bemoeien. Beide voorspellingen kwamen uit. in  1901

werd de nederlandsche athletiek Unie (naU) een feit

en zij kreeg een krachtige impuls toen in 1914 de eerste

Wereldoorlog dreigde. de artikelen in Revue der Sporten

uit 1914 en 1915 spreken voor zich: ‘sport in het leger’,

‘athletiektrainingen van engelse soldaten’,

‘reorganisatie van de lichamelijke opvoeding ten

behoeve van het leger en in het belang van het volk’, en

‘meer athletiek in het nederlandsche leger’. na het uit-

breken van de oorlog volgde een zestal afleveringen

over atletiektraining, met name voor de militairen die

in de Stelling van Amsterdam waren gelegerd.

initiator van deze trainingen was de militair

W.p. scharroo. in 1915 nam scharroo het voorzitter-

schap van de naU op zich met een vast voornemen

ook burgers voor de atletieksport te winnen.

marsvaardigheid was voor hem een belangrijk aspect

en tevens propagandamiddel. in 1916 werd het uit-

schrijven van wandelmarsen door atletiek- en ook

gymnastiekverenigingen een rage. de Haagsche

Athletiekvereeniging (hav) schreef eind 1915 een snel-
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wandeltocht over 10 km uit waar tussen de meer dan

honderd deelnemers enkele dames werden gesigna-

leerd. ook bij haar afstandswandeltocht liep tussen de

zeshonderd wandelaars een aantal in witte sportkledij

(lange rok en hoofddeksel) getooide vrouwen mee.

maar de naU deed meer; ze propageerde bij voetbal-,

korfbal- gymnastiek- en ook bij kaatsverenigingen atle-

tische oefeningen, als vermaak en tot verbetering van

de conditie van de leden. vervolgens nam ze de atleti-

sche vaardigheidsproeven bij de betreffende verenigin-

gen af en gaf  ze jaarlijks leiding aan de nederlandse

atletische kampioenschappen van de genoemde sport-

disciplines. zo kwamen vrouwen via hun gymnastiek-

vereniging of korfbalclub in aanraking met atletiek. het

feit dat de korfbalbond een winterstop overwoog, gaf

de naU hoop op nieuwe leden en ook de nieuwe

arbeidswet (1917) met de vrije zaterdagmiddag bood

perspectieven.

Binnen de Unie was echter geen enkel positief

beleid ten aan zien van de vrouwelijke leden. hun acti-

viteiten stonden niet op de evenementenkalender en

aanvankelijk werden hun resultaten niet in de jaarver-

slagen vermeld; het Handboek voor het beoefenen van

athletiek van de militair/gymnastiekdocent c.J.J.

Könings (1916) was voor mánnen geschreven. het

waren vermoedelijk de ‘alarmerende’ geluiden uit het

buitenland die omstreeks 1920 het naU-bestuur wak-

ker schudden. zowel duitsland als Frankrijk kenden

toen al geruime tijd nationale kampioenschappen

damesatletiek. in duitsland hadden de eerste vrouwe-

lijke artsen alice profé (jeugd- en sportarts), h.B.

adams-Lehmann (vrouwenarts) en hede Bergmann

(begeleidster van de olympische damesploeg, 1928) én

met wetenschappelijk onderzoek én in de praktijk onte-

genzeggelijk aangetoond dat de term zwakke geslacht

een mythe was die door sociale omstandigheden was

ontstaan en werd gevoed. zij propageerden voor vrou-

wen de wedstrijdsport en in het bijzonder de  atletiek-

beoefening.

als gevolg van de eerste Wereldoorlog was het

duitsland tot 1928 niet toegestaan  internationaal op

wedstrijden uit te komen. mede hierdoor maakten

Franse vrouwen onder de fanatieke atlete alice milliat

naam  toen in 1921 de burgemeester van monte carlo

internationale vrouwensportwedstrijden organiseerde.

het succes leidde tot de oprichting van de Féderation

sportive Féminine international (FsFi), met milliat als

voorzitster. datzelfde jaar stelde de naU een

Commissie ter bevordering van de Damesatletiek in. de

naU koos niet voor een wedstrijdverbod, zoals dit in

de jaren negentig indirect bij het schaatsen en wielrij-

den (anWB) en in 1936 bij voetbal (KnvB) gebeurde,

maar zette in op de deskundige medische inzichten en

adviezen van artsen. aan de leden van de medische

commissie van de naU, prof. i. snapper, dr r.J.t.

meurer en dr J.h.o. reys legde men de vragen voor of

de 80 meter wedloop voor vrouwen geschikt was, wat

voor hen de maximale duurloop kon zijn en wat de

gevaren waren van de diverse sprongen en het werpen

van gewichten. het advies was: ontwerp een reglement

voor vrouwenatletiek, aangepast aan de zwakkere

gesteldheid van de vrouw en haar toekomstige functie

als moeder. 

in 1921 werd voor het eerst het nationale kam-

pioenschap 80 meter gelopen en werden kort nadien 80

meter estafette en hoogspringen toegevoegd.

inmiddels had de FsFi in 1922 in parijs haar eerste

Wereldvrouwenspelen gehouden. de coubertin, die

deelname van vrouwen aan de olympische spelen

hevig bestreed, had hen verboden de term olympisch

daaraan te verbinden. hij kon niet voorkomen dat deze

spelen voortaan ook elke vier jaar zouden plaatsvin-

den: in göteborg (1926), in praag (1930) en in Londen

(1934), waar elf atletiekonderdelen werden afgewerkt.

het was in feite dus niet zo vreemd dat de vooruitstre-

vende haagsche atletiekvereeniging  voor 21 mei 1922

de eerste nederlandse damesveldwedstrijd over 1500

meter aankondigde, waarvoor 31 dames inschreven.

de veertien prijzen -luxe gebruiksartikelen- waren

beschikbaar gesteld door het noc, de naU en hav.

vermeldenswaard is dat het corps van officials uit

zeventien heren bestond met assistentie van drie dames

voor de kleedgelegenheid, mogelijk om behulpzaam te

zijn bij het verwijderen en weer aanrijgen van corsetten.

de FsFi vond in de internationale federatie

voor atletiekamateurs (iaaF) een bondgenoot bij haar

streven om, in weerwil van de coubertin, vrouwenat-

letiek op de olympische spelen te krijgen. zijn reactie

op dergelijk pogingen is bekend: against the law of natu-

re (1924) en against my will (1928). na zijn aftreden als

voorzitter van het ioc (1924) werd op de spelen van

amsterdam voor een vijftal onderdelen vrouwenatle-
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tiek als een experiment toegelaten dit gebeurde mede

onder dreiging van de FsFi anders eventueel volwaar-

dige spelen voor vrouwen te gaan organiseren. de

engelse dames, die niet vijf maar alle elf FsFi-onderde-

len eisten, trokken zich na dit compromis terug.

algemeen werd verwoord dat het besluit van het ioc

genomen was op medisch advies en  ter bescherming

van het zwakke geslacht. men had zich ingedekt door

beperkingen aan te brengen en limieten te stellen: ‘zo

waken medici over u en behoeden u voor gevaar’. 

Lien gisolf won met haar hoogtesprong voor

nederland de zilveren medaille en de 800 meter werd

gewonnen door de duitse Lina radke (2.16.8). de

nederlandse loopsters W.m.c. duchateau, a.J. mallon

en a.m. van noort vielen na hun serie af. maar met het

uitvallen tijdens de race en het neervallen van loopsters

aan de finish was het voor tegenstanders van vrouwen-

wedstrijden overduidelijk dat een dergelijke afstand

voor vrouwen te belastend was. Bovendien waren er bij

de 100 meter opmerkelijk veel valse starts, wat beteken-

de dat ook hun nervositeit een contra-indicatie inhield

voor het beoefenen van wedstrijdsport. het ioc

beschouwde de proef als mislukt, en daarmee haalde

de coubertin zijn vermeende gelijk. op het ioc con-

gres in Lausanne (1929) nam men een voorlopig besluit

om vrouwenatletiek van het olympisch programma te

schrappen. de reacties op dit Amsterdammer Vorfall

waren uiteenlopend maar vrijwel alle gebaseerd op het

vooringenomen gegeven dat wedstrijdsport voor vrou-

wen ongepast, onesthetisch én ongezond was. een

duitse sportbestuurder reageerde sympathiek ten aan-

zien van radke met de mededeling dat zij toch wel een

vrouw was die haar huishouden zelf voortreffelijk

beheerde. de naU  betuigde tevreden dank aan haar

medische commissie: ‘alle damesatleten zijn dankzij dr

reys’ goede zorgen, geregeld onder medisch toezicht

geweest, wat voor de leiders een bijzondere geruststel-

ling was’. de echo van de publieke opinie was er een

van lange adem. in Doel, Weg en Middelen lezen we: ‘de

herinnering aan de 800 meter loop voor vrouwen is er

een van walglijke overdrijving.’11 K.h. van schagen en

h. th. rooswinkel, Doel, weg en middelen van de lichame-

lijke opvoeding (nijgh en van ditmar; rotterdam 1947) p.

273

Opinie

dat de vrouw zwak was, wisten medici wetenschappelijk

te bewijzen, het werd door Jan en alleman verkondigd

en helaas door veel vrouwen als hun natuurlijk lot

geaccepteerd. maar nu de opkomende sportbeweging

haar grenzen steeds verder wist te verleggen, gingen

enkelen – met name eerder genoemde vrouwelijke

duitse artsen – zich afvragen: is dit wel juist, hoe zwak

is zij dan wel en hoe schadelijk is wedstrijdsport voor

haar?

tijdens de voorbereiding van de amsterdamse

spelen werd door het noc en ioc aan de fysioloog-

arts prof. F.J.J. Buytendijk -auteur van het bekende boek

De vrouw (!)- toestemming gegeven om tijdens de

spelen onder de atleten een medisch onderzoek in te

stellen naar hun trainingsconditie en naar eventuele

schadelijke effecten van wedstrijdsport. hij kreeg een

laboratoriumruimte tot zijn beschikking waar ook bui-

tenlandse artsen werden toegelaten. er vond onder-

zoek plaats op het gebied van anthropometrie, kracht-

meting, conditie van gewrichten, en algemeen klinisch

onderzoek naar hart- en bloedcirculatie en de stofwis-

selingsfunctie; de opzet was modern te noemen met

rö- en ecg-apparatuur, gesubsidieerd door agfa en

siemens. de resultaten werden op het olympisch-

medisch congres na afloop van de spelen gepresen-

teerd en besproken. daar werd ten aanzien van vrou-

welijke atleten geen enkel onderzoek gememoreerd.

het primaire experiment, de deelname, was immers als

mislukt beschouwd? 

Uiteraard protesteerden de iaaF en de FsFi

hevig tegen de uitsluiting van vrouwen bij de toekom-

stige spelen  in Los angeles. gesteund door de

American Athetic Union die een boycot van haar (manlij-

ke)leden aankondigde, kwamen vrouwen in 1932 weer

aan de start, zonder de 800 meter en met toevoeging

van speerwerpen.

Binnen de naU deed het noc-besluit weinig

stof opwaaien; met 80 tegen 37 stemmen was voor

vrouwen de olympische 800 meter van de baan.

niettemin bleven vrouwen binnen hun vereniging wel

op de 800 meter trainen. in nederland werden van 1929

tot 1936 nationale kampioenschappen op deze afstand

gelopen. onder de foto van de 800-finale, afgebeeld in

het jaarverslag van 1933 lezen we als commentaar: ‘de

atleetjes zien er gelukkig nog frisch uit na deze 800
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meter’. ook in algemene teksten sprak men graag op

een dergelijke denigrerende toon: onze meiskes, de

vlechtdraagstertjes, het zwakke kunnen. dit verbaast

niet als men de commentaren leest van medici, sportbe-

stuurders en (ex-) atleten in een enquête die deelname

van vrouwen aan (atletiek)wedstrijden ter discussie

stelde. de enquête werd amper een maand voor het

begin van de spelen gehouden en door Revue der

Sporten in afleveringen gepubliceerd (p. 1205 e.v.). in de

uitgebreide voorbeschouwing die Revue der Sporten

kort voor de spelen over de kansen van de mannen gaf,

werd men voor informatie over vrouwen naar de

enquête verwezen. vrijwel unaniem was men van

mening dat als wedstrijdsport voor vrouwen al

gewenst was, dan alleen onder beperkende voorwaar-

den en onder medische begeleiding van een sportarts.

We vermelden enkele veelzeggende commentaren.

- Jan Blankers, atleet: zolang vrouwen nog niet

het peil der prestaties van de mannen hebben

bereikt, moeten ze buiten de wedstrijdatletiek

blijven (Bij de n.K. van 1935 won zijn pupil –

latere echtgenote – Fanny Koen de 800 meter in

een tijd van 2.29,).

- m. van de Berge, atlete: een vrouw behoort in

de keuken, maar heeft ze tijd over, dan gun ik

haar atletiektraining; koket gedrag tijdens trai-

ning in aanwezigheid van mannen, geeft geen

pas.

- Kea Bouman, tenniskampioene: daar waar

esthetica door kracht en inspanning verloren

gaat, is wedstrijdsport verwerpelijk.

- Lien gisolf, toekomstig winnares van zilver bij

het hoogspringen: atletiekbeoefening voor

werkende meisjes is een aangename ontspan-

ning.

- h.a. Broos, oud-atleet: geen vrouwenatletiek.

het is haar taak goede atleten voort te brengen.

- nrc-journalist h.a. meerum terwogt: de

vrouw en atletiek? ik moet er niet aan denken.

de schoonheid van de vrouw is haar kostbaarst

bezit; die heeft ze nodig om het leven van ons

mannen op te fleuren.

de diverse bestuurders, o.a. van de KnaU waren in

hun opstelling verre van eensluidend.

- d.J. de vries, voorzitter KnaU: zei onlangs

bekeerd te zijn als gevolg van het nieuwe kos-

tuum van de dames; nu is er niets meer wat

aanstoot geeft; verder vertrouwt hij op de

medische begeleiding.

- W.p. scharroo, ex-voorzitter: atletische oefenin-

gen voor meisjes onder deskundige begelei-

ding zijn nuttig, mits ze maar niet aan wed-

strijdsport deelnemen.

- e.h. huizinga, KnaU-bestuurder: ik juich het

uitkomen van vrouwen bij wedstrijden van

harte toe. (hij was het die de iaaF positief

adviseerde bij haar missie om vrouwenatletiek

op de amsterdamse spelen te krijgen).

- c.a.W. hardeman, eveneens KnaU-bestuur-

der: wedstrijdsport is van het grootste belang

voor vrouwen (later werd de nationale ploeg

Hardeman’s Harem genoemd).

- W.a. deenen, bestuurslid: de vrouw heeft er

recht op, recht op een gezond lichaam, dat haar

in staat stelt hare plichten te vervullen.

- W.J. meyer, lid van de technische commissie:

hun lichaamsbouw en constitutie is ongeschikt;

damesatletiek zal nooit een serieus onderdeel

van de organisatie worden.

- g.a. Burger: atletiek(wedstrijden) toestaan

mits er een nauwlettende controle is van een

sportarts en niet op grond van een briefje van

de huisarts. deze gespecialiseerde artsen had-

den in duitsland de 800 meter voor vrouwen

afgewezen.

- Ben verwaal had de zware taak binnen de

KnaU vanaf september 1927 de meisjes-atle-

ten te selecteren en te trainen. daarbij kreeg hij

van de totaal 30.000 gulden die voor trainingen

van olympische atleten beschikbaar werden

gesteld slechts 1000 gulden toebedeeld. zijn

reactie op de enquête was: voor mij telt het

resultaat.

- c.a.W. hirsch, secretaris van het noc: men

mag vrouwen niet de gelegenheid ontnemen

om aan atletiek de doen, als lichamelijke

opvoeding kan het van nut zijn, maar wed-

strijdsport is onesthetisch en of het gezond is,

moet zich nog bewijzen.
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het vermelden van deze standpunten is van belang om

begrip te hebben voor de opinie die nog heerste toen de

800 meter in de jaren vijftig weer op de agenda kwam.

hoe na de spelen van amsterdam de kaarten bij de

KnaU er precies bijlagen, is moeilijk na te gaan. men

had voor kennis aangenomen dat de 800 meter van de

olympische agenda was geschrapt en dat de iaaF

daarmee akkoord ging. de FsFi handhaafde daarente-

gen haar volledige atletiekprogramma voor vrouwen

op haar Wereldvrouwenspelen.

Hoe verging het de 800 meter na 1928?

het eerste nederlandse record op de 800 meter werd in

1927 gelopen en stond op naam van a. van noort.

ondanks de uitsluiting door het ioc werd na 1928 bij

diverse damesafdelingen binnen de KnaU op deze

afstand getraind en registreerde de Unie op deze

afstand nationale kampioenschappen. maar toch ver-

taalde het olympisch zilver van gisolf zich niet in meer

aandacht van de KnaU voor haar damesatleten. na de

spelen raakte de Unie in een diep dal en door geldge-

brek werden internationale contacten afgehouden.

oud-atleten en andere begunstigers verenigden zich in

De Snelvoeters, een organisatie die uitzending van atle-

ten financieel mogelijk maakte. in navolging van deze

sponsortactiek werd door de dames de Eerste

Nederlandsche Damestourclub (endat) opgericht, met

eenzelfde doel. in 1932 oefende deze organisatie druk

uit om twee afzonderlijke afdelingen voor mannen en

vrouwen op te richten met een eigen bestuursverant-

woordelijkheid, ressorterend onder het hoofdbestuur;

dit voorstel werd afgewezen. Wel beijverde de endat

zich met succes voor uitzending naar de spelen van Los

angeles; zowel gisolf als de estafetteploeg werden

vierde. thuis behaalde Koeman het nederlands kampi-

oenschap (2.33,8). de tijd van muller, die in 1933 de titel

won, gaf aan dat er geen progressie bij de dames aan-

wezig was (2.46).

in 1934 werd de commissie voor de

damesathletiek (cda) geheel vernieuwd met als taak

zelfstandig de technische zaken voor de vrouwenatle-

tiek te behartigen. een van haar maatregelen was een

aparte organisatie van de nationale vrouwenkampioen-

schappen. voorheen werden deze nummers ongecoör-

dineerd in de pauzes van de heren als bijzaak afge-

werkt. nu hielden de vrouwen in hilversum voor het

eerst hun eigen kampioenschappen, inclusief de 800

meter. het verslag hiervan in De Athletiekwereld was

funest. de dames konden het weinige publiek met lief

en aardig lopen niet boeien; het zou verstandig zijn hen

maar weer tussen de heren in te schuiven. Wel werd

respect geuit voor de kleine Brinksma, die op taaie

wijze de 800 meter volbracht achter de kampioene

Koeman (2.40). meer succes en een primeur beleefde de

cda met het organiseren van de eerste bekerwedstrijd

binnen de vrouwenatletiek. het ging in Leiden om de
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prinses Juliana-beker, te vergelijken met de prins

hendrik-beker die al sinds 1917 voor de heren beschik-

baar was. tot slot noemen we de campagne van de

cda om de financiën rond te krijgen voor uitzending

naar de Women World Games in Londen.

de KnaU telde in januari 1935 wel zeshonderd

vrouwelijke leden. maar geheel onverwachts nam de

Unie - naar men zei in verband met de spelen in Berlijn

(1936) - het mandaat terug, zodat er voor de cda

slechts propaganda-activiteit overbleef. het aantal

leden liep terug naar vierhonderdveertig. Fanny Koen

liep in 1935 nog haar kampioenschap op de 800 meter.

na 1936 werden door de KnaU geen nK op deze

afstand meer georganiseerd. de 800 meter kreeg ook

internationaal een negatieve lading toen naderhand

bleek dat de nieuwe recordhoudster uit praag,

Koubkova (2.12,4), een hermafrodiet was, die zich tot

man liet verklaren. radke kreeg het record weer op

haar naam. ook meldde het Nederlandsch Tijdschrift voor

Geneeskunde (1936) dat bij de wedstrijden in Londen

drie deelneemsters na gynaecologisch onderzoek

waren geweigerd.   

daags na de vrouwenwereldspelen van 1934

hield de FsFi in Londen een conferentie. de KnaU

vond het niet nodig een afgevaardigde te sturen en de

begeleiders van de nederlandse dames waren evenmin

in de gelegenheid die dag daar te blijven. de resultaten

van de conferentie waren verrassend. de FsFi was

bereid om haar spelen te laten vervallen, wanneer het

ioc haar volwaardige vrouwenatletiekprogramma in

Berlijn zou overnemen. afgezien van de 800 meter

werd dit akkoord aangenomen met tien tegen negen

stemmen. vanaf 1936 zou de iaaF de belangen van de

vrouwen internationaal  behartigen en daarmee werd

de isFi als overbodig opgeheven.

De 800 meter weer op de agenda

de KnaU meldde voor de 800 meter geen kampioen-

schappen meer over de periode 1936 tot 1940; van de

oorlogsjaren zijn evenmin gegevens bekend, en in het

nieuwe wedstrijdreglement van 1946 was deze afstand

voor vrouwen niet opgenomen. in 1953 besloot de

KnaU dit onderdeel weer op de agenda te plaatsen. de

kampioene uit 1935 prolongeerde haar titel: Fanny

Blankers-Koen liep de race in 2.20.9. het jaar daarop

verbeterde gré de Jongh deze tijd (2.17.3) en ze zou dit

record vijf jaar lang behouden. ook  internationaal was

men concurrerend bezig; bij de ontmoeting nederland-

België (1954) won de Jongh en tegen Frankrijk (1956)

waren de plaatsen 2 en 3 voor nederland.

in 1958 werd Blankers-Koen voorzitster van de

Adviescommissie voor de Damesathletiek; voordien was de

hamer in handen van een manlijke voorzitter. in dat

jaar vond in Karlsruhe het congres voor trainers en

(sport)medici plaats (zonder nederlandse vertegen-

woordiging), waar medisch een fiat werd gegeven ten

aanzien van middenafstandslopen voor vrouwen.

internationaal nam de belangstelling toe, met name in

(oost)duitsland. ook in nederland werd de afstand

weer actueel, maar er waren nog weinig verenigingen

die 800 meter loopsters konden leveren. De

Athletiekwereld behandelde uitgebreid de training van

de vrouw voor de 800 meter, met als dilemma of de

nadruk op de tijd dan wel op het uithoudingsvermogen

moest liggen. hoewel medici er voor uitkwamen dat de

afstand geen schade aanrichtte en door enkele artsen

zelfs gezond werd genoemd, bleven in de publieke opi-

nie hardnekkige twijfels bestaan. en wat te denken van

ioc-voorzitter avery Brundage (1952-1972), die in de

lijn van de coubertin verklaarde: ‘her charmes sink to

a level somewhere below zero’?
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om niet gelijk alle trossen los te gooien, stelde de

KnaU in 1953 proeflopen in. de damescommissie

regelde op 4 plaatsen in het land jaarlijks wedstrijden

waar loopsters aan een limiet moesten voldoen (2.40)

om op nationale kampioenschappen en internationale

wedstrijden te mogen uitkomen; van de vele gegadig-

den liep een klein percentage onder de limiet. de maat-

regel diende er ook voor om te voorkomen dat onesthe-

tisch loopgedrag of eventuele ongelukken van onge-

trainde loopsters de tegenstanders van vrouwensport

in de kaart zou spelen. in een redactioneel artikel van

De Athletiekwereld (1957) sprak men verbazing uit over

de houding van veel officials die zich nog spiegelden

aan de visie van 1928, maar ook was er verbazing over

de damesatleten die dit alles stilzwijgend en als van-

zelfsprekend accepteerden.22 zie over ‘betutteling’ het

interview met mieke sterk in Trouw van 17 december

1970.
met de krachtige training van zwemsters tot

voorbeeld werd  de atletes een slappe instelling ten

opzichte van hun sportbeoefening verweten. om de

europese klasse (2.12) te benaderen werden in 1959 de

trainingen professioneler aangepakt. ten behoeve van

trainers die nog weinig ervaring hadden met vrouwen-

atletiek publiceerde De Athletiekwereld trainingssche-

ma’s, evenwel met de waarschuwing om niet zelf zon-

der begeleiding aan de slag te gaan. Belangrijk was een

bewust streven naar prestatieverbetering, want de top

komt niet vanzelf omhoog. dit advies kwam over bij

gerda Kraan, die het nK in 2.15.0 won. internationale

ontmoetingen met duitsland, België en zweden zorg-

den voor wedstrijdervaring. 

het medische addertje bleef echter hardnekkig

de kop boven het gras steken. in 1960, in het jaar dat de

800 meter in rome weer olympisch zou worden met als

winnares de russische Ludmila shevtsova (2.04.3), ver-

schenen in De Athletiekwereld onder de titel ‘hoe het

beste te trainen’ verontrustende meningen, afkomstig

uit medische kringen. volgens deze was bij vrouwen de

ratio hartgewicht/lichaamsgewicht ongunstig, hadden

fysiologische processen als bloedsomloop, ademhaling,

stofwisseling, herstellend vermogen en trainbaarheid

bij vrouwen lagere functionele waarden, en was bij hen

de maximale zuurstofopname geringer. de trainer van

vrouwelijke atleten was gewaarschuwd! zijn beroeps-

vereniging vergaderde dat jaar onder het gehoor van

de gynaecoloog rottinghuis die sprak over de verschil-

len in prestatie voor, tijdens en na de menstruatie en

naar mevr. dr Wegener die  masculine trekken bij

(oost-europese) sportvrouwen aan de orde stelde.

Legde in 1928 de enquête een mijnenveld aan twijfels

op de baan, met de rentree van de 800 meter, was er nog

weinig veranderd. maar de vrouwen zelf……? zij lie-

pen voort: van de olympische 800 meter in 1960 naar de

olympische marathon in 1984!

1 K.h. van schagen en h. th. rooswinkel, doel, weg en middelen

van de lichamelijke opvoeding (nijgh en van ditmar; rotterdam

1947) p. 273

2 zie over ‘betutteling’ het interview met mieke sterk in trouw van

17 december 1970.

3 de eerste nederlandse olympische medaille op de 800 meter

behaalde maria gommers in  1968 (brons in 2.02.6) en in 1992  liep

ellen van Langen naar het goud (1.55.54).

9 D E S P O RT W E R E L D 42



soms vind je op onverwachte plekken bijzondere din-

gen, zoals deze negentiende eeuwse foto gevonden in

een stapel oud papier in een ‘bollenschuur’ in

sassenheim. de foto had er minstens dertig jaar gele-

gen en was vervuild. na een vluchtige schoonmaak,

zag ik twaalf sportmannen gefotografeerd in een stu-

dio. de foto meet ongeveer 20 bij 30 centimeter. ik zag

een zorgvuldig opgebouwde, symmetrische composi-

tie, met wat vervreemdende effecten: schaatsers in het

bos, medailles op flodderende shirtjes. de foto heeft

iets van een klassenfoto, zoals ze in de jaren 70 van de

vorige eeuw gemaakt werden: bestudeerd ongedwon-

gen. 

ik herkende de man met de schaatsen onmid-

dellijk als Jaap eden, hoewel hij hier nog erg jong is. hij

zit rechts op de foto, jong en overmoedig met die eeu-

wige pikmuts op zijn hoofd. ik besefte dat de foto bij-

zonder was, maar vond hem vooralsnog niet interes-

sant genoeg voor mijn interessegebied ‘schaatsen’ en

besloot eerst maar eens op onderzoek uit te gaan. 

Bladerend in biografieën over Jaap eden vond ik de

foto terug in het boek Jaap Eden van maarten moll1. 

het bleek te gaan om de haarlemsche athletische club

‘de damiaatjes’. 

moll noemt in het onderschrift enkele namen

van sporters op de foto. de ongekroonde koning in het

midden bleek niemand minder dan pim mulier! de

man die in mijn beleving vooral aan de basis staat van

de georganiseerde elfstedentocht. over mulier is al

veel geschreven en rond zijn persoon vond - zoals dat

gaat - ook wel enige mythevorming plaats2. 

daar heeft hij zelf ook zeker aan bijgedragen. toch was

hij ontegenzeggelijk de aanjager van veel evenementen,

bonden en sportverenigingen. en hij was natuurlijk een

autoriteit met een groot en voor de sport belangrijk net-

werk. mulier draagt op de foto een sjerp met daarop
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Nederlandsch Kampioen (hij was het op de kwartmijl

hardlopen). en hoewel hij op deze manier alle aandacht

naar zich toetrekt, de oprichter van de damiaatjes was

hij niet3.

.

nieuwsgierig geworden, besloot ik verder onderzoek

te doen naar deze atletische vereniging. het archief van

Kennemerland leverde geen enkel zoekresultaat op. in

het oudste sportblad van ons land Nederlandsche Sport

bleek wel op diverse plaatsen in jaargang 1891 informa-

tie te staan over de damiaatjes. Nederlandsche Sport was

het officiële orgaan van een dertigtal sportverenigin-

gen, waaronder roeiclubs, ijsclubs en zwemclubs. in

1891 was het blad ook de spreekbuis van de

damiaatjes. het tijdschrift vermeldt verheugd dat de

‘athletieke vereeniging de damiaatjes is opgericht op 2

mei 1891 op initiatief van pieter calkoen (‘de man die

het plan op touw zette.’). veertig actieve, jonge sporters

hadden zich al aangemeld voorafgaand aan de oprich-

ting.4

calkoen zit op de foto voor de kijker links van

pim mulier. hij kijkt wat dromerig de wereld in.

calkoen was nederlands kampioen op de 100, 400 en

de 800 meter in 1891 en op de 200 meter in 1892. zijn

record op de 100 meter - 11 ? seconden - hield enkele

jaren stand als nederlands record. hij liep overigens

regelmatig onder het pseudoniem Ajam Blanda

(hollandse kip) ongetwijfeld zinspelend op zijn echte

naam. voorzitter werd de sportautoriteit pim mulier, J.

verbeek secretaris en pieter calkoen penningmeester.

Later dat jaar werden zij opgevolgd door respectieve-

lijk chas peters en van der griendt.

de damiaatjes legden zich toe op ‘hardlopen, scher-

men, gewichten werken, voetbal et cetera’.5 er staat 

verder een wegwedstrijd voor wielrenners gepland die

uitgesteld wordt, omdat niemand in training is. het

plan is samen te oefenen en maandelijks onderlinge

atletiekwedstrijden om punten te houden. aan het eind

van het jaar krijgt de man met de meeste punten een

verguld zilveren medaille Bij de oprichting stelt de

damiaatjes ook een medaille beschikbaar voor de

nederlander die op nederlandse bodem de langste

schaatsafstand binnen twaalf uur zou rijden. 

Brand in De Phoenix 

de damiaatjes koos als trainingsfaciliteit sociëteit de

phoenix en het bijbehorende speelterrein (nu locatie

phoenixstraat). deze sociëteit is in 1888 gevestigd in

voormalige weverij. een sociëteit is de plek waar heren

van stand samenkomen en in dit geval ook sport bedre-

ven. maar voor de ‘werkende leden’ als Jaap eden was

ruimhartig plaats. mogelijk betaalden zij niet voor het

lidmaatschap aangezien Nederlandsche Sport spreekt

van ‘werkende, niet contribuerende leden’. 

de damiaatjes heeft op het terrein van phoenix een

hardloopbaan ingericht6. ik heb niet kunnen vaststellen

wat voor soort baan het was. We weten wel dat mulier

de voorkeur gaf aan een cinderbaan met vier boch-

ten7.de baan in haarlem was elke avond beschikbaar

voor de oefeningen. de eerste atletiekwedstrijd van de

damiaatjes is al op 18 juli van dat jaar (1891). pieter

calkoen domineert het hardlopen, zijn broer wint het

verspringen. de tweede wedstrijd op de phoenix is op

8 augustus. het zijn hardloopwedstrijden met ‘voor-

gift’, handicapraces dus, waarbij sommige lopers,

afhankelijk van hun prestaties, een voorsprong bij de

start krijgen8. op 29 en 30 augustus zíjn er opnieuw

wedstrijden bij de damiaatjes. calkoen, mulier en de

voetballer menten zijn de snelste atleten van dat week-

end. er wordt gelopen op europese en Britse afstanden:

100 meter, kwart mijl, halve mijl et cetera. op 13 sep-

tember zijn er opnieuw hardloopwedstrijden met voor-

gift. menten en mulier zijn de te kloppen jongens op de

sprint. menten krijgt een voorgift van twee meter,

mulier vertrekt vanaf de meet9. pieter calkoen wint dit

seizoen de eerste damiaatjes-medaille nipt voor de

voetballer menten, die evenveel punten vergaart, maar

minder wedstrijden gelopen heeft.10

maar niet lang na die wedstrijd slaat de pech onverbid-

delijk toe: sociëteit de phoenix wordt in oktober van

dat jaar door brand verwoest1111  Nederlandsche Sport

1892 en is ondanks zijn naam niet meer uit de as herre-

zen. de damiaatjes is de trainingsfaciliteit al na vijf

maanden kwijt en alternatieven zijn niet voorhanden.

deze terrein-quaestie moet een klap geweest zijn voor de

club, die toen overigens wel goed bij kas zat: met 30

gulden kwam de damiaatjes met gemak door de win-

ter! de contributie wordt na de brand bij gebrek aan

een sportterrein gehalveerd. de leden wanhopen overi-
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gens nog niet, want spoedig zou een wielrijdersbaan in

haarlem worden ingericht. de damiaatjes zou dan aan

de binnenkant van deze baan hun hardloopbaan kun-

nen aanleggen. We lezen het in de notulen van de ver-

gadering na de grote brand, gepubliceerd in

Nederlandsche Sport, oktober 1891. Uit de notulen

maken we op dat het een zeer democratische vereni-

ging is. er zijn wanneer nodig hoofdelijke stemmingen.

op 26 november vraagt de damiaatjes toestemming

aan de iJsclub haarlem om een terrein af te bakenen om

bandy te kunnen spelen op de ijsbaan aan de

Kleverlaan. de ijsclub wijst het verzoek af.12

Trainingsgroep

voor de biografen van mulier en eden zijn de

damiaatjes een trainingsgroep geschaard rond pim

mulier13. maar mulier was de man niet naar een trai-

ningsclubje en bovendien was het al met al een redelijk

grote vereniging met van meet af aan een eigen onder-

komen. de damiaatjes was meer dan een trainings-

groep. aangesloten bij Nederlandsche Sport, met een

bestuur en een officiële oprichtingsvergadering, wijst

alles op een echte vereniging. statuten heb ik niet ech-

ter gevonden en de vereniging heeft zich ook niet offi-

cieel aangemeld bij het ministerie van Justitie (wat wel

gebruikelijk, maar niet verplicht was). We weten dus

niets van de doelstellingen. maar het samen optrekken

in de sport was aan het eind van de 19e eeuw niet onge-

bruikelijk. er waren veel van dit soort club zoals de

amsterdamsche sportclub en na de damiaatjes volg-

den meer Atletische verenigingen zoals hollandia in den

haag, de amsterdamsche athletische club en in

rotterdam pro patria, waar atletiek, wielrennen, voet-

ballen en biljarten werd beoefend. pro patria en aac

bestaan nog als atletiekvereniging. 

de damiaatjes bestond als de andere clubs uit

sporters van verschillende disciplines die onder het-

zelfde bestuur gesteld waren. vanuit een modern per-

spectief zou je zeggen: dat is vragen om moeilijkheden.

het maakte dit soort verenigingen immers tot tikkende

tijdbommen, omdat er zoveel verschillende belangen

zijn die steeds verder uiteen gaan lopen. dat is bij deze

omni-verenigingen ook gebleken. door belangenver-

strengeling zijn ze allemaal uit elkaar gevallen in apar-

te verenigingen. maar de damiaatjes stierf een andere

dood.

de vraag waarom je diverse disciplines onder

één bestuur plaatst, bleek niet gemakkelijk te beant-

woorden. de documenten - zoals brieven, statuten,

notulen en dergelijke - van de genoemde verenigingen

in het nationaal archief maken er geen woorden aan

vuil. slechts één zin in muliers Athletiek en Voetbal geeft

een antwoord. mulier beschrijft enkele atletiekwedstrij-

den in engeland en schrijft:

Deze atletische wedstrijden werden afgewisseld door een paar

nummers wielrijden, doch nu ontstond er heel wat geharre-

war tussen de hoge omes der wielerij en die der tippelaars,

zodat het een geruime tijd duurde en aleer aangenomen werd,

dat men in dergelijke gevallen gezamenlijk zou besturen, een

conclusie waartoe wij in Nederland reeds dadelijk gekomen

zijn?…14

mulier had beter de conclusie kunnen trekken dat

samenwerking op bestuurlijk niveau nog onmogelijker

zou zijn, maar hij was kennelijk een echte romanticus

die geloofde in eenheid en samenwerking.

rest de vraag waarom Jaap eden ging voetballen? en

verspringen? Wielrennen lag voor een schaatser toch

veel meer voor de hand (Jaap eden stapte pas in 1893

op de fiets).15

het antwoord op mijn vraag ligt voor de hand: atletiek

werd beschouwd als een goede voorbereiding op ande-

re sporten, zoals schaatsen. ‘vooroefening’, zo

omschrijft mulier het: in zijn boek Wintersport noemt hij

snelwandelen en het dagelijks rennen van de 1500

meter een goede voorbereiding voor schaatsers (naast

80 kniebuigingen voor het ontbijt). voor andere spor-

ters als pander, mulier en menten zullen ook andere

beweegredenen hebben meegespeeld. van hen weten

we dat zij vele sporten tegelijk beoefenden: zeilen,

bandy, atletiek, schaatsen, voetballen, vossenjacht en

wat al niet meer. zij moeten zich als een vis in het water

gevoeld hebben bij de damiaatjes. 

Wie zijn de werkende leden?

1: henk van der griendt (wielrennen). 2: r.

anema.(hardlopen) 3.pieter calkoen (hardlopen). 4.

Distance. 5. pim mulier 6: vorstman (wielrennen). 7:

Jaap houtman (wielrennen, schaatsen). 8: Witteveen

(wielrennen). 9 Jaap eden (schaatsen). 10. Klaas pander

(schaatsen). 11.  schut (voetbal). 12. menten (voetbal).
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hoe meer ik in de literatuur dook, hoe vaker ik de foto

van de damiaatjes tegenkwam. er is echter geen auteur

die de opkomst en ondergang van deze club beschrijft.

dat zij de foto in hun boeken plaatsen is begrijpelijk.

het is een prachtige foto volgens de klassieke composi-

tiewetten gemaakt.

de foto verschijnt voor het eerst in februari 1892 in

druk: in Nederlandsche Sport wordt de damiaatjes met

deze foto gepresenteerd aan sportminnend nederland.

in het onderschrift vinden we alle namen van de man-

nen. het gaat, zoals het tijdschrift zegt, om de ‘werken-

de leden’, de mannen dus die zich manifesteerden in de

sport: de wedstrijdsporters. dat zij de werkende leden

zijn, is uiteraard te zien aan de vele, op de borst gespel-

de medailles. Jaap eden draagt zijn eerste medailles die

hij in de winter van 1890/91 won op boerenhardrijderij-

en. schaatser en wielrenner Jaap houtman, heeft als de

foto gemaakt wordt, zijn sporen al ruim verdiend, wat

u kunt zien aan een borst vol medailles. de ambitieuze

Jaap eden wilde in zijn eerste jaar natuurlijk al direct

officieel tegen houtman rijden, maar die wees zijn ver-

zoek hooghartig af met de woorden: ‘ik rijd niet tegen

jongens.’16 maar houtman was de facto toen al twee 

maten te klein voor eden.

Distance liep uiteraard op de lange baan.

Distance is een van de weinig pseudo’s17 wiens werke-

lijke naam we kennen. het is de hagenaar chas peters,

recordhouder op alle afstanden vanaf de 400 meter in

1892. heel veel atleten liepen in die tijd mee onder een

pseudoniem. zij wilden mogelijk de buitenwereld niet

laten weten dat zij aan atletiek deden. sommige burger-

lijke en elitaire kringen beschouwden sport immers als

ongezond, onzedelijk en onhygiënisch. maar het

gebruiken van pseudoniemen kan ook een modever-

schijnsel zijn geweest. We komen onder meer de vol-

gende tegen in de jaren negentig: atjo, sirene, cavalier

seul, rapid, Left Wing, Jowispi, ajam Blanda, dernier,

de clown, runaway, nochange, never chance,

Lightfoot. Je kon in die tijd zelfs onder een schuilnaam

meedoen aan een wereldkampioenschap. op het

wereldkampioenschap schaatsen in 1893 deed nomen

nescio bijvoorbeeld mee. het is onbekend wie hij was.

een onderzoek naar de prestaties van deze

werkende leden op de foto bracht me tot het inzicht,

dat de damiaatjes in de jaren 1891 en 1892 de beste

schaatsers, wielrijders en hardlopers van nederland in

huis had!1818 van der griendt werd nederlands kam-

pioen wielrennen in 1892; Witteveen 2e ; calkoen en

peters waren in 1891 en 1892 de beste hardlopers met

als vermeld diverse nederlandse records; en pander en

houtman waren de beste schaatsers in 1891; menten

speelde in 1894 in het nederlands elftal; Jaap eden

werd vijf keer wereldkampioen.

en het grootste sporttalent dat nederland ooit

gekend heeft – Jaap eden – bevond zich ook in hun

midden. de damiaatjes was binnen zijn disciplines de

best denkbare sportclub van nederland.

Klokgelui over de Damiaatjes

vanaf jaargang 1893, ontbreekt atletiekclub de

damiaatjes in het register van Nederlandsche Sport. ze

worden ook niet langer genoemd in de lijst van vereni-

gingen waarvan het tijdschrift het officiële orgaan is.

de damiaatjes bestaat niet meer in 1893. ook hier wor-

den weinig woorden aan vuil gemaakt. mulier schrijft

in Athletiek en Voetbal tussen twee haakjes (!): ‘de

damiaatjes zijn intussen (1893, m.d.) ter ziele gegaan

en doen nog slechts symbolisch droevig te 9 uur van de

st. Bavo horen.’ een overlijdensbericht in de marge,

met een verwijzing naar nicolaas Beets:

als de damiaatjes luien,

gaan de kindertjes naar bed,

maar de meisjes hebben buien

van verliefdheid altemet.
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Waarom zijn de damiaatjes al na twee jaar ten

onder gegaan? ik heb de doodsoorzaak niet kunnen

vaststellen. het ontbreken van een sportveld is de voor

de hand liggende, mogelijke oorzaak. de wielerbaan,

waarop de damiaatjes hun hoop gevestigd hadden na

de brand is er nooit gekomen. en atletiek had toen ook

niet zoveel toekomst. mulier zag er zelf niet veel brood

in. hij schrijft in 1894 dat hij er nog niet van overtuigd

is dat atletiek algemeen en populair zal worden.19

een teken van leven na de dood was er wel. de

damiaatjes heeft na de eerste afwijzing van de

haarlemse iJsclub in 1892 opnieuw een verzoek inge-

diend om een bandybaan te mogen inrichten op de ijs-

baan. het verzoek wordt ingewilligd.20 iJsclub 

pander en mulier blijven daarna nog jaren keujagen op

het haarlemse ijs.

de foto van de damiaatjes is historisch waar-

devol. We kijken naar de beste sportvereniging van

1891 en 1892. de beste schaatsers, wielrenners, hardlo-

pers en voetballers van die en latere jaren zien we geza-

menlijk in beeld. de meeste namen zeggen ons niet veel

meer, roem is kennelijk zelfs voor sporthelden vergan-

kelijk. dat geldt allerminst voor Jaap eden. de foto

dankt zijn waarde voor mij vooral aan hem. hij is in

1891 nog een onbekende rijder. eden is gescout door

Klaas pander die het grote talent herkende van de rijder

die hij in het haarlemse over de vaarten en plassen zag

rijden of, zoals pander zelf zegt ‘zag vliegen over het

ijs’. pander en mulier hebben eden op het wedstrijdijs

gebracht. pander trainde eden, wat betekende dat

‘Japie’ hem moest zien bij te houden met lopen, fietsen

en schaatsen. mulier gaf sportadvies, dat eden echter

zelden opvolgde. mulier schreef in Wintersport vertwij-

feld dat eden ‘voortdurend een grote sigaar in bewer-

king had’. de foto markeert het begin van de imposan-

te loopbaan van Jaap eden die vijf keer wereldkampi-

oen zou worden: drie keer op schaatsen en twee keer

op de fiets. ongeëvenaard. de damiaatjes is edens’ eer-

ste vereniging. 

ik heb de foto uiteraard gekocht. ik kijk nu naar

Jaap eden, hij is achttien en staat - of liever zit - aan de

vooravond van de grootste sportloopbaan van

nederland en een leven dat in een grote tragedie ein-

digt: in de goot, in een delirium, verslaafd aan alles en

niet meer in staat vrouw en kind te onderhouden. ik

zou hem willen toefluisteren dat sport van relatief

belang is, dat hij niet verslaafd moet raken aan de aan-

dacht. dat mensen niet eeuwig voor je blijven juichen.

maar het kan niet meer. 

met dank aan Kinnema van eik, Koninklijke
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Externe, interne en culturele dekolonisatie

het dekolonisatieproces, een internationaal-politiek

proces, dat na de tweede Wereldoorlog een eind heeft

gemaakt aan het bestaan van vele kolonien en andere

niet-zelfregerende gebieden, creëerde in plaats daarvan

soevereine, onafhankelijke staten, die de naoorlogse

internationale gemeenschap een heel ander beeld heb-

ben gegeven. het proces wordt in bepaalde Westerse

kringen wel eens gezien als het resultaat van een in de

moederlanden zowel als in hun koloniën opgekomen

ethisch besef. Koloniën hebben recht op een zelfstandig

bestaan en het is de plicht van de voormalige moeder-

landen om hen op die nieuwe status voor te bereiden

en hen daarna verder te helpen ontwikkelen. inderdaad

hebben verlichte geesten in het Westen zich met deze

ethische politiek ingezet voor het lot van koloniën en

andere niet-zelfregerende gebieden, maar hun ideeën

zijn lange tijd niet overgenomen door de betrokken

regeringen en parlementen.

in vele voormalige koloniën, thans meestal ont-

wikkelingslanden of derde Wereldlanden genoemd,

heerst daarom vaak een andere mening over het karak-

ter van het dekolonisatieproces. na eeuwen van erva-

ring met koloniale overheersing, overweegt bij hen de

mening, dat zonder de politieke en morele druk vanuit

de koloniën zelf, de dekolonisatie nooit, of nooit zo

snel, zou hebben plaats gevonden. Bovendien hebben

koloniale volken nog op een ander soort dekolonisatie

gewezen, een culturele dekolonisatie, die hen zou moe-

ten bevrijden van bepaalde ongewenste, koloniale

praktijen en tradities, b.v. rassenscheiding, discrimina-

tie, uitbuiting of vernederingen.

zo kende het nederlands-indische koloniale

beleid een in het oog springend kenmerk

dat dit beleid onderscheidt van dat van andere koloni-

ale mogendheden. het was de wettelijke verdeling van

de koloniale bevolking in drie gescheiden bevolkings-

groepen, de europeanen, vreemde oosterlingen (voor-

namelijk chinezen en arabieren) en inlanders.2 het

discriminerende karakter van de laatste term werd later

in de omgang dan ook wel vervangen door de term

‘inheemsen’ en nog later door de moderne term

‘indonesiërs’. de driedelige rassenscheiding werkte

door in vele sectoren van de koloniale samenleving,

zoals bestuur, politiek, onderwijs en ook in de sport. in

het bijzonder de voetbalsport onderging daar de

invloed van, andere sporten zoals tennis en atletiek in

veel mindere mate. 

in de indische voetbalsport heeft de rassen-

scheiding geleid tot een gescheiden beoefening van de

sport in drie aparte voetbalbonden: de europese nivB

(de nederlands indische voetbal Bond), de chinese

hwa nan bond en de indonesische pssi (persatuan

sepakbola seluruh indonesia of voetbal Unie van

indonesië). in dit artikel zal vooral aandacht worden

besteed aan de relatie tussen de twee belangrijkste bon-

den, de nivB en de pssi.

Concurrerende en samenwerkende bonden

het was te voorzien dat het bestaan van twee rivalise-

rende ‘nationale’ bonden binnen nederlands-indië tot

moeilijkheden zouden kunnen leiden. aanvankelijk

kon een conflict nog wel worden vermeden, omdat de

gevestigde nivB met haar sterke europese positie geen

enkele werkelijke concurrentie had te duchten van een

pasopgerichte pssi, die nog worstelde met een tekort

aan organisatorische ervaring, gebrek aan goede spe-

lers en goede speelvelden en niet te vergeten, gebrek

aan financiën. toen de pssi echter geen enkel teken van

spoedige ineenstorting vertoonde en eerder een enor-

me groei liet zien, was de nivB wel gedwongen om

meer aandacht aan de pssi te besteden. de cijfers lieten

duidelijk zien, dat de pssi met de toenemende popula-

riteit van het voetbalspel in korte tijd sterk groeide.

zelfs veel sterker dan de nivB, die na haar oprichting

in 1919 haar activiteiten vooral had gericht op de grote

steden van Java waar de meeste europeanen woonden

en werkten.

de pssi daarentegen, die bij haar oprichting in

1930 nog slechts uit zeven stedelijke en regionale bon-

den bestond, had vijf jaar later al 19 bonden, voorname-

lijk op Java, onder haar vleugels. in 1977 was, volgens

de pssi-gegevens, het aantal gegroeid tot niet minder

dan 289 bonden in alle delen van het land. vele daarvan

waren gevestigd in de Buitengewesten.3 het pssi-

bestuur had hier altijd al op gerekend, omdat zij zich

ervan bewust was dat voetbal in nederlands-indië een

echte volkssport kon worden en de sympathie van het

volk zou kunnen winnen.
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een ander groei-element in de pssi-organisatie, dat in

de europese wereld van

nederlands-indië vaak werd vergeten of onderschat,

was dat als reactie op het als verwerpelijk beschouwde

rassenonderscheid en discriminatie in de koloniale

samenleving een groeiend politiek bewustzijn ontstond

binnen de inheemse wereld. dus ook in sportverenigin-

gen waar nationalistische groepen hun best deden om

het gevoel van eenheid onder de inheemse bevolking te

versterken ten einde een streven naar een onafhankelij-

ke indonesische staat te bevorderen. de gedenkboeken

van de pssi tonen duidelijk aan hoe nationalistisch

ingestelde personen op vergaderingen en congressen

van de pssi geen kans lieten voorbijgaan om het

publiek aan de nationalistische idealen te herinneren.4

er is vaak kritiek geleverd in de koloniale

samenleving op de vermenging van sport en politiek in

de inheemse voetbalwereld, maar die kritiek kwam

meestal van personen die zelf nooit hebben geleden

onder rassendiscriminatie en gebrek aan vrijheid. Want

het was haast niet te voorkomen dat generaties die in

een dergelijk koloniaal milieu opgroeiden steeds meer

nationalistische geluiden lieten horen. 

Waren de relaties tussen de twee voetbalbon-

den, de nivU en de pssi, in het openbaar vrijwel

vreedzaam, die rustige coëxistentie dreigde enigszins

te worden verstoord door praktische problemen die

aan de belangen van beide bonden raakten. de grote

populariteit van het voetbal in het hele land, gepaard

aan de enorme groei van de indonesische bevolking,

veroorzaakte aanzienlijke moeilijkheden voor de ver-

dere uitbreiding van de sport, vanwege het gebrek aan

goede speelvelden dat een haast onoverkomelijk obsta-

kel vormde voor de bonden, zelfs voor de europese

bond, die toch vooral in de grote steden zetelde. de

inheemse bond, die meestal tot de minder goede vel-

den aan de randen van de steden was veroordeeld of

zich tevreden moest stellen met de kleine, oneffen, ter-

reinen op het platteland, was er erger aan toe.

om te voorkomen dat de twee bonden met

elkaar in conflict zouden geraken, was een gesprek tus-

sen hen van het grootste belang. Uiteindelijk gelukte

het om enkele voorlopige contacten te leggen, die vol-

doende concreet waren om tenslotte tot een

‘gentlemen’s agreement’ te komen, dat op 15 januari

1937 door de beide voorzitters werd getekend, een

opmerkelijk feit, ook al omdat nooit eerder een

europeaan een inlander een gentleman had willen noe-

men.5 het is jammer dat noch de beschikbare gedenk-

boeken van de pssi, noch de nivU publicaties, een

exacte inhoud van het gentlemen’s agreement bevat-

ten. maar in de geest van een “herenakkoord” was die

agreement waarschijnlijk een niet-bindend document,

dat bepaalde mondelinge afspraken inhield die als
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richtlijnen konden dienen voor toekomstige geschillen

en problemen. Waarschijnlijk is er wel een oplossing

besproken voor een of meer uitstaande problemen,

zoals het vinden van een redelijke verdeling van de

schaarse, beschikbare velden, evenals de kwestie van

spelers die van de ene naar de andere bond overspron-

gen en verder ook de status van een speler die door een

van de bonden werd geschorst. 

FIFA Wereldkampioenschap 1938

de betekenis van onderlinge contacten werd eens zo

duidelijk toen de nivU, de nederlands indische

voetbal Unie (de opvolger van de nivB), in 1936 als lid

werd toegelaten tot de FiFa en vervolgens werd uitge-

nodigd om in 1938 in Frankrijk aan het WK deel te

nemen. Blijkbaar heeft een lid van het nivU-bestuur

toen een balletje bij de pssi opgeworpen over een

mogelijke samenwerking tussen de twee bonden over

uitzending van een nederlands-indisch elftal naar

Frankrijk.6 zelfs werden de twee bonden het eens om

eerst enkele oefenwedstrijden te laten spelen om het

beschikbare spelersmateriaal te beoordelen. de nivU

bood aan om een goed buitenlands team te strikken om

enkele selectiewedstrijden te komen spelen. zij slaagde

er inderdaad in om het bekende nan hwa team uit

hong Kong, dat enkele chinese internationals onder

haar spelers had, te contracteren om naar Java te

komen. de partijen werden het er ook over eens, dat

nan hwa eerst één wedstrijd tegen een selectie-elftal

van de pssi zou spelen om vervolgens nog in drie wed-

strijden uit te komen tegen drie selectie-elftallen van de

nivU. 

op 7 augustus 1937 werd de eerste wedstrijd in

semarang gespeeld. tot grote verbazing van iedereen

wist het pssi-team een 2-2 gelijkspel te behalen. nog

groter was de verbazing toen nan hwa alle drie wed-

strijden tegen de drie nivU-elftallen wist te winnen,

want in de publieke opinie stonden nivU-teams

gewoonlijk hoger aangeschreven dan de pssi-teams.

de pssi meende, dat haar elftal op grond van de betere

uitslag de voorkeur verdiende bij de uitzending. maar

de nivU was het daar niet mee eens en zond een schrij-

ven aan het pssi-bestuur, waarin ze stelde, dat wegens

gebrek aan tijd de nivU gedwongen was het pssi-

team het aanbod te doen om zich maar bij het nivU-

team aan te sluiten, omdat alleen de nivU door de

FiFa was erkend en de nivU daarom gerechtigd was

het nederlands-indisch team te selecteren. de pssi

wees dit voorstel echter af, omdat ze van mening was

dat de nivU van de door partijen gemaakte afspraken

was afgeweken.7 Bovendien wilde de pssi haar spelers

in Frankrijk niet onder de nederlandse vlag laten spe-

len. dat maakte de weg vrij voor de nivU om haar

eigen elftal naar Frankrijk te zenden.
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het is thans voldoende bekend dat de resulta-

ten van het nivU team op de WK in Frankrijk zeer

teleurstellend waren. immers, in de eerste wedstrijd

tegen het sterke hongarije verloor het team kansloos

met 6-0 en was daarmee direct uitgeschakeld. in een

vriendschappelijke wedstrijd, die voor de olympische

dag op 25 juni 1938 in het olympisch stadion van

amsterdam werd georganiseerd, kwam nederlands-

indië uit tegen het nationale team van nederland. en

wederom verloor het met grote cijfers (9-2). toch hoop-

te men in nederlands-indië alsnog te kunnen profite-

ren van de kennis en ervaringen die het nivU-team in

europa had opgedaan. dat is er waarschijnlijk niet

meer van gekomen omdat na terugkeer in indië het

land al helemaal in de greep was van de dreiging van

een mogelijke oorlog in de stille oceaan. inderdaad

bleek die dreiging zeer reëel, want op 7 december 1941

brak de oorlog uit na de Japanse aanval op de

amerikaanse basis pearl harbor in hawaii. 

Sport tijdens de Japanse bezetting

drie maanden later stond Japan voor de deur van

nederlands-indië, dat het relatief gemakkelijk verover-

de en bezette. die bezetting duurde ruim drie jaar en

bleek een ware beproeving te zijn voor de bevolking.

het overgrote deel van de nederlanders verdween in

Japanse kampen, evenals veel indo-europeanen. van

een geregelde beoefening van het voetbalspel door de

europese bevolking was geen sprake meer. maar ook

de indonesische bevolking had het zwaar in die bezet-

tingstijd. voor hen gold onmiddellijk na de verovering

van hun land een verbod op politieke partijen en socia-

le organisaties. een order die enige tijd later wat leek te

worden versoepeld want men mocht weer aan sport

doen, al moest dat onder de supervisie van de Japanse

autoriteiten gebeuren.

Wat dat betekende werd spoedig duidelijk

gemaakt. er kwam een tai iku Kai, 8 een overkoepelen-

de Japanse sportorganisatie met afdelingen in vele

delen van het land en met speciale sportprogramma’s.

die waren echter niet op echte sportprestaties gericht,

maar moesten indonesiërs via een militaire training

klaarstomen om het land tegen elke vijand te verdedi-

gen. de deelnemers aan die programma’s ondergingen

zware fysieke, mentale en disciplinaire trainingen.

zelfs schoolkinderen werden voor dat doel getraind

door het houden van lange marsen en oorlogsspelletjes.

dat bleek tenslotte vergeefse moeite te zijn, want

amerika kreeg Japan in augustus 1945 met twee

atoombommen op de knieën. vrezende dat Japan haar

belofte om indonesië de onafhankelijkheid te schenken

niet zou nakomen, namen de indonesische leiders,

soekarno en hatta, hun lot in eigen hand en procla-

meerden net twee dagen voor de officiële Japanse capi-

tulatie de onafhankelijkheid van de republiek

indonesië.

dat betekende voor indonesië echter nog niet

het einde van de oorlog of het begin van de vrijheid,

want de capitulatie van Japan en de verschijning van

een nieuwe staat op het grondgebied van nederlands-

indië, was voor de nederlands–indische regering in

ballingschap in australië het sein om naar haar kolonie

terug te keren om haar soevereiniteit te herstellen. dat

ontketende een hevige strijd tussen de nederlands-

indische regering en de nieuwe republiek indonesië.

Weliswaar wisten de nederlands-indische troepen,

gesteund door andere geallieerde troepen, delen van de

Buitengewesten te bezetten, maar de belangrijke grote

eilanden, Java en sumatra, bleven grotendeels onder

het gezag van de republiek indonesië. op het door

haar bezette gebied probeerde de nederlands-indische

regering het gezag te stabiliseren. daarvoor creëerde ze

enkele deelstaten die een federatie moesten vormen.

ook nam ze in 1947 het initiatief tot het opzetten van

een overkoepelende sportorganisatie die o.a. de voet-

balsport in haar gebied moest normaliseren en stimule-

ren. 

Nieuwe rol VUVSI-ISNIS en PSSI

onder leiding van enige vooroorlogse sportdeskundi-

gen kwam een organisatie tot stand die de vreemd-

klinkende naam vUvsi-isnis kreeg voor ‘voetbal Unie

in de verenigde staten van indonesië’, of in het

indonesisch ‘ikatan sepakraga negara indonesia

serikat’.9 vanaf 1947 had dit orgaan als taak het voetbal

in de gebieden buiten het territoir van de republiek

indonesië verder te ontwikkelen. . 

intussen ging de strijd tegen de republiek

indonesië gewoon door, en hoewel de nederlands-

indische regering enige militaire successen boekte, ver-

loor ze de diplomatieke slag volledig. onder de druk

van de verenigde naties, amerika en enkele andere
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mogendheden werden de twee strijdende partijen min

of meer gedwongen in augustus 1949 aan een ronde

tafel conferentie in den haag deel te nemen om tot een

eind van het geschil te komen. na zeer moeilijke onder-

handelingen bereikte men een akkoord in december

van dat jaar. op 27 december 1949 werd de overeen-

komst bezegeld met de officiële overdracht door

nederland van de soevereiniteit over het voormalige

nederlands-indië aan de verenigde staten van

indonesië,10 een nieuw politiek lichaam, dat gevormd

werd door de oorspronkelijke republiek en de nieuwe

deelstaten van indonesië. dat betekende het officiële

einde van het gezag van de nederlands-indische rege-

ring, en automatisch ook het einde van vUvsi-isnis.

de nieuwe verenigde staten van indonesië was echter

geen lang leven beschoren want nauwelijks een jaar

later besloten de leden van dat lichaam hun federale

staat om te zetten in de eenheidsstaat republiek

indonesië.

daarmee bereikte het dekolonisatieproces voor

zowel indonesië als voor de pssi zijn eindpunt.

indonesië werd erkend als de soevereine, onafhankelij-

ke eenheidsstaat republiek indonesië. in het spoor

daarvan werd de pssi de onbetwiste leider van het

indonesische voetbal en kon ze dus ook, zoals de statu-

ten van FiFa vereisen, als de voetbalbond ‘which con-

troll(s) association Football’ in indonesië lid worden

van de FiFa. 

dit vond in 1952 plaats. voor de pssi bleef toen nog een

grote ambitie over, n.l. indonesië een prominente plaats

te doen innemen onder de voetballanden van de

wereld. het zal nog wel enige tijd duren voordat dat

doel wordt bereikt.

NASCHRIFT over de prestaties van een Nederlands-

Indisch elftal aan het WK voetbal in Frankrijk van

1938.

de recensies over dat team in de europese en

nederlandse pers gebruiken in het algemeen termen

als aardige, dappere voetballers, die echter technisch en

tactisch “primitief” speelden, dus nog veel te leren had-

den en eigenlijk (nog) niet op de FiFa wereldkampi-

oenschappen thuis hoorden. het was sommige van de

verslaggevers ook opgevallen dat de indische spelers

fysiek sterk te kort schoten, zoals duidelijk bleek in de

wedstrijden tegen hongarije en nederland. dat was

natuurlijk wel juist, maar men vergat daarbij in aan-

merking te nemen, dat de indische spelers zich nog

moesten acclimatiseren in een heel ander milieu en dat

zij grote aanpassingsproblemen hebben gehad. Wellicht

had geen enkel van hen ooit een lange bootreis naar het

koude europa gemaakt. sommige journalisten merkten

zelfs op dat enkele jongens in de maand mei van dat

jaar in hun dikke jassen stonden te bibberen en zelfs

ademhalingproblemen hadden. ook aan het hollandse

eten en andere gewoonten moesten ze erg wennen en

sommigen van hen meenden dat de bal op de grote,

goede europese velden een beetje anders rolde dan op

de terreinen thuis. allemaal omstandigheden die een

negatieve invloed moeten hebben gehad op stemming

en conditie. Wellicht hebben de leiders en gastheren

deze problemen enigszins onderschat.

het is bekend dat ook studenten uit

nederlands-indië, die na de oorlog in nederland kwa-

men studeren, de eerste weken, misschien wel maan-

den, heimwee hadden en andere aanpassingsproble-

men ondervonden, juist toen ze hun studie moesten

aanvangen en dat de studieresultaten er die eerste tijd

ook onder te lijden hebben gehad.

omgekeerd hebben ook spelers uit europese

clubs die vóór de oorlog nederlands- indië hebben

bezocht, aanpassingsproblemen getoond door de hitte,

het vreemde eten en de mindere kwaliteiten van bal en

terreinen, met misschien als uitzondering de superieu-

re oostenrijkse spelers uit de dertiger jaren met hun

sublieme techniek en conditie. om enkele andere voor-

beelden te noemen: ook de nederlandse soldaten van

de “7 december divisie”, die na de Japanse capitulatie

naar indië kwamen, hadden met aanpassingsproble-

men te maken. in 1947 deden enkele van hun bataljons-

teams, zoals de Watermannen, de Krokodillen en het

Bataljon Friesland, mee aan de Bandoengse voetbal-

competitie. maar ondanks het feit dat zij goede spelers

uit de nederlandse competitie onder zich hadden, ver-

loren ze de strijd tegen de latere kampioen, de plaatse-

lijke club hercules, een team dat voornamelijk uit klei-

ne indo-europeanen en ambonezen bestond. 

de officiële nationale indonesische teams die

na de oorlog tegen goede, bezoekende buitenlandse

clubs speelden, deden het niet slecht op eigen terrein.

het bezoekende nationale oost-duitse elftal kon alleen

een gelijk spel afdwingen, terwijl op de olympische
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spelen in melbourne van 1956 het russische

olympische team pas in de verlenging het

indonesische olympische team wist te verslaan.

daarentegen won in 1947 het bondselftal van

Batavia de laatste stedenwedstrijden van nederlands-

indië met een team dat bestond uit een combinatie van

indo-europese, ambonese en enkele uitstekende

nederlands spelers uit de “7 december divisie” n.l.

colthoff en tolmeyer, die naar men zei bekende spelers

waren uit de toenmalige nederlandse competitie.

Waarschijnlijk is wat de etnische samenstelling van een

team betreft, de ideale combinatie er een van goede

lokale spelers met enkele goede europese spelers. of

het lokale team zou tenminste enkele goede nationale

spelers moeten hebben die enkele jaren ervaring heb-

ben opgedaan in de europese competities en die na hun

terugkeer in hun vaderland hun kennis en ervaring op

hun nationale medespelers kunnen overbrengen, zoals

dat tegenwoordig in toenemende mate gebeurt met

spelers uit Korea, Japan, china en uit landen in afrika

en het midden oosten. 

1   met dank voor verschafte informatie door de heren W.e. syatauw

en p. Leiwakabessy te Jakarta, indonesia, drs. n.a. van horn te

amsterdam en de KnvB te zeist, nederland.

2   c. Fasseur, ‘hoeksteen en struikelblok. rasonderscheid en over-

heidsbeleid in nederlands-indië’, in: tijdschrift voor

geschiedenis, 105 (1992), 218-242. 

3  Lima puluh tahun pssi, 1980, 31.

4  idem, 26-31

5  enam puluh tahun pssi, 1990, 53.

6  idem.

7 dat deze, volgens de pssi unfaire handeling, in indonesi nog niet is

vergeten, bewijst het volgende ‘flashback’ artikel in het

indonesische dagblad Kompas van 30 mei 2006, p. 32, met als titel:

‘tahun 1938, “orang melayu” sudah tampil di piala dunia’.

8  pssi 30 tahun, 1930-1960, p. 40.

9 vUvsi-isnis, 1914-1919-1949, gedenkboek t.g.v. het 30-jarig

bestaan van de voetbal-toporganisatie in indonesi, 1949.

10 ronde tafel conferentie te ’s-gravenhage: Feiten en documenten,

den haag, 1949.
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ook in Jakarta slaat de vooruitgang toe. met niets ont-

ziend geweld is begin augustus het clubgebouw met

tribune van de oude indische voetbalclub vios

(voorwaarts is ons streven) met de grond gelijkge-

maakt. het stadion bevond zich in de wijk menteng,

aangelegd in de jaren twintig van de vorige eeuw onder

toeziend oog van architect paJ moojen. het veld was in

gebruik bij een fiks aantal amateurclubs en ook nog als

oefenveld voor het team van Jakarta, persija.

VIOS

anton Bruinier kreeg eind 1901, begin 1902 een voetbal

ten geschenke. hij woonde in meester cornelis, ten

zuidoosten van Batavia, en nu bekend onder de naam

Jatinegara, een buurt in Jakarta. hij voetbalde eerst op

een terreintje bij de rivier, later op een veldje bij de

europese begraafplaats. op 17 oktober 1902 was het

eindelijk zo ver: vios werd officieel geboren. Witte

broek, wit hemd, blauwe streep of sherp om het mid-

del. vios was uniek omdat vanaf het begin indo’s mee-

speelden. in 1904 speelde vios in de eerste kampioens-

strijd van Batavia tegen het militaire elftal van oliveo,

en won! Bekende spelers van vios waren eddie alting

siberg, Kotjok schröder en leden van de familie

nitzschke. vios hield het niet alleen bij voetbal: de club

deed ook aan athletiek en handbal. vios was een

geduchte tegenstander en met name de laatste tien

minuten bij vios thuis waren risicovol voor de bezoe-

kende clubs. al snel kwam vios terecht op een voet-

balveld tegenover het ziekenhuis raden saleh, in zuid-

21 D E S P O RT W E R E L D 42

VIOS-stadion gesloopt
nico van horn



menteng. daar verrees ook de eerste houten tribune

van Batavia, met verdieping. het terrein was gelegen

bij het militaire exercitieveld, vlakbij de europese lage-

re school. 

in het begin van de jaren twintig kon vios

terecht op een geheel nieuw terrein op de kruising

Javaweg en madoeraweg in centraal menteng, nu op

Jalan cokroaminoto. hoewel het stadion ontworpen

heet te zijn te zijn door architect p.a.J. mooojen heb ik

daarvan nog geen definitieve bevestiging gevonden.

ook de preciese datum van oplevering is me nog onbe-

kend, maar dat moet 1921 of 1922 zijn geweest. Ja, dat

krijg je als de archieven niet op orde zijn. 

het veld werd sinds 1961 officieel gebruikt

door persija, de professional club van Jakarta.

Begonnen in 1928 als v.i.J., vanaf 1930 onder de naam

persija. ze hebben de meest vervaarlijke supporters

van heel indonesië en misschien zijn de wedstrijden

daarom sedert een jaar of vijf verhuisd naar een nieuw

stadion in zuid-Jakarta, Lebakbulus. het aloude vios-

veld werd tot aan de sloop gebruikt voor incidentele

trainingen van persija, en door tal van amateur-clubs

en jeugdteams, die zijn nu dus ontheemd.

Zomer 2006

toen ik op 21 juni 2006 bij het oude stadion was en een

fiks aantal foto’s nam, heb ik gevraagd naar archieven

en prijzen. het archief was niet meer ter plekke. Wat er

was aan oud-archief was, is meeverhuisd naar

Lebakbulus of lag bij het bestuur van persija. Wat er

nog restte was wat administratie en een stapel gedenk-

boeken van persija uit 1988 uitgegeven bij het zestig-

bestaan, en daarvan heb ik er één meegekregen. de prij-

zenkast stond er wel, en als ik de kranten goed heb

gelezen is die net nog gered. maar ja, waar die nu is? 

dit alles is nu verleden tijd. het was een groe-

ne oase, en nu komt er een joggingpark, parkeerplek

(natuurlijk) en ongetwijfeld zullen er binnenkort op het

terrein appartementen of een zoveelste shoppingmall

komen. maar het probleem speelt niet alleen in Jakarta.

ook in amsterdam liggen sportvelden in amsterdam-

oost onder vuur. Wethouder stadig heeft de uiteinde-

lijke beslissing over het lot van deze velden uit handen

van de deelraad genomen (de deelraad was voor

behoud) en beslist dat ongeveer de helft bebouwd gaat

worden. dus wie zijn wij om de burgervader van

Jakarta te bekritiseren?

gelukkig zijn er in Jakarta, in de stad, nog

enkele kleinere en ook historische velden over, zoals

dat van Ums in mangga Besar annex glodok of het

veld van tunasjaya in taman sari. maar dat van

menteng, tja, dat is en blijft jammer. sportief cultureel

erfgoed staat niet alleen in nederland ter discussie, ook

in indonesië.
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Bijeenkomst Stichting de Sportwereld

op vrijdag 17 november 2006 organiseert stichting de

sportwereld een lezing met als thema: schaatsen. vanaf

19.00 vertellen max dohle, hedman Bijlsma en Jos de

Koning wintergevoelige verhalen. Locatie: Kantine

iJsclub haarlem. toegang is gratis, koek en zopie zijn

voor eigen rekening, aanmelden niet nodig. zie tevens

de aparte uitnodiging elders in dit blad of kijk op

www.desportwereld.nl

500 aanvullingen bibliografie sportgeschiedenis

in januari van dit jaar verscheen het ‘Bibliografisch appa-

raat voor de Nederlandse sportgeschiedenis’ met daarin

opgenomen ruim 7.500 titels. inmiddels zijn via de

website van de sportwereld al weer 500 aanvullingen

binnengekomen. met meerendeel hiervan zijn gedenk-

en jubileumboeken van sportvereningen. alle ‘nieuwe’

titels zijn te vinden op www.desportwereld.nl onder

Bibliografie. 

aantal aanvullingen bibliografie sportgeschiedenis van

februari tot en met september 2006.

regionale en lokale geschiedenis 379

nationalegeschiedenis 71

Biografiën 26

tijdschriften 12

Koloniale geschiedenis 12

Kolfboek

aangezien en nog weinig aan het papier is toever-

trouwd over de kolfsport en meeste kolvers er niet jon-

ger op worden heeft mark aberkrom uit venhuizen

zich voorgenomen een kolfboek te gaan maken. het is

zijn wens om een zo goed en compleet mogelijk beeld

te geven van zowel de historie als de huidige kolfsport

(kolfencyclopedie). advies en bijdragen in teksten of

foto’s zijn van hart welkom. contactgegevens: mark

aberkrom, venhuizen, tel. 0228-541328, e-mial:

mark.aberkrom@wanadoo.nl Bron: Kolfnieuws (orgaan

van de Koninklijke nederlandsche Kolfbond, opgericht

13 mei 1885)

Sportboekenwinkel

in den haag zit een tweedehands-boekwinkel met

sport als specialiteit. eigenaar martijn van Leusden

beheert sinds enige tijd de winkel aan de sumatrastraat

59. U treft daar 22.000 boeken, waaronder een grote col-

lectie op het gebied van tennis, voetbal, wielrennen,

schaatsen, olympische spelen, hockey, golf en cricket

mocht u een bezoek willen brengen dan kunt u terecht

op maandag en dinsdag van 12.00 tot 18.00 uur, op

woensdag en donderdag van 15.30 tot 18.00 uur en op

vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur. meer infor-

matie via: www.tweedehandsboekwinkel.nl of tel. 070-

8882826

Sportgeschiedenis in Vughts Historisch Museum

vught is een sportief dorp en heeft tot op de dag van

vandaag vele nationale en internationale sporthelden

voortgebracht. de hoogste tijd om daar in het vughts

historisch museum aan de taalstraat 88a te vught, aan-

dacht aan te besteden. de vughtse sportverenigingen

Koninklijk erkende gymnastiek- en turnvereniging

“de adelaar”, vughtse sportclub “prins hendrik”,

vughtse mixed hockey- en cricketclub m.o.p. (maakt

onderling plezier), tennisvereniging “Woburnpark” en

de rooms Katholieke voetbalvereniging

zwaluw/vughtse Football club, hebben hun archieven

en prijzenkasten voor u geopend. Uit het vele materiaal

is een  tentoonstelling samengesteld waarbij u zich

kunt verdiepen in de rijke historie van deze verenigin-

gen. de tentoonstelling is te zien van 1 tot en met 29

oktober en het museum is op iedere dinsdag, donder-

dag en zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. het

museum is gratis toegankelijk.

De sportkalender 2007 blikt terug

de sportkalender 2007 presenteert de lezer een breed

scala aan historische feiten en hilarische momenten,

informatie en folklore uit de wereld van de sport in de

vorm van anekdotes, beschouwingen, citaten, korte

biografieën, verslagen en ranglijsten. het uitgangspunt

voor de auteurs was de terugblik, waarbij de dagen van

het jaar als leidraad hebben gediend. in het overgrote

deel van deze kalender worden sportieve gebeurtenis-

sen uit het verre en nabije verleden in herinnering

geroepen die zich ooit op diezelfde dag, maar in een

ander jaar, hebben voltrokken. isBn 9029563559, 

€ 13,75.
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Publicaties:

Quercetani r.L., A world history of the one lap race

1850-2004, (sep editrice srl, italië, 2005) 286 p., ill.,

isBn: 88-87110-59-X, Een boek louter en alleen over de

geschiedenis van de 400 meter.

Jansma K., De grote sprong – vijftig jaar fierljeppen,

(penn, Leeuwarden, 2006) 208 p., ill., isBn: 90-77948-

07-4.

dekkers, midas, Lichamelijke oefening, (contact,

amsterdam, 2006) 352 p., ill., lit.opg., isBn 90-254-

2733-2

achterberg, Winfried, m.m.v. Frans van mierlo, RIC

1931-2006. Jubileumboek t.g.v. het 75-jarig bestaan

van de R.K. roeivereniging RIC, opgericht 17 april

1931 (r.K.r.v. ric, amsterdam, 2006). 256 p., ill.

Breedveld, Koen en annet tiessen-raaphorst (red.),

Rapportage Sport 2006 (sociaal en cultureel

planbureau, den haag, 2006). scp-publicatie 2006/10.

420 p., tab., lit.opg. isBn 903770252. prijs 18,90 euro.

ook in te zien via: www.scp.nl/publicaties/boeken

ouwerkerk, peter, Wilfried de Jong en Jacob Bergsma,

Inkoers! 10 jaar fietsen met Rabobank (media

partners, amstelveen, 2006) 208 p., ill. isBn: 90-8751-

001-2. zie ook www.inkoers.nl

popma, Bert, 50 jaar Zwemmen Is Gezond, Nuttig En

Aangenaam (zignea, emmeloord, 2006) 95 p.,ill.

Tijdschriftartikelen:

Bijkerk, anthony t., ‘Willemijntje “Willy” Den

Ouden. A Biography’ in: Journal of Olympic History

(international society of olympic historians) vol. 14,

nr. 2 (aug. 2006), p. 32-37.

Brouwer, J. ‘1892: Neêrlands eerste zege in Henley on

Thames’ in: Roeien (KnrB, amstelveen, 2006), p. 7-9,

ill., jrg. 60, afl. 741. over J.J.K. (Janus) ooms.

Buiting, theo, ‘Grand Prix Paris 1889. Wielersport in

het fin de siècle van de 19de eeuw.’ in: Wieler Revue

(pijper media, groningen, 2006) p. 44-45, ill., jrg. 30,

afl. 7.

ceelen, ary, ‘Emmy de Bink: Zweefvliegen als sport

voor vrouwen – Deel 1 over zweefvliegsters uit de

jaren dertig.’ in: Thermiek (KnvvL, den haag, 2006)

p. 28-29, ill., jrg. 42, afl. 2.

meijers, marijke en marcel vlastuin, ‘Anno…… 100

jaar ALO’ in: Korfbal! (KnKv, Utrecht, 2006) p. 28-29.

ill, jrg. 70, afl. 7.

muntinga, gerard, ‘Lawn Tennis op het Groninger

platteland 1900-1960. “Dat wij als boeren hier tennis-

sen is wel een merkwaardigheid” ’ in: Historisch jaar-

boek Groningen 2005 (vereniging stad en Lande,

groningen, 2005), p. 45-73.
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onstein, ruud, Rood en Wit 125 jaar! in: Weekblad

cricket (KncB, nieuwegein, 2006) p.15. jrg. 76, afl. 7

stevens, theo, ‘Studio Sport. Bewegen in de

Buitenlucht’ in: Fashion DNA. Rijksmuseum in De

Nieuwe Kerk 01.08 22.10 2006 (rijksmuseum en nieuw

amsterdam Uitgevers, amsterdam), p. 61-62. over

geschiedenis van sportkleding. 

’50 jaar Fietssport in Nederland. Nederlandse Toer

Fiets Unie van 1956 tot en met 2006’ (nederlandse

toer Fiets Unie, veenendaal, 2006). 52 p., ill., lit.opg.

speciale uitgave van FietsSport Magazine ter ere van

50-jarig jubileum ntFU.

akkerman, gerrit e.a., Zwart op wit. 75 jaar vv Sint-

Annaparochie, 1931-2006, (vv sint-annaparochie,

2006). 252 p., ill. 

Beckum, Jan van, robert van den ham, erik nieswaag

en Jeroen Wielaert (samenst.), Utrechts mooiste. 50

rondes van Midden-Nederland, (stichting

Wielerpromotie midden-nederland de volharding,

Utrecht, 2006). 172 p., ill.

Wolf, rob en hans de Beukelaer, Bayern für

Holländer, (Fagus, aalten, 2006). 170 p., lit.opg. Meer

info: geschiedschrijving@hotmail.com
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‘Jongen, ga jij de klas maar uit!’

r.Willems, Van Bensemann tot Beckenbauer, de verborgen

geschiedenis van het Duitse voetbal, (aspekt; soesterberg

2006) 155 blz., € 17,95

W. huyser, Net zo links als Willem van Hanegem, het voet-

balleven van C. Buddingh, (aspekt; soesterberg 2006) 182

blz, € 19,95

Wim rongen

Bij uitgeverij aspekt verschenen onlangs twee boeken

over voetbal – één over minder bekende aspecten van

de duitse voetbalgeschiedenis, het ander over een aan

voetbal verknochte bekende, twintig jaar geleden over-

leden, nederlandse schrijver. toevalligerwijs beginnen

de namen van alle hoofdrolspelers met een “B”:

Bensemann, Beckenbauer en Buddingh’. Wellicht had

de laatste er een gedicht over geschreven. 

raf Willems schreef meerdere voetbalboeken,

waarvan Kan voetbal de wereld redden uit 2004 het

bekendst is. Willems toont zich daarin een voorstander

van aanvallend, attractief voetbal. daarnaast is hij er

van overtuigd dat voetbal een bijdrage kan leveren aan

een betere wereld. Willems is daarmee een volgeling

van Walther Bensemann. in dit boek beschrijft Willems

het belang van Bensemann, én zijn Nachleben: wat is er

van ’s mans ideeën terecht gekomen.

in de ogen van Willems is Bensemann de

belangrijkste pionier van het duitse voetbal. deze man

richtte een aantal clubs op, waaronder Bayern

münchen en de voorloper van eintracht Frankfurt. ook

stichtte hij het nog steeds gezaghebbende voetbalblad

Kicker. Bensemann was een fan van de ‘Weense school’,

waarin aanvallend, attractief voetbal voorop stond. de

joodse Bensemann ontvluchtte in 1933 duitsland en

overleed een jaar later. de nazi’s verwijderden alle

joodse invloeden uit het voetbal in duitsland. toch is

naar de mening van Willems daarmee de invloed van

Bensemann niet verdwenen. om dat te bewijzen, geeft

hij portretten van zes duitse clubs, zes duitse voetbal-

lers en zes interlands van het duits elftal.

de clubs zijn schalke ’04, Borussia

mönchengladbach, Werder Bremen, Borussia

dortmund, hertha Bsc Berlin en natuurlijk Bayern

münchen. niet duidelijk wordt waarom dit sextet is

uitgekozen, en niet bijvoorbeeld 1. Fc nürnberg dat in

de jaren twintig ‘Bensemann-voetbal’ speelde een aan-

tal keren duits kampioen werd en een tijd Rekordmeister

was; of hamburger sv uit noord-duitsland in plaats

van Werder.

het streven naar een betere maatschappij ziet

hij nadrukkelijk bij schalke ’04, Borussia dortmund en

hertha Bsc Berlin. deze drie clubs hebben program-

ma’s ontwikkeld die vreemdelingenhaat moeten tegen-

gaan. gezien de aanhang van de clubs is dat verklaar-

baar. schalke en dortmund komen uit het roergebied,

een streek met veel immigranten, m.n. uit polen en de

na de eerste Wereldoorlog door duitsland verloren

gebieden. veel inwoners hebben moeten toezien hoe de

mijnindustrie, decennialang de voornaamste bron van

inkomsten, teloor gegaan is. hertha is de arbeidersclub

uit Berlijn, met een van oudsher sociaal-democratische

aanhang. de club is het symbool van de duitse hereni-

ging geworden en veel aanhangers komen uit de vroe-
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gere ddr, waar nu vaak armoede heerst. het streven

naar mooi voetbal ziet Willems terug bij het Borussia

mönchengladbach van de jaren zeventig dat garant

stond voor attractief, aanvallend voetbal. de grote man

van die jaren was günther netzer, tegenwoordig een

kritische, wat knorrige commentator op de duitse tele-

visie. zijn Borussia vocht menig duel uit met Bayern

münchen. deze laatste club staat voor Willems sym-

bool voor de andere kant van het duitse voetbal en

duitse maatschappij: niet attractief, conservatief, zake-

lijk.

er waren ook in iedere generatie voetballers die

attractief voetbal voorstonden:  Fritz Walter, de aan-

voerder van het duitse wereldkampioenschapselftal in

1954, Uwe seeler die tussen 1958 en 1970 vier keer deel-

nam aan een wereldkampioenschap, günther netzer in

de jaren zeventig en Jürgen Klinsmann in de jaren ’80.

Willems wijst er op dat Walter en Klinsmann zich inge-

zet hebben voor de minder bedeelden in de wereld.

maar de meest getalenteerde was Franz Beckenbauer.

en juist hij, de fantastische aanvallende middenvelder

uit de periode 1966 – 1972 werd de verpersoonlijking

van zakelijk, resultaatgericht, onattractief voetbal. hij is

de grote boze boef, die er voor gezorgd heeft dat duits

voetbal een negatieve klank kreeg. hij heeft er voor

gezorgd dat de pionier van het duitse voetbal volledig

vergeten is. dezelfde trend vind je terug in de beschrij-

vingen van 6 belangrijke interlands: van aanvallend

voetbal naar prestatiegerichte wedstrijden, zoals de

finale van het wereldkampioenschap tegen argentinië

in 1990.

ook dit boek van Willems is in feite een plei-

dooi voor attractief voetbal en een betere maatschappij.

het is een aanlokkelijk idee en de auteur draagt er ook

wat bouwstenen voor aan. maar het boek wordt ont-

sierd door herhalingen, (taal)fouten, onbegrijpelijke

zinnen en niet ter zake doende ontboezemingen van de

auteur. een redacteur had de lezer heel wat ergernis

kunnen besparen. Wat moet je met zinnen als: “zowel

de politieke parallel als de flirt stiletto heeft een verge-

ten voedingsbodem” (p. 8) of “de val van het Keizerrijk

counterde vele vooroordelen tegen het voetbal”(p.17)?

en sinds wanneer is charisteas, de kersverse spits van

Feijenoord, een verdediger (p. 58)  en heet zijn ex-

ploeggenoot bij Werder ismail i.p.v. ismaël?  en dan

zijn er ook nog citaten zonder bronverwijzing en een

literatuurlijst waarin een aantal boeken zonder plaats

en jaar van uitgave is opgenomen.

Buddingh’ laat in de door Wim huyser samen-

gestelde bundel voetbalstukken zien hoe belangrijk taal

kan zijn. Buddingh’ leefde van 1918 – 1985 en was na de

oorlog een bekend nederlands schrijver. hij was ook

een redelijk begaafd speler van dFc uit dordrecht,

waarvan hij vele jaren lid was én redacteur van het

clubblad. hij lijkt intussen min of meer vergeten, maar

dat houdt niet in dat zijn stukken over voetbal achter-

haald zijn. hij schreef over voetbal verhalen, gedichten

en columns. die zijn soms wat oubollig, maar vaak nog

up to date. in zijn inleiding merkt huyser terecht op dat

we nu een blad als Hard Gras hebben, waarin literatuur

en voetbal samen kunnen gaan. toen waren ze mijlen-

ver van elkaar verwijderd. treffend is het gedicht ‘zo

zijn onze manieren’: 

op dFc-reünies

hoor je altijd sterke verhalen

maar zelden zó sterk en frappant

als dit jaar van leo van bruggen

hij (leo) zat op het gymnasium

toen zijn leraar nederlands over

moderne poëzie kwam te praten

en een aantal namen noemde

waaronder ook de naam buddingh’

‘buddingh’’, zei leo, ‘die ken ik wel:

die zit altijd elke zondag

bij ons op dfc’.

waarop de leraar sprak: ‘jongen,

ga jij de klas maar uit!’

dit speelt nog altijd: voetbal is een volkssport,

waar soms op neergekeken wordt. ook gedichten als

‘Luchtverkeer’, de verhalen ‘daar ga je deibel!’ (terecht

alom geprezen), ‘Leve het bruine monster’ en een aan-

tal columns hebben de tand des tijds doorstaan.  dat is

knap, na bijna veertig jaar. daarom ook terecht deze

zorgvuldig uitgegeven bundel.
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De vier gezichten van Gerrit Valk

gerrit valk, AZ is de naam, geschiedenis van het betaald

voetbal in Alkmaar (L.J. veen; amsterdam 2004)

daniël rewijk

tussen mijn veertiende en achttiende levensjaar was ik

een regelmatig bezoeker van de thuiswedstrijden van

az. de trots van alkmaar speelde toen in de kelder van

de eerste divisie en wat me dan ook het meest is bijge-

bleven, is een treurige woensdagavondwedstrijd tegen

Fc eindhoven (1-1, negentig minuten lang verlammen-

de onmacht). dat het geheugen selectief is wordt bewe-

zen door de herinneringen die na wat langer nadenken

bovenkomen: opwinding in de wedstrijden tegen aarts-

rivaal nac (beide clubs vonden zichzelf te groot voor

de eerste divisie en troffen in elkaar dus een gelijkwaar-

dige tegenstander); de derby’s tegen telstar (met de in

alkmaar gehate hans Kraay jr. (“lekker wijf, lekker

wijf, lekker wijf”)); en de beslissende wedstrijd om een

periodetitel tegen excelsior op Woudenstein (waarbij

de bejegening van een jonge agente door de lelijkste

harde-kern-supporters schokkend te noemen was,

schokkender nog dan de bejegening van hans Kraay

jr.).

eigenlijk hield ik meer van wielrennen en

schaatsen, dus ben ik geen vaste aanhanger van az

geworden. ik bleef de club volgen op afstand. de

afstand was wel erg groot geworden, realiseerde ik me,

toen ik pas door onderstaande lezersactie werd aange-

zet AZ is de naam, geschiedenis van het betaald voetbal in

Alkmaar van gerrit valk te lezen. valk promoveerde op

23 november 2004 aan de Universiteit van amsterdam

op deze studie. gerrit valk is alkmaarder, oud-

gemeenteraadslid en gewezen gemeentearchivaris in

alkmaar en vertegenwoordigde twaalf jaar lang de

pvda in de tweede Kamer.

al deze gezichten komen naar voren in AZ is de

naam. zijn alkmaarse achtergrond verklaart de interes-

se voor az. als jongen bezocht valk samen met zijn

vader wedstrijden van alkmaar ’54 (voorloper van az)

en aan hem draagt valk het boek ook op. valk toont

zich erg vertrouwd met de alkmaarse maatschappelij-

ke en politieke verhoudingen en komt zelf ook in het

boek voor: ‘ontevreden met het stemgedrag van de

vier pvda-raadsleden die wel voor kredieten hadden

gestemd, diende de jeugdige pvda’er gerrit valk een

motie in waarin afkeuring werd uitgesproken over de

financiële regeling met az’67 en waarin gedeputeerde

staten werden opgeroepen het raadsbesluit ongedaan

te maken.’ (p. 188)

in het onderzoek laat valk zich sterk leiden

door het beschikbare archiefmateriaal en minder door

de vragen die hij zich stelt. hier toont zich de gemeen-

tearchivaris: ‘het was aantrekkelijk om de alkmaarse

betaald-voetbalclub als onderwerp van onderzoek te

nemen omdat de archieven van deze club vrij goed

bewaard zijn gebleven.’ (p. 13) valk stelt zich twee

hoofdvragen: 1. Welke belangen hadden de diverse

geledingen in de alkmaarse voetbalsamenleving bij

betaald voetbal? 2. in hoeverre is er sprake van samen-

hang tussen de veranderingen in de nederlandse

samenleving na 1945 en de invoering en de ontwikke-

lingen in het betaalde voetbal.

Uitwerking van die vragen wordt dwarsgeze-

ten door het gebrek aan afstand ten opzichte van het

bronnenmateriaal. de tweede vraag wordt in het eerste

hoofdstuk in vijftien pagina’s afgedaan, een meer uit-

gebreide behandeling had meer ruimte gelaten voor de

nuances in de gepolariseerde verhoudingen rond de

invoering van het betaald voetbal. dit belangrijke

moment in de nederlandse sportgeschiedenis behoeft

nader onderzoek, door het debat te analyseren aan de

hand van onderliggende waarden, ideologische voor-

stellingen en machtsverhoudingen. een internationaal

perspectief (hoe verliep de invoering van betaald voet-

bal in andere landen?) had beantwoording van de

tweede hoofdvraag een extra dimensie gegeven.

valk komt hier niet aan toe, omdat hij voor alles

het gedolven archiefmateriaal wil presenteren. deze

drang onttrekt ook het antwoord op de eerste hoofd-

vraag bijna aan het oog van de lezer. Bij de behandeling

van de verhouding tussen de gemeente alkmaar en

az, een belangrijk onderdeel van zijn studie, rollen

conflicten en incidenten over elkaar heen. maar uit

deze kluwen van acties en reacties, komt uiteindelijk

toch de dynamiek naar voren, van twee partijen die
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ongewild verstrengeld raken met elkaar: de professio-

nele sport kan niet zonder financiële steun van de

gemeente en de gemeente is tot de professionele sport

veroordeeld om haar bezit (stadion “de hout”) een zin-

volle en renderende bestemming te geven. Bovendien

waren bestuur van de gemeente en van de voetbalclub

sterk met elkaar vervlochten.

tenslotte is er nog de socialistische volksverte-

genwoordiger die in AZ is de naam naar voren treed. de

strijd die werd gevoerd voor invoering van het betaald

voetbal, wordt door valk nogal dualistisch voorgesteld

(elite tegenover arbeiders), en vertoont veel gelijkenis

met de klassenstrijd (de watersnoodramp van 1953 als

‘hefboom’, en de nederlandse Beroepsvoetbal Bond als

‘breekijzer’). de maatschappelijke context wordt

geschilderd in termen als ‘modernisering’, ‘massacon-

sumptie’, ‘verzorgingsstaat’ en ‘ondergrondse ontzui-

ling’ (p. 25). als valk het heeft over de maatschappelij-

ke verspreiding van de voetbalsport, schrijft hij: ‘door

aan de competitie deel te nemen, versloegen arbeiders

voor het eerst in de geschiedenis de elite zelfs op haar

eigen terrein! Wellicht heeft dat bijgedragen aan het

zelfbewustzijn van de arbeiders.’ (p.19)

de weinig systematische uitwerking van zijn

vraagstelling en de geringe afstandelijkheid ten opzich-

te van het bronnenmateriaal, beperkt de wetenschappe-

lijke waarde van AZ is de naam. het gebrek aan reflectie

op andere wetenschappelijke werken, duwt de studie

verder in de marge van het vakgebied. de momenten

dat valk stokvis (Strijd over sport) of miermans (Voetbal

in Nederland) aanhaalt, doet hij dat om zijn eigen ver-

haal te verduidelijken of kracht bij te zetten. over inter-

nationale literatuur heb ik het nog niet eens; in valks

boek is het of nederland een geïsoleerd eiland is op een

verlaten oceaan. voor de lezer die nieuwsgierig is naar

het reilen en zeilen binnen de betaald-voetbalclub az,

is AZ is de naam evenwel een prachtig boek. het heeft

mij in ieder geval weer een stuk dichter bij m’n club

gebracht, en niet alleen omdat ze bovenaan staan.

De Sportwereld biedt in samenwerking met Gerrit

Valk, AZ is de naam, geschiedenis van het betaald

voetbal in Alkmaar aan voor € 7,90, exclusief verzend-

kosten (winkelprijs: € 19,90). Bestellen via: 

redactie@desportwereld.nl
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toen ik het voor de eerste keer in handen hield trilde ik

een beetje. dit was het dus. in dit bruingemarmerde

boek met gevlekte leren rug moest het staan. ietwat

zenuwachtig zocht ik in de inhoudsopgave naar hoofd-

stuk zeven. zou het werkelijk zo zijn? natuurlijk, een

beetje cricketkenner is ervan op de hoogte dat charles

dickens in zijn Pickwick Papers over cricket schrijft,

maar bijna niemand weet dat er al in 1840 bij hendrik

Frijlink in amsterdam een nederlandse vertaling ver-

scheen met daarin een toelichting op de hier nog vol-

strekt onbekende sport. en om die toelichting ging het

me. van de dickensiaanse humor wilde ik later wel

genieten. op bladzijde 98 bleek dat ik niet vergeefs had

gehoopt. daar leidde een asteriks in de tekst me naar de

verlossende voetnoot waarin voor de eerste keer in het

nederlands taalgebied het cricketspel in grote lijnen

werd uitgelegd. het was heerlijke leesstof.

in 1840, drieënveertig jaar voordat de

nederlandsche cricketbond werd opgericht, maakte

nederland dus kennis met de meest fascinerende sport

ter wereld. dat jaar werd mijn startpunt bij de

geschiedschrijving van het vaderlandse cricket van de

oertijd tot heden, een project dat over twee jaar vol-

tooid moet zijn. afgelopen januari begon ik aan een

tocht langs archieven en  bibliotheken op zoek naar

goudklompjes die nog nooit iemand vond. ik sprak met

oude en jonge cricketers, bladerde door tientallen jaar-

gangen van oude tijdschriften en kranten, vond soms

dagenlang weinig tot niets en soms iets heel bijzonders.

het slagen van een onderneming als deze is

mede afhankelijk van de steun die je erbij ondervindt.

ik weet zeker dat er in laden of op zolders (of welke

verborgen plekken dan ook) allerlei interessante zaken

te vinden zijn die stof kunnen opleveren voor het boek.

daar houd ik me voor aanbevolen. zoals ik me ook

aanbevolen houd voor tips over bijzondere onderwer-

pen figuren.

de nederlandse cricketer is absoluut niet ijdel,

sterker nog hij is ultra bescheiden. tijdens of na zijn

carrière neemt hij bijna nooit de pen ter hand om zijn

heldendaden eens grondig onder loep te nemen. in de

testlanden is dat wel even anders. daar schrijft iedere

iets meer dan middelmatige cricketer na zijn carrière

snel driehonderd bladzijden vol. meestal leveren die

pogingen vervelende boeken op vol eigenwaan en net-

niet-humor, maar soms ook sprankelende relazen vol

verhalen die beklijven.

die verhalen zijn er in nederland natuurlijk

ook. in mijn bezit is een onuitgegeven manuscript

waarin jonkheer Jan van den Bosch op werkelijk schit-

terende wijze de toeren beschrijft die de Flamingo’s

rond 1930 naar engeland ondernamen. voor hem en na

hem moeten ook anderen hun cricketwederwaardighe-

den op schrift hebben gesteld. schroom niet ze mij ter

hand te stellen. ik zal er met gepaste prudentie gebruik

van maken.

harry oltheten

pikeursbaan 7F16

7411 gt deventer

0570-601213

06 44161927

30 D E S P O RT W E R E L D 42

De geschiedenis van het cricket in
Nederland (1883 – 2008)

harry oltheten



31 D E S P O RT W E R E L D 42

Bijeenkomst

“FLITSEN UIT HET SCHAATSVERLEDEN”
op vrijdag 17 november 2006 om 19.00 uur

met drie wintergevoelige lezingen

Locatie: clubhuis iJsclub haarlem

programma
19.00 – 19.15 uur ontvangst in het clubhuis van iJsclub haarlem
19.15 – 19.30 uur opening door de voorzitter van stichting de sportwereld
19.30 – 20.00 uur Max Dohle, de geschiedenis en geschiedschrijving van het schaatsen
20.15 – 20.45 uur Hedman Bijlsma, de historie van het kortebaanschaatsen
21.00 – 21.30 uur Jos de Koning, ontwikkeling van het wereldrecord op de 1500 m.
21.30 – 22.00 uur Koek en zopie 

toegang is gratis, koek en zopie zijn voor eigen rekening. er is voldoende dweilpauze om met de ande-
re aanwezigen de schaatsen weer eens verbaal bij te slijpen! 

Locatie: clubhuis iJsclub haarlem, carel reinierszpad 50, 2024 aW haarlem.

max dohle is tekstschrijver en redacteur. de combinatie schaatsen en literatuur is voor hem een bijna
obsessieve passie. max beheert op internet onder andere werkijs.nl en zwartijs.nl, verzamelt schaatslite-
ratuur en stelde de succesvolle bundels Op het ijs, Glad en wijd ligt het ijs en De wereld gaat op schaatsen
samen.

hedman Bijlsma produceert al sinds tientallen jaren met een club liefhebbers het jaarlijkse cijfermatige
en inhoudelijke overzicht van het afgelopen schaatsjaar in boekvorm: schaatsseizoen. daarnaast is hij
ook auteur van o.a. Niet over één nacht ijs – Geschiedschrijving van de schaatssport in Nederland, Thialf 25
jaar 1967-1992, Koning Thialf, Yn streken - Tachtig jaar Bond van IJsclubs in twee eeuwen Friese schaatssport.
zijn eigen schaatsbibliotheek omvat inmiddels bijna 5000 titels uit de gehele wereld.

Jos de Koning studeerde Bewegingswetenschappen aan de vrije Universiteit in amsterdam en speciali-
seerde zich in de biomechanica en inspanningsfysiologie. in 1991 verdedigde hij succesvol zijn proef-
schrift dat de titel had: ‘Biomechanical aspects of speed skating’, waarna hij een aantal jaren werkte bij
de University of calgary in canada. sinds het midden van de jaren 90 is hij weer werkzaam bij de
Faculteit der Bewegingswetenschappen van de vrije Universiteit en begeleidde hij de introductie van de
klapschaats in het topschaatsen.

Voor meer informatie over Stichting de Sportwereld:  www.desportwereld.nl 
Kontakt:  info@desportwereld.nl
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