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de nieuwsbrief van de sportwereld bestaat tien jaar.

dit is niet het dubbeldikke jubelnummer geworden dat

wij ons hadden voorgenomen. nochtans staan er zeer

lezenswaardige stukken in, waarvan twee de vraag

stellen: “sportgeschiedenis wat heb je er aan?” ex-

schaatser Ben van der Burg en wetenschapper maarten

van Bottenburg geven hierop hun antwoord en komen

(allicht) tot zeer verschillende uitkomsten.

van der Burg haalt uit de sportgeschiedenis

inspiratie in de vorm van rolmodellen als steven rooks

en gebruikt het om te “visualiseren.” volgens sportpsy-

chologen helpt het om in de voorbereiding op een

belangrijke wedstrijd een ideale uitvoering van die

wedstrijd in je gedachten af te spelen. van der Burg

probeerde zich te richten naar de bochtentechniek van

de russische sprinter Fokitsjev.

dat is sportgeschiedenis volgens een (oud-)

atleet. sociaal wetenschapper maarten van Bottenburg

ziet een heel andere functie voor de studie van het ver-

leden van de sport. voor hem is kennis van hoe een

situatie zich heeft ontwikkeld, onontbeerlijk om die

situatie te kunnen doorgronden. concreet: als je het

dopingprobleem in de hedendaagse sport wilt oplos-

sen, moet je eerst weten hoe dopinggebruik is ontstaan

en gegroeid. pas dan kun je zinnige oplossingen beden-

ken.

het is te hopen dat het internationaal

olympisch comité spoedig historisch onderzoek naar

het dopingprobleem gelast, want de meest recente

maatregelen in de strijd tegen doping (atleten moeten

tijdens de olympische spelen van Beijing elke twee uur

laten weten waar ze zich bevinden), missen iedere zin.
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Ben van der Burg stond van 1986 tot 1991 aan de

wereldtop bij het schaatsen. In 1990 werd hij vice-

wereldkampioen in Innsbruck direct voor zijn trai-

ningsmaatje Bart Veldkamp en achter Johan Olav

Koss, die zijn eerste titel won. In 1990 was Ben

Nederlands kampioen allround. Van der Burg stu-

deerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en werkt

nu bij Vodafone. Hij houdt zich daar intensief bezig

met webadvertenties, zijn nieuwe passie.

Wat betekent sportgeschiedenis voor je als sporter?

terugkijkend zie ik nu dat ik me tijdens mijn schaatsja-

ren 1986 - 1991 sterk spiegelde aan de grote sportmo-

menten in die tijd. 1988 olympische spelen: van

gennip wint drie gouden medailles, Ben Johnson was

bovennatuurlijk op de sprint in seoul. het was ook het

jaar van het doelpunt van van Basten. We keken met de

kernploeg veel naar sport. ik zocht patronen in het

spel, observeerde de lichaamsbeweging. tijdens het eK

zat ik in dienst, terwijl de jongens om me heen met bier

naar de tv gooiden als er een duitser in beeld kwam,

was ik bezig met het spel zelf. mijn interesse ging vol-

ledig uit naar alle facetten van het spel. alles wat ik

toen deed stond overigens in het teken van training. ik

deed niets te veel in het leger. alle energie moest naar

de sport gaan. ik had toen zelfs interesse in voetbal! die

belangstelling is weggezakt. naar het schaatsen kijk ik

nog steeds, maar het wielrennen – mijn tweede favorie-

te sport – zie ik nog maar zelden. 

mijn vroegste sportherinnering is ard schenk.

mijn moeder adoreerde schenk als een adonis. ik moet

toen al onbewust aangevoeld hebben dat ik me aan

schenk moest spiegelen. Later, in 1980 besloot ik te

gaan schaatsen. het was het olympisch jaar van eric

heiden en van hilbert van der duim die heiden totaal

onverwacht klopte in heerenveen (later wisten we dat

de ijsmeester de ijsmachine had uitgezet tijdens de 10

kilometerrit van heiden). voor ons huis lag ijs op de

zwet. op schaatsen haalden ik en mijn buurjongen

vlaardingse moppen, zo’n Westlandse schaatstraditie.

mijn buurjongen en ik besloten die winter dat we

schaatsers moesten worden. We namen les in den

haag. ik wilde vooral de magie van het schaatsen zelf

gaan ervaren. 

Hoe ging dat spiegelen aan grote sportmomenten in zijn

werk?

het was voornamelijk heldenverering. steven rooks

ging tijdens de tour in 1987 zo diep dat hij aan het

zuurstof moest. dat wilde ik ook! Je leefde zo mono-

maan. maar zo diep kon ik helemaal niet gaan natuur-

lijk. Fokitsjev [olympisch kampioen 500 meter,

sarajevo 1984] sloeg op de baan in een beweging links-

af. de bocht sneed hij niet aan zoals nu. hij reed recht-

door op het lange eind en dan in één beweging de

bocht in. ik wilde dat natuurlijk ook doen. ik zat vol

adrenaline, nam in een keer de bocht en reed 1.6 van

mijn pr af! 

Sportgeschiedenis en heldenverering gaan soms hand in

hand. Wie was jouw held?

mijn allergrootste held was tomas gustafson. hij won

in sarajevo goud op de 5 kilometer, met een verschil

van tweehonderdste op malkov. dagenlang, vier uur

per dag keek ik naar de videobeelden van gustafson

op de 5 kilometer. ik wilde in zijn ritme komen, mee

bewegen met de beelden alsof ik programmeerbaar

was als een robot. in 1989 zat ik tegenover mijn grote

held in de kleedkamer van de Uithof. iedereen had er

zijn eigen hoekje. gustafson zat tegenover me op de

plek van Bart, de plek waar Bart altijd zijn schaatsen

tegen de bank gooide als het tegenzat. ik zei niks tegen

gustafson, maar observeerde al zijn bewegingen. hoe

hij zijn handschoenen neerlegde, hoe hij zijn schaatsen

aantrok. ik staarde alleen maar, hij was mijn god. dat

was supernaïef en werd een grote deceptie. gustafson

was in het echte leven teleurstellend. een gewoon

mens. hij sleep zijn schaatsen net als ieder ander. ik

verloor alle hoop. ik besefte ook dat ik veel te ver was

gegaan in mijn bewondering. ik vond het ineens één

grote poppenkast, een vorm van bedrog. 

Heeft sportgeschiedenis wel zin voor sporters?

Ja, dat denk ik wel. Je kunt er een betere sporter van

worden. dat kon je zien bij rintje ritsma en Falko

zandstra. Bij Falko ging alles vanzelf, hij heeft er nooit

veel aan gedaan, reed direct 6.45. rintje wist wat spor-

ten is, werken en trainen, slijpen aan je techniek. zelf

miste ik veel kwaliteiten als sporter, ik relativeerde te
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veel en heb geen killersinstinct. ik vond vooral het pro-

ces zelf mooi. de magie. (lachend) ik begin mezelf

tegen te spreken, maar de magie was er wel. zoals de

fenomenale sprong van Bob Beaman in mexico. ik las

een artikel over de extreem lage luchtdruk in het stadi-

on ten tijde van die sprong. dat was het gevolg van een

onweersfront dat het stadion leeg zoog. er zijn van die

momenten waarin alles precies samenvalt. dat is een

mystieke ervaring. alles klopt. zo was het ook tijdens

die sprong van 8.90 meter. 

Heb je zelf geschiedenis geschreven?

net zoveel als dit kopje dat ik nu over de tafel ver-

schuif: 0.00003 promille. voor mij persoonlijk had het

verliezen van Koss op de WK natuurlijk enorme

invloed, maar voor de buitenwereld niet. het is wel zo

dat iedereen mij nog altijd associeert met schaatsen. ik

stap daar in gesprekken altijd snel overheen, je wilt niet

eeuwig schaatser blijven. dat hoeft voor mij niet meer.

voor mijn dochter is het wel eens aardig. dat een juf-

frouw van haar klas nog vol bewondering is en haar

vertelt over een kant van haar vader die je zelf nooit

heeft meegemaakt. zij confronteert haar dan met sport-

geschiedenis. 

Wat is voor jou het grootste moment uit de sportgeschiede-

nis?

de tour is en blijft het grootste evenement. het groot-

ste moment daarin vond ik de overwinning van

Lemond op Fignon op de champs-elysées in 1989. ik

zat samen met Bart veldkamp te kijken. ze waren aan

elkaar gewaagd: Fignon was sterk in de bergen,

Lemond tegen de klok. hij reed in parijs boven de 60

kilometer per uur! hij won met 8 seconden voorsprong

op Fignon. dat vonden we zo gaaf. acht seconden! 8.90

meter! 60 kilometer per uur. sport moet meetbaar zijn.

anders is het geen sport.
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Maarten van Bottenburg is opgeleid als sociaal

wetenschapper. Na zijn promotie aan de Universiteit

van Amsterdam, was hij medeoprichter van onder-

zoeksbureau Diopter, later het W.J.H. Mulier

Instituut. In het Mulier Instituut werd gestreefd naar

integratie van academisch onderzoek en opdrachton-

derzoek met een specialisatie op sportgebied.

Inmiddels heeft hij zijn functie als directeur van het

Mulier Instituut neergelegd en is hij aangesteld als

bijzonder hoogleraar Sportontwikkeling aan de

Universiteit Utrecht en lector Sportbusiness aan de

Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Wat opvalt

is niet alleen het aantal partijen in de sportwereld

waarmee Van Bottenburg heeft samengewerkt, maar

ook de brede waaier aan thema’s en problemen waar-

mee hij zich heeft bezig gehouden: van marketing in

sport tot topsportbeleid, van gemeentelijk sportbe-

leid tot kooivechten.

Maarten, je bent op veel fronten betrokken bij de Nederlandse

sportwereld. Hoe gebruik je bij al die rollen je historische ken-

nis en inzichten, met andere woorden: “sportgeschiedenis:

wat heb je er aan?”

ik ben opgeleid als historisch socioloog, een stroming

die vooral werd aangehangen aan de Uva. ruud

stokvis is daar ook een exponent van. en daar gold het

adagium: “geschiedenis zonder sociologie is blind en

sociologie zonder geschiedenis is leeg.” die twee kun-

nen niet zonder elkaar. ik heb dus altijd bewust heel

veel historisch onderzoek bij mijn werk betrokken. ik

ben socioloog in de analyses die ik trek, de theorie die

ik gebruik en ook in de vragen die ik me stel. historisch

onderzoek is echter onontbeerlijk, want volgens mij

zijn problemen alleen op te lossen als je jezelf de vraag

stelt: “hoe is het probleem geworden zoals het is?”

het is heel moeilijk om dat altijd in de praktijk

toe te passen, in beleids- en advieswerk. Je kunt

opdrachtgevers moeilijk overtuigen van de noodzaak

om die hele historische achtergrond erbij te betrekken.

historisch onderzoek is over het algemeen arbeidsin-

tensief en dat maakt het duur. een opdrachtgever wil

een pasklaar antwoord op een concrete vraag. Je moet

hem er dan van kunnen overtuigen dat je met het pro-

bleem eerst nog even terug moet gaan in de tijd, omdat

je dan beter kunt beschrijven waarom je het probleem

hebt. ook al heb je er dan nog niet de oplossing mee. ik

geloof namelijk niet dat je echt van de geschiedenis

kunt leren, je krijgt alleen een beter begrip van de situ-

atie en dat is al een enorme winst. er zijn veel onder-

zoeken waarbij ik meer van de historische achtergrond

had willen uitdiepen, maar waarbij het gewoon niet

kon.

eén onderzoek waar het goed is gelukt, was het

onderzoek naar free fight. dat was een enorme media-

hype halverwege de jaren negentig. de staatssecretaris

in die tijd, erica terpstra, riep dat het verboden moest

worden. ik heb dat toen geanalyseerd vanuit een histo-

rische benadering: terug naar de oude grieken. vooral

heb ik gekeken naar de opkomst en de verspreiding

van al die Japanse vechtsporten en ook naar de verhar-

ding, als een tendens die niet zomaar uit de lucht komt

vallen. het is iets dat zich al vanaf de jaren zeventig

voordoet bij nieuw geïntroduceerde vechtsporten. er is

geprobeerd om die verharding in geleide banen te bren-

gen en het heeft zich buiten de organisaties om, in een

meer commerciële omgeving ontwikkeld. in het advies

dat we uitbrachten, hebben we het politieke probleem

dat was ontstaan, kunnen neutraliseren en ook veel

meer begrijpelijk kunnen maken door de geschiedenis

erbij te betrekken. voor mij werken disciplines als soci-

ologie, geschiedenis, psychologie en economie het best

als ze met elkaar in verband worden gebracht.
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In Nederland is sportgeschiedenis vooral een zaak geweest

voor sociologen. Reguliere historici zijn op dat specialisme,

maar ook bij de studie van andere populaire cultuuruitingen

als popmuziek en film heel passief gebleven. Wat is de achter-

grond daarvan denk je?

ik denk dat de aandacht voor aspecten van de populai-

re cultuur samenhangt met de popularisering van het

hoger onderwijs in de jaren zeventig. de grote instroom

van mensen met een lagere sociale achtergrond heeft er

toe bijgedragen dat er onderwerpen werden ingebracht

die dichter bij hun eigen achtergrond, cultuur en bele-

ving lagen. vooral de sociologie had een enorm aandeel

in die instroom en daar komt nog bij, dat het als weten-

schap minder gevestigd en dus minder afgebakend

was dan bijvoorbeeld geschiedenis. geschiedenis was

meer gericht op prestigieuze wetenschappelijke onder-

werpen, dan op alledaagse zaken als televisie kijken,

sport of popmuziek. sociologie stond meer open voor

vernieuwing en had meer te winnen bij de studie van

dat soort thema’s.

En hoe zit het dan in Angelsaksische landen als de Verenigde

Staten, Groot Brittannië en Australië, maar ook Duitsland

en België waar de studie van sport een gevestigde academi-

sche tak is?

voor de angelsaksische landen kun je zeggen dat sport

daar een hogere sociale standing had dan hier en dat

het dus binnen een gevestigde wetenschap als geschie-

denis makkelijker was om zich daarmee bezig te hou-

den, omdat het ook meer in het algemeen werd gezien

als een activiteit die erbij hoorde, een onderdeel van de

opleiding van jongeren, ook van hogere komaf. terwijl

in nederland sport werd gezien als iets dat van het

volk was; een opvatting die overigens historisch onjuist

is, maar werd bepaald door de populaire sporten die in

de media domineerden. maar, dit is het eerste wat in

me opkomt en ik heb er nooit onderzoek naar gedaan…

Wat zijn volgens jou de meest urgente thema’s die op het ter-

rein van sportgeschiedenis onderzocht moeten worden?

het is moeilijk om keuzes te maken omdat het terrein

nog zo vreselijk braak ligt. er is zoveel dat nog moet

gebeuren en iedere keuze houdt in dat je andere dingen

niet kunt doen, terwijl die niet per se minder dringend

zijn. maar als je ergens moet beginnen: er is nog zoveel

basiswerk te verrichten. gelukkig zijn door de initiatie-

ven van stichting de sportwereld en het werk van

Wilfred van Buuren de archieven in kaart gebracht. dat

is ontzettend belangrijk, het is nog geen wetenschappe-

lijk onderzoek, maar wel een voorwaarde om dat te

kunnen doen.

het is ook erg belangrijk dat sportgeschiedenis

zich niet terug trekt op een eilandje, los van ander his-

torisch onderzoek. ook al om serieus genomen te wor-

den, moeten sporthistorici goed ingelezen zijn over de

onderwerpen en thema’s die er in bredere zin in de

geschiedenis leven, vooral over de periode waarin de

sport opkomt. ik ga dan uit van de moderne sport: grof

gezegd 1800 en later. Je moet de sportgeschiedenis

bestuderen in samenhang met maatschappelijke ont-

wikkelingen die zich op hetzelfde moment voordoen.

in nederland betekent dat in ieder geval de natievor-

ming, maar ook ontwikkelingen in de sociale verhou-

dingen, de industrialisatie en schaalvergroting. Je moet

dus steeds in de gaten houden waar andere onderzoe-

kers zich mee bezig houden, want je kunt alleen maar

groeien als je werkt in contact en interactie met andere

vakgenoten. in dat enorme terrein van sportgeschiede-

nis moeten weloverwogen keuzes bijdragen aan de

legitimiteit van het vakgebied.

In een bespreking van Benjo Maso’s het zweet der goden.

Legende van de wielersporti toon je een sterke drang om

de mythologie in de sport te ontkrachten en neutraliseren. Je

kunt die mythologie ook gebruiken om te zien tegen welke

achtergrond en met welke bedoeling ze is ontstaan. Hoe kijk

je daar nu tegen aan?

Je ziet daarin veel terug van de invloed die norbert

elias op mij heeft gehad. ik ben zijn assistent geweest,

in de tijd dat hij in amsterdam doceerde. en elias was

natuurlijk een wereldberoemd socioloog, maar ook één

van de oude stempel. hij noemde sociologen “mythen-

jagers”, die aan de hand van wetenschappelijke feiten

maatschappelijke mythes doorprikken. ik heb er zelf

lange tijd ook zo naar gekeken. en hoewel mijn opvat-

tingen wat zijn veranderd, geloof ik nog steeds sterk in

empirisch onderzoek. zeker grote thema’s als globali-

sering kunnen uitlopen op een enorm theoretisch
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gewauwel, als je het niet terug brengt tot wat er eigen-

lijk aan gegevens voor handen is. de stap die ik wel

gemaakt heb is dat die mythen ook op een andere

manier interessant zijn: ze zijn geconstrueerd en je kunt

ze dus ook deconstrueren. Wat zit er achter, wie zegt

het en waarom en in welke context?

Een zakelijke en nuchtere benadering van sport kan ook erg

belangrijk zijn. Tijdens de laatste Tour de France bijvoorbeeld

was elke distantie in de verslaggeving ver te zoeken. Hoe heb

je de Tour beleeft?

ik was op vakantie en heb het in flarden gevolgd, via

buitenlandse radio en nederlandse kranten. er is een

aantal vragen die bij mij steeds terugkeren. eén ervan

is: Waarom wordt de individuele wielrenner steeds als

dader veroordeeld? terwijl overduidelijk is dat er een

dopingcultuur en -structuur aanwezig is, waarbij die

renner onderdeel is van een veel breder systeem. maar

we halen de individuele wielrenner eruit om de rest vrij

te spreken. dat is volstrekt ten onrechte. en de hele

opkomst van die dopingcultuur is typisch iets wat je in

een historisch perspectief moet plaatsen om het goed te

kunnen analyseren.

het tweede is iets waar ik me over blijf verba-

zen en dat vooralsnog veel meer vragen oproept dan

dat ik er antwoorden bij heb: waarom altijd de wielren-

nerij eruit wordt gepikt. terwijl er zeer goede argumen-

ten zijn om aan te nemen dat het een veel breder ver-

schijnsel is. de spelen van athene waren nog niet

begonnen of er waren al twee griekse hardlopers ver-

dwenen. en bij de Winterspelen van turijn is een com-

pleet team van oostenrijkse langlaufers geruisloos weg

gemanoeuvreerd. ook het voetbal blijft helemaal bui-

ten schot. alleen in de wielrennerij wordt het steeds

opgespeeld. en dan jeuken mijn handen om dat beter

uit te zoeken en er over te schrijven, maar goed dat kun

je niet zomaar doen. het is zo’n gevoelig onderwerp,

dat je het alleen met gedegen onderzoek te lijf kunt

gaan.

Maar is doping eigenlijk wel echt een probleem? Als je het vanuit

historisch perspectief bekijkt is het pas de laatste twintig jaar een

probleem geworden, in de zin dat het de gemoederen echt beroerd.

Je kunt tegen doping zijn vanuit morele overwegingen

of gezondheidsredenen. vanuit historisch perspectief

moet je het niet zien als een probleem, maar moet je uit-

zoeken hoe die dopingcultuur is ontstaan. de medicali-

sering van topsport is een historische ontwikkeling

geweest. en door die te schetsen kun je aantonen dat

we nu met een bepaalde eenkennigheid en met norma-

tieve beoordelingen te maken hebben. als historicus

kun je beschrijven hoe sport is geëvolueerd en hoe

sporters steeds naar nieuwe middelen hebben gezocht

om zich te onderscheiden van anderen: gespecialiseer-

de training, professionalisering, meer tijd vrij maken

dan de ander, betere trainers en trainingsmethoden,

beter voor je lichaam zorgen en op je voeding letten,

medicatie. neem het bloedbeeld: hoe verandert dat nou

en kun je dat er dan niet uithalen als je op hoogte hebt

getraind en er weer in doen als je weer op laagte bent.

die stappen zet je niet alleen, dat doe je binnen een

organisatie, met begeleiders, trainers, topsportmana-

gers. dat is één groot netwerk om prestatieverbetering

door te voeren. het begint heel geleidelijk en gaat

steeds verder. doping is daar een heel logisch uitvloei-

sel van. het is dan geen kwestie meer van goed of fout,

maar een logische ontwikkeling.

dat wil niet zeggen dat je doping in de sport-

wereld niet als probleem moet beschouwen. Want als je

doping helemaal zou vrijgeven, trek je de doos van

pandora open. dat zou de ontwikkeling en versprei-

ding van doping alleen maar versnellen, zoals de

opkomst van gendoping. Je zult dan bovendien mede-

verantwoordelijkheid moeten dragen voor de enorme

risico’s die hiermee zijn verbonden. Je kunt je in de

sport dan ook niet onttrekken aan een ethisch-norma-

tief standpunt over doping. voor beleidsmakers is er

dus eigenlijk geen andere uitweg dan te proberen de

boel in goede banen te leiden.

Tenslotte wil ik het even met je hebben over de rol van de elite

bij de verspreiding van sport. Die wordt bij jou, maar ook bij

Ruud Stokvis, heel sterk vanuit het trickle down effect

beschreven en vanuit noties van statusgevoeligheid: de elite

hield zich bezig met een bepaalde sport, maar zodra die popu-

lair werd verruilde ze die voor een andere, meer exclusieve

sport. Bij onderzoek naar adellijke bestuurders in de ont-

staansperiode van sport in Nederland, vooral Baron van



Tuyll van Serooskerken, heb ik gezien dat zij voornamelijk

geïnteresseerd waren in een zo groot mogelijke verspreiding

van sport en een zo groot mogelijke betrokkenheid van het

volk bij sport. Is dat niet tegenstrijdig met jouw uitgangs-

punten?

dit is een heel interessante, maar ook heel complexe

materie. er is vrij veel over dat trickle down effect

geschreven, maar hoe dat exact werkt is nog niet hel-

der. om iets exclusief te houden en te kunnen genieten

van de status die met die exclusiviteit gepaard gaat,

moeten anderen het over wíllen nemen. Je ziet bij zo’n

proces altijd dat aan de ene kant degene die een status-

gevoelige activiteit beoefent, er ook prat op gaat. ze

stellen het voor als iets dat zeer de moeite waard is, wat

eigenlijk iedereen zou moeten willen. daarnaast is het

voor status natuurlijk belangrijk dat het niet door ieder-

een kan worden overgenomen. aan de ene kant wil je

het aanprijzen, maar aan de andere kant wil je distantie

bewaren en daar zit een soort spanning tussen.

het is ook belangrijk om in te zien dat mensen

lang niet altijd voor een sport kiezen omdat zij daaraan

sociale status kunnen ontlenen. het gaat bij deze dis-

tinctie niet om een altijd bewust nagestreefde “verhef-

fing” boven andere mensen. eén van de stellingen in

Verborgen competitie is dat niemand zich aan de onder-

scheidende werking van sociaal gedrag kan onttrek-

ken. of je wilt of niet, je positioneert jezelf door de auto

die je rijdt, de kleding die je kiest of de sport die je beoe-

fent. mensen worden voortdurend op dit soort zaken

beoordeeld, vaak in één oogopslag. niet om iemand in

een bepaald hokje te stoppen, maar om de wereld en je

eigen positie daarin te begrijpen. mensen plaatsen

elkaar voortdurend. dat is een spel, dat eigenlijk geen

spel is maar een doodserieuze activiteit en eigenlijk is

het ook geen activiteit, maar een diep verankerd, haast

automatisch verlopend sociaal mechanisme.

Je zegt dat van tuyll van serooskerken moeite-

loos samenwerkte met iemand als nico Broekhuysen,

de aartsvader van het korfbal. Broekhuysen wil ik zien

als een vertegenwoordiger van de middenklasse, een

leraar, net als de dominee en de arts de traditionele

woordvoerders van de middenklasse. net als een baron

hadden ze een bepaalde morele rol, waarin ze konden

zeggen wat goed en fout was in de samenleving. ze

hadden beiden sterke invloed op grote groepen in de

samenleving. en hadden elkaar nodig om brede krin-

gen bij de sport te betrekken.

het belangrijkste is dat het trickle down effect

niet als een soort mono-causale richting of invloed

begrepen moet worden. het wordt door heel veel facto-

ren bepaald. er is ook veel in veranderd als je kijkt naar

de situatie aan de begintijd van de sport en nu. de

bepalende rol van de elite is veel minder geworden. en

de elite van tegenwoordig is natuurlijk niet dezelfde als

die van een eeuw geleden. tegenwoordig spelen bij-

voorbeeld de media een veel grotere rol dan in de

beginfase van de moderne sport. dat wil overigens niet

zeggen dat de elites geen rol meer hebben. maar bepa-

lend is nu vooral de mate waarin zij invloed en greep

hebben op de media. dat maakt het allemaal veel

gecompliceerder.

i maarten van Bottenburg, “de Janus-kop van de sport-

socioloog” in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 18 nr. 1

(1992)
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Verzameling Daniel Christiaens

na een paar jaar geleden wat research gedaan te heb-

ben voor het gedenkboek van de de amsterdamse

atletische club hercules, een club voor verdedigings-

en krachtsporten, raakten we min of meer in de ban van

bodybuilden, worstelen en gewichtheffen. door wat

opmerkingen en enkele geschriften van piet van der

Kruk groeide de fascinatie voor deze takken van sport.

zo kwamen we in contact met daniel christiaens, die

in antwerpen de ‘antwerp muscle archives’ beheert.

op een redelijk zonnige aprildag togen Wilfred van

Buuren en ik naar antwerpen waar we eindelijk een

bezoek zouden brengen aan zijn rijke collecties. er was

al lang email-contact met daniel, en eindelijk konden

we dan terecht bij hem en zijn grootste verzameling.

daniel kocht een aantal jaar geleden wat dozen op,

gevuld met tijdschriften over bodybuilden. zo kwam

hij op het spoor van het Belgische blad muscles, een

Franstalig blad dat verscheen tussen 1946 en 1969. het

blad was evenals een aantal andere, en oudere, bladen

in engeland en amerika gewijd aan de lichaamscul-

tuur, zonder de commercialisering die iemand als

arnold schwarzenegger eraan gegeven heeft, en zon-

der de spierversterkende middelen.

het valt niet te ontkennen dat dit soort bladen

een fikse schare homo-fans had, maar daar ging het de

bodybuilders, die zich vanaf 1890 in europa en ver

daarbuiten richtten op een perfect gebeeldhouwd

lichaam, echter niet in eerste instantie om. daniel ver-

telde dat hij zoveel mogelijk de modellen die, volgens

onze normen redelijk decent gekleed overigens, voor

het blad hadden geposeerd, probeerde op te sporen en

aan de praat te krijgen. Juist omdat het geheel toch een

homo-erotische lading heeft gekregen, wil de meerder-

heid van de toenmalige jongelieden niet meer praten.

een klein aantal wel, en mede dankzij hen kan de ver-

zameling van christiaens, van huis uit kunsthistoricus,

groeien. niet alleen bladen, maar ook trofeeën, vaan-

tjes, speldjes, kleding, programma’s enz. hij geeft

regelmatig lezingen en praatjes over zijn onderwerp, de

Culture Physique, en stelt zijn rijke verzameling soms

tentoon. de periode na 1970 vindt hij niet meer zo inte-

ressant. te commercieel, te gladjes, teveel anabolen. na

een lange tour door en over zijn zolder, waar hij alles

netjes gedocumenteerd heeft opgeslagen, moest avond-

lijk antwerpen worden bezocht. Bier,

laatste trein, vertraging, half vier thuis in

amsterdam, dankuwel ns.

Eugen Sandow

op dinsdag 12 september was ik in

Londen. reden: de her-onthulling van

een marmeren buste van de atleet eugen

sandow, de vader van het moderne body-

builden. geboren in 1867 in Königsbergen

in het toenmalige oost-pruisen reisde hij

als achttienjarige naar West-europa, ver-

moedelijk in het kielzog van rondtrekken-

de circussen, om daar zijn kunsten als

krachtmens te vertonen. hij vertoefde in

antwerpen, Brussel, parijs, rotterdam, en

belandde in november 1887 in

amsterdam. daar woonde hij enige tijd,
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hoe lang is niet bekend. na een korte tijd vond hij werk

als krachtmens en als instructeur voor kracht- en verde-

digingssporten. zo gaf hij les aan studenten uit Leiden

en delft. een van zijn leerlingen was antoon abspoel,

de eerste sportjournalist van nederland, krachtmens,

worstelaar, roeier en nog veel meer. na een reis naar

italië belandde sandow uiteindelijk in Londen, van-

waaruit hij de rest van zijn leven zou opereren. hij

stichtte scholen, zette cursussen op, ontwikkelde trai-

ningsapparatuur en trad op, in amerika, australië,

india, zuid-afrika en europa. in 1925 overleed hij. zijn

begrafenis verliep min of meer in het geniep, zijn

vrouw verliet een week na zijn overlijden het land.

tijdens zijn leven werd de marmeren buste

gemaakt. de buste kwam terecht in verzamelingen,

werd het laatst gesignaleerd in Londen in het begin van

de jaren zestig en dook pas een maand geleden weer op

bij de antiquair harris Lindsay in Jermyn street.

toevallig, of niet helemaal toevallig, kwam een achter-

kleinzoon van sandow, chris davies het beeld op het

spoor. hij kocht het, zodat het weer terug in de familie

kwam. die middag van de 12e september werd in de

aanwezigheid van veel familieleden van sandow en

een schare bewonderaars en onderzoekers het beeld

onthuld. en zoals dat gaat, de champagne vloeide rijke-

lijk. de volgende dag maakte ik nog een tripje met

chris davies naar de begraafplaats putney vale, surrey,

waar sandow werd begraven. ter plekke besloot chris

het graf definitief te kopen (het stond nog op naam van

de weduwe van sandow, Blanche, overleden in 1959).

het mooie van het verhaal is dat chris het

beeld spotte op hetzelfde moment dat een moderne

navolger van sandow, arnold schwarzenegger, twee

winkels daarnaast schoenen aan het kopen was. het

had dus weinig gescheeld of het beeld was naar

amerika verhuisd. sandow is de peetvader geworden

van bodybuilders. david chapman heeft overigens een

grondige studie over hem geschreven: Sandow, the mag-

nificent. Eugen Sandow and the Beginnings of Bodybuilding

(1994, paperback 2006). ik kon hem en chris het afgelo-

pen jaar een flink aantal details geven over sandows

leven in amsterdam en Brussel. Bedenk overigens wel:

sandow deed het allemaal zonder anabole steroïden

(hallo, arnold?) of andere duistere voedingsmiddelen.

een fiks aantal sportclubs in de wereld, ook in

nederland, draagt nog de naam sandow. google het

maar eens op.
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Menteng

in de oude wijk menteng in Jakarta verdwijnen in rap

tempo oude koloniale huizen en gebouwen. in deze

dure wijk is het huis voor de oudere bewoners vaak dé

oudedagsvoorziening. als het geld ontbreekt om deze

oude huizen nog enigszins te onderhouden en vooral

de almaar stijgende kosten van levensonderhoud en

huizenbelastingen op te brengen, is verkoop voor hen

de enige oplossing. van de opbrengst kan met gemak

een mooi nieuw huis in een buitenwijk gekocht worden

en een auto met chauffeur kan er meestal ook nog wel

vanaf. de grond wordt veelal gekocht door rijke

chinese indonesiërs, die de oude gebouwen laten slo-

pen en het terrein vervolgens optimaal benutten. er

verrijst een groot en hoog pand, waarbij de blinde

muren aan de achter- en zijkanten tevens de veilige per-

ceelgrenzen vormen. vóór de voorzijde van het huis,

vaak voorzien van veel marmer en zuilen, wordt een

hoog hek geplaatst, al is de hoogte door wetgeving

beperkt. de sociale controle neemt door het wederzijd-

se gebrek aan zichtbaarheid namelijk nogal af.

voor ons nederlanders worden de straten in

menteng er daarom bepaald niet mooier op. Wij hou-

den wel van historie en de koloniale stijl. menteng is

indertijd aangelegd als de villawijk van Batavia, naar

een nederlands stedenbouwkundig ontwerp. de stra-

ten en pleinen werden groen en ruim aangelegd, de

gebouwen waren allen witgeschilderd. de wijk wordt

zelfs door het ministerie van onderwijs cultuur en

Wetenschappen gezien als gemeenschappelijk cultureel

erfgoed van indonesië en nederland. er is zelfs in 2003

een congres gehouden over onder andere het behoud

van de wijk menteng in haar oorspronkelijke vorm. de

historie van gebouwen blijkt echter in de praktijk nau-

welijks of geen punt van afweging bij het al dan niet

toestaan van het slopen van gebouwen, tenzij het een

speciaal pand is dat op een monumentenlijst staat. de

meeste van deze panden staan echter in de oude Kota.

in juli 2006 was het wat slopen van historisch

erfgoed betreft weer eens raak. het in 1921 gebouwde

stadion menteng aan de Jalan cokroamitoto werd

ondanks felle protesten afgebroken. die protesten had-

den niet speciaal te maken met het historische karakter

van het stadion, maar met het feit dat voetbaltopclub

persija hierdoor haar eigen accommodatie kwijt raakte.

het profteam van deze club speelt de huiswedstrijden

al jaren in stadion Lebak Bulus Jakarta, maar het oude,

sterk verwaarloosde stadion, werd gebruikt om te trai-

nen, voor wedstrijden van de jeugd- en amateurteams.

ook het clubgebouw bevond zich in dit stadion. de 85

mensen werkzaam in of op het terrein van het stadion

zagen hun broodwinning in gevaar komen.

Viosveld

het stadion werd ontworpen

door de nederlandse archi-

tecten F.J. Kubatz en p.a.J.

moojen (1879 – 1955) en in

1921 gebouwd. vooral de

laatste architect werd tame-

lijk bekend en hij publiceerde

veel over indische architec-

tuur. de beroemde architect

Berlage, die nederlands

indië ook bezocht, was een

bewonderaar van zijn stijl.

het stadion, tegelijkertijd

gebouwd met een bioscoop,

was aanvankelijk eigendom

van de voetbalbond indische

omstreken sport (vios) en

werd daarom het viosveld

genoemd. hier voetbalden
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toen ook de nederlanders en werd menig topwedstrijd

gespeeld.

de eerste president van het onafhankelijke

indonesië, soekarno, gaf het stadion in 1960 aan de

voetbalclub persija in ruil voor hun ikada stadion, dat

plaats moest maken voor zijn monumen nasionaal,

beter bekend als monas. in Jakarta (ruim 10 miljoen

inwoners) bevinden zich slechts 36 voetbalvelden,

waarvan 16 in een voor officiële wedstrijden bespeelba-

re staat. ieder veld is dus van belang en het veld van

persija was het enige wedstrijdveld in het dichtbevolk-

te centrum. Wat historische voetbalvelden betreft res-

teert nu nog het veld van Ums (Union makes strength;

divisi tiga) in glodok (mangga Besar) en het veld van

de amateurs van tunasjaya in taman sari.

op 27 juli 2006 kwam er dus voor velen een

toch nog onverwacht einde aan het laatste “hollandse”

stadion in Jakarta. in opdracht van burgemeester

muhayat en gouverneur sutiyoso, nota bene bescherm-

heer van persija, rukten om 7 uur ’s morgens 1200 offi-

cials uit, waaronder agenten, arbeiders met drie bulldo-

zers, een graafmachine en zeven trucks. de met span-

doeken “gewapende” tegenstanders hadden voor deze

overmacht niets te betekenen, net zo min als de protes-

ten van advocaten en bestuursleden. zelfs het feit dat

de minister van sportzaken en Jeugd, adhiyaksha

dauld, geen toestemming had gegeven, wat wettelijk

wel nodig was, maakte geen indruk. immers, verklaar-

de de gemeente, de rechter had niet gevorderd dat ver-

dere acties opgeschort moesten worden gedurende de

lopende rechtszaak, dus kon men gewoon verder gaan.

Binnen een dag was de klus geklaard. er waren stapels

trofeeën, bekers, foto’s, en voetbalherinneringen (overi-

gens was een deel al verplaatst naar Lebak Bulus of

bestuursleden) op het puin gegooid van wat eens de

historische toegangspoort was. alleen het kale en vanaf

dat moment bewaakte veld resteerde, omgeven door

een provisorische groene ijzeren ribplaten schutting.

deze omheining werd op diverse plaatsen opgesierd

met een “spanduk”, met de tekst “disini segara diban-

gin taman kota” (op deze plek wordt spoedig een

stadspark aangelegd). dat stadspark is in april 2007

geopend en er wordt druk gebruik van gemaakt, voor-

al op de zondagen of ’s morgens vroeg als men uit

gewoonte buiten gaat bewegen en eten, door sommi-

gen ook wel sporten genoemd.

Bij uw volgende visite aan Jakarta kan nu een

bezoek gebracht worden aan het hypermoderne park

taman menteng, vlakbij galery Keris, een groene high-

tech oase in het door auto’s en motoren verstikte cen-

trum. de meeste inwoners van dat centrum zullen wel

blij zijn met deze plek, waar ze op zondagmorgen hun

gymnastiekoefeningen kunnen afwerken en hun bubur

ayam kunnen eten. het enige dat nog herinnert aan de

oude bestemming is een soort kunstwerk. de historici

hadden weer eens knarsetandend het nakijken!

Taman Menteng op de plaats van het oude stadion

Suara Pembaruan: Stadion Menteng Dibonkar (27 juli 2006)



School en spel, voegt dat wel?

in de jaren negentig van de negentiende eeuw maakte

het gymnastiekonderwijs op scholen haar entree,

ondanks veel tegenstand. de vereeniging van

gymnastiekonderwijzers in nederland (vgon) achtte

samen met een groep artsen gymnastiekbeoefening van

het grootste belang voor de fysieke en geestelijke ont-

wikkeling van het kind. maar de gymnastiek zoals die

naar duits voorbeeld werd onderwezen, bracht met

haar gedisciplineerde vrije- en ordeoefeningen meer

geestelijke inspanning dan ontspanning met zich. Juist

dit laatste had het jonge schoolkind nodig. door

bemoeienis van de olympia-vereeniging (1883) die het

overladen kennissysteem van de scholen bekritiseerde,

kreeg het spelelement meer aandacht. in 1889 werd

bewegingsspel binnen de gymnastiekles verplicht inge-

voerd. het leidde bij de onderwijzers tot enige discus-

sie want het vrije spel zou de orde en tucht kunnen

ondermijnen. Bovendien moesten zij zich in het spel

bekwamen. J.s.g. disse en L.d. Labberté schreven

daartoe Het bewegingsspel, handleiding voor ouders en

opvoeders (1885) waarin 146 spelen werden besproken;

ze gebruikten een uitgave van de duitse pedagoog

J.s.g. gutmuths als leidraad.

inmiddels kwam het kind als individu in de

belangstelling van pedagogen te staan. in zijn publica-

tie De beginselen van het Spiesssische gymnastiekstelsel

getoetst aan de opvoedkunde en de physiologie van den tegen-

woordige tijd (1897) noemde J.W. Jansen de klassieke

(duitse) gymnastiek een kunstmatige dressuur die

geestdodend was. er werd uitvoerig in onderwijskrin-

gen over gedebatteerd. theo thijssen beschreef in Het

grijze kind de tweestrijd van het jonge gymnastiekmees-

tertje die de kinderen wel enig spel gunde en solidair

met hen wilde zijn, maar die zich krampachtig aan de

gepatenteerde gymnastiek moest houden.

aan het eind van de negentiende eeuw kreeg

duitsland te maken met de import van engelse sport-

spelen; politiek gezien was dit een moeilijke kwestie.

de oplossing was: Den Sport Deutsch machen. in 1891

werd de zentralausschuss für volks- und Jugendspiele

opgericht, waarmee ondermeer handbalspel en slagbal-

spelen populair werden. in amerika ontstond in 1906

de playground association die met particuliere gelden

speelvelden realiseerde. in duitsland, engeland en

Frankrijk werd in de grote steden dit beleid overgeno-

men. in nederland, waar gymnastiek en sport op

gespannen voet stonden, werd in 1908 deze bewegings-

golf opgepakt met het oprichten van de nederlandsche

Bond voor de Lichamelijke opvoeding (nBLo). de

Bond was betrokken bij evenementen als de

elfstedenschaatstocht, vierdaagse wandelmarsen en

meerdaagse fietstochten. het zwaartepunt lag evenwel

bij het landelijk organiseren van openluchtspel voor de

jeugd, die in stad en land buiten schooltijd in beweging

moest komen. de overheid subsidieerde cursussen

voor spelleider in voetbal, korfbal en slagbal en

gemeenten werd gevraagd terreinen beschikbaar te
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stellen. tegelijkertijd organiseerde de beweging van de

volksweerbaarheid jongenskampen;  onder het motto

“een gezond jong nederland” maakten scholieren ken-

nis met sport en met het leven in de vrije natuur. de

mobilisatie van 1914 maakte een eind aan deze initiatie-

ven. in vrijwel alle documenten werd van spel, en niet

van sport gesproken.

de introductie van voetbal, tennis, golf en hoc-

key verliep in nederland binnen aristocratische krin-

gen die contact hadden met engelse kostscholen of via

zakelijke relaties. nieuwe clubs werden opgericht door

degenen die waren afgewezen in de strenge ballotage.

vooral hBs- en gymnasiumleerlingen werden in de

jaren tachtig van de negentiende eeuw door de engelse

ziekte of wel de sportbacil aangetast: deventer hBs-ers

vormden de eerste fietsclub immer Weiter (1876), twee-

deklassers van het Utrechts gymnasium speelden cric-

ket onder de naam hercules (1882) en vierdeklassers

richtten de tennisclub sfaerinda (1882) op. Bij ouders en

schoolleiding nam de aversie tegen sportbeoefening

toe. hun argumenten waren de negatieve beïnvloeding

van schoolresultaten, fysieke afmatting, uitspattingen

bij overwinningsfeesten en het zogenaamde ‘bestuur-

tje-spelen’ bij de clubvorming. dit laatste werd door

huizinga in zijn Homo Ludens juist positief aangemerkt

als ‘vooroefening tot de ernstige werkzaamheden die

het leven van hen zal eisen.’ clubvorming was voor

hem van sociale betekenis, hij wees op de gemeen-

schapsband, maar ook op de rol van spelbrekers en

valsspelers.

het merendeel van de gymnastiekdocenten

reageerde negatief op de sportrage. Lange tijd wisten

ze de sport met haar records en competitie buiten de

school te houden. over sport werd zo min mogelijk

gesproken, ook de nBLo had het nadrukkelijk over

openluchtspelen. de bond organiseerde op schoolplei-

nen, in speeltuinen en in parken tijdens de vakantie

zomerspelen waar de kinderen in groepen van zesen-

dertig per spelleider aan deelnamen. maar er was een

stille kracht werkzaam die de jeugd tot sportbeoefening

aanzette.

De sportbeweging in de vroege jeugdlectuur

Wielersport

een sport die door de jeugd van goeden huize fanatiek

werd beoefend, was het wielrijden; voor wedstrijden

was de naam pacen in gebruik. de populariteit onder

scholieren was groot, want door nationale overproduc-

tie én import van goedkope amerikaanse rijwielen (die

van de lopende band afkwamen) werd de fiets ook

voor jongeren uit de middenklasse betaalbaar. in het

jongensboek De club van zessenklaar (1898) werd dit

door J.c. Kieviet tot in detail beschreven. in de school-

klas kreeg de ene na de andere jongen een fiets: van de

ouders, van een tante of van een suikeroom. en zo

werd de club gevormd, met een voorzitter, penning-

meester, secretaris en drie leden. de voorzitter van de

sportclub werd een jongen die wist hoe het moest, zijn

vader was immers een notabele. in de vergadering

sprak hij de leden toe met heren en gebruikte woorden

als ambitie, discussie en conclusie. het reglement werd

opgesteld volgens de anWB-normen, inclusief boete-

bepalingen. de jongens reden in uniforme kleding en

hadden een clublied. tijdens de (kost)schoolvakanties

maakte de club tochten naar de bollenstreek, waar ze

een fietsendief achtervolgden en een kind uit een bran-

dend hutje redden. het geld van de boetepot ging naar

het door brand getroffen arme gezin. het boek beleefde

net als het vervolg De club op reis vele herdrukken.

het krijgen of bezitten van een fiets was des-

tijds al genoeg om er boekdelen over te schrijven, en

dat deed chr. van abcoude met zijn Hoe Jaap Rekkers een

fiets kreeg (1913). Jaap, die geen fiets had, knutselde

graag bij de fietsenmaker en ging dan wel eens op stap

met een reparatiefiets. na spannende avonturen wist

hij de gestolen fiets van de notaris terug te bezorgen en

15 D E S P O RT W E R E L D 46/47

Uit: de club van Zettenklaar



konden de dieven op zijn aanwijzingen worden gepakt.

als beloning voor zijn moedig optreden kreeg de jon-

gen een nieuwe fiets. van abkoude schreef meerdere

boeken met een sportieve inslag, zoals Hollandsche

Jongens (1907) en De fietsclub alle vijf (1911). in

Hollandsche Jongens ging het niet om een club, maar was

het een vriendenbond. evenals in duitsland bestond er

enige afkeer van de met de sport verbonden engelse

termen. de sport die in dit boek centraal stond was het

schaatsen, dat gepresenteerd werd als de nationale

hollandse wintersport met wedstrijden, tochten en het

ijsfeest. met Het Jongenskamp (1910) deed van abcoude

de actualiteit eer aan. in de gespannen politieke situatie

deden landen moeite om hun nationale jeugd- en man-

kracht te versterken: Frankrijk kende de bataillons scolai-

res en in duitsland was de vereniging voor jeugd- en

volksspelen opgericht. met het duitse jongensboek Die

Spielplatzstadt tot voorbeeld en met de ideeën van de

nederlandse volksweerbaarheid voor ogen schreef van

abkoude Het Jongenskamp. een honderdtal jongens

beoefende in de natuur gymnastiek en sportspelen en

zij hielden overlevingstochten om zich fysiek en geeste-

lijk te sterken.

een aardig tijdsbeeld van latere datum vinden

we in De knalclub van 3a (1926) van de sportjournalist d.

hans en uitgegeven door de rotterdamse handels-

maatschappij r.s. stokvis. de fietsclub had de naam de

nederlandsche Kroon, naar het favoriete fietsmerk van

de leden. stokvis had dit handelsmerk overgenomen

van de Winschoter fietsenfabriek gruno. al snel veran-

derde de naam van de club in het stopwoord van het

enige meisjeslid. zij vond alles knal, zoals de jeugd het

nu over gaaf, vet of cool heeft. het voorwoord was van

de bekende sportjournalist m.a. meerum terwogt die

in het fietsen een gezond tegenwicht zag in een tijd van

filmsensatie en maniakaal bioscoopbezoek. in een jaar

tijd werden 20.000 exemplaren verkocht, waarop de

succesvolle reclamecampagne een vervolg kreeg in De

Zonnebloem (1927). daarin ging het minder om het fiet-

sen, maar meer om het club-zijn, met een idealistische

belangstelling voor actualiteiten als de olympische

spelen en de volkenbond.

stimulerend voor het sportbesef bij de jeugd

waren ook reclame-uitgaven, zoals De avonturen van

Jopie Sprinter van peynenburg’s Koekfabrieken. de jon-

gen kreeg zijn racefiets in ruil voor 1000 koekpunten.

de sportieve Jopie was al lid van de zwemclub de

Waterratten, was aanvoerder van de voetbalclub en

had zijn hondje nurmi genoemd, naar de olympisch

hardloopkampioen. op een van zijn fietstochten zag hij

een vliegtuig neerstorten; hij bereikte als eerste het

wrak en redde de piloot. ook in dit boek is de goede

daad als het ware een metafoor voor het edelmoedige

karakter van de sportman.

het is de tijd waarin de reclame gebruik ging

maken van stripverhalen. Fietsfabrikanten schakelden

bekende tekenaars in voor hun reclamestrips. de

bekendste is wel andré vlaanderen, de tekenaar van

t’Avontuur van Piet Pelle op zijn Gazelle en andere

gazelle-strips van de jaren dertig. Kris Kruimel was als

stripfiguur de fietskampioen van het bakkersgilde; hij

behaalde zijn overwinningen door veel brood te eten.

voor jonge kinderen werd de fiets- voetbal- en schaats-

sport aantrekkelijk gemaakt in de avonturen van tiels

Flipje; in Kijk waar je rijdt leerde Flipje de verkeersre-

gels. een bijzonder opvoedkundig accent gaven de

pedagogen a.F. cremer en Jan Ligthart aan het fietsen.

in hun Op de fiets door Nederland, aardrijkskundig leesboek

voor de lagere school (1912) brachten zij de jeugd verha-

lend tijdens een fietstocht de geografie, fauna en flora

van nederland bij. van dit schoolboek verschenen vele

herdrukken. Fietsen werd wereldomvattend toen het

toerfietsen, vaak gesponsord door firma’s als Kodak of

fietsfabrikanten, populair werd. in 1885 ondernam th.

stevens vanuit colorado een ‘wereldreis.’ de
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nederlandse vertaling van zijn reisverslag verscheen

als jongensboek onder de titel Op een rijwiel de wereld

rond (1912).

ook meisjes stapten op de fiets, maar het rijden

zonder herenbegeleiding was uitzonderlijk. de haagse

damesclub geeft dit aan in haar naam honi soit qui mal

y pense (1896). als in de jaren negentig de markt voor

herenfietsen verzadigd is, wordt er vanuit de industrie

en door de anWB een offensief ingezet om het recrea-

tief fietsen door vrouwen te bevorderen. dan verschijnt

de meisjesroman Vier meisjes op een fiets van annie

Bergsma. het boek speelt omstreeks 1914, want het

vvv bestond nog niet lang en bovendien is er sprake

van een ontmoeting met Belgische vluchtelingen. drie

zusjes en een vriendin besluiten, naar het voorbeeld

van duitse kostschoolmeisjes, vanuit Leeuwarden een

trektocht op de fiets te ondernemen: eerst met de trein

naar stavoren, met de boot naar enkhuizen en dan op

de fiets naar alkmaar. er werd overnacht bij familie- of

zakenrelaties van de ouders, maar verder waren zij self-

supporting. in hun koffertjes, de bekende rieten over-

schuivers, zit cacao, griesmeel, suiker, jam een tinnen

bord met kroes en een kookpannetje. in de duinen leert

een vriendelijke kampeerder hen de pan aan drie stok-

ken op te hangen en een vuurtje te stoken. Kamperen

was nog een elitaire aangelegenheid; het was de tijd dat

een veluwse boer op het dorpsplein verschrikt kwam

melden: “er wonen heren in het bos.” via amsterdam

bereikten de meisjes amersfoort, waar de tocht door

hevig noodweer werd afgebroken. per trein reden ze in

vier uur naar Leeuwarden terug. het was een span-

nend meisjesboek, maar het was eigenlijk niet de

bedoeling dat het werd nagevolgd.

Voetbalsport

evenals het fietsen, kreeg ook de voetbalsport te maken

met popularisering en een toenemende belangstelling

onder de jeugd. het jongensboek De A.F.C.-ers van J.B.

schuil (1915) staat met haar vele herdrukken in de

jeugdlectuur model voor deze ontwikkeling. De

Voetbalclub van chr. van abcoude (1913) verscheen al

eerder. de suggestie om een fiets- voetbal- of wandel-

club te vormen, ging uit van een onderwijzer. het werd

de voetbalclub sparta; geen fietsclub, want dan wil de

een naar rechts, de ander naar links; bovendien geeft

een elftal saamhorigheid, waren de argumenten. de

jongens mochten het terrein naast de papierfabriek

gebruiken, en uiteraard kreeg het zoontje van de direc-

teur de voorzittershamer in handen. als ze bemerken

dat de bal uit het berghok gestolen is, weten ze op

avontuurlijke wijze de dief, een zoon van een schaap-

herder die eerder het lidmaatschap van de club was

geweigerd, te betrappen. deze krijgt zijn verdiende

tuchthuisstraf, en de

voetballers voelen

zich helden.

in De A.F.C.-

ers (1915) benadert

J.B. schuil de voetbal-

wereld van die tijd

het dichtst, als het

gaat om de rol van

spelers én supporters

in een voetbalvereni-

ging: de publieke

belangstelling op de

tribune, de sportjour-

nalistiek en de pro-

motie van de hoofd-

persoon naar een

hogere klasse komen

aan de orde. in de

krant vermeld wor-

den was eervol, maar

kon ook problemen

geven als ouders, die

niet op de hoogte

waren van de vrij-

etijdsbesteding van

hun zoon, dit via de

krant vernamen. de

keeper van aFc was

daar niet zo bang

voor. van de beschei-

den jongen werden

geen heldendaden op het veld verwacht. maar juist hij

weet tijdens een schaatstocht van de club één van hen

van de verdrinkingsdood te redden. deze dappere,

sportieve daad kwam breeduit in de pers. het boek

bleef decennia lang populair, juist omdat aspecten als

individuele karaktervorming, het sociale clubleven en

de belevenis van wedstrijden er zo herkenbaar in wer-

den verwoord. na de amsterdamse olympische

spelen (1928) verschijnen opmerkelijk veel jeugdboe-

ken over sport. in De voetbalclub van de vierde klas van L.

roggeveen (1928) deden ook de meisjes mee. zoals

gebruikelijk in de sportwereld van die tijd, mochten ze

het vaandel borduren.

Schaatssport

het wereldvermaarde jeugdboek Hans Brinkers or the

silver skates werd in 1865 geschreven door mary mapes

dodges, die van nederlandse afkomst was. de

nederlandse vertaling door J.p. andriesen was een ver-

korte versie, mede om de soms onjuiste historische

gegevens over nederland te vermijden. het boek werd
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in diverse talen gepubliceerd en beleefde in het

nederlands tien herdrukken. de nederlandse winter-

cultuur mengt zich in het boek met de historische glo-

rie van hollandse steden als haarlem, amsterdam en

Leiden. op het ijs doorkruist een rijke zakenman het

leven van hans Brinkers, een arme jongen die zich

tegenover de vreemde een oprechte en hulpvaardige

jongen toont. tijdens de strenge winter ziet hij zijn inzet

voor anderen beloond als bij de kortebaanwedstrijd

zijn zusje de hoofdprijs wint.

in de honderden boeken  over schaatsen staat

clubvorming niet centraal; het was een vanouds

hollands wintervermaak en geen sport. maar gevoed

door nationalistische gedachten kreeg het schaatsen

rond de eeuwwisseling meer en meer  het accent een

nationale sport te zijn en werd ze als zodanig gepropa-

geerd. van Buttinga Wichers beschreef de technische

vaardigheden in zijn Schaatsenrijden (1888). voor dege-

ne die volledig op de hoogte wilde zijn van de

nederlandse schaatssport was Wintersport (1893) van

pim mulier het handboek. men vindt er van alles in

over oude wintervermaken, schaatstechniek, diverse

schaatswedstrijden, lange afstandsritten, kunstrijden

en de betreffende trainingen. 

Van clubvorming naar sportdeelname

van latere tijd dateren jeugdboeken die de historische

ontwikkeling van sporten uit die tijd tonen en de maat-

schappelijke verandering laten zien die ze ondergin-

gen. de sportjournalist en hoofdredacteur van De

Sportwereld m.J. adriani engels schreef in diverse uitga-

ven over het nationale voetbal, over de wielerhelden

Jaap eden en Jan derksen, over Friese elfstedentochten

en kortebaanwedstrijden. zijn informatie over toppres-

taties en anekdotische gegevens boeide de jonge lezer.

in Tennisportretten beschreef hij de weg naar de top. ton

van Beers en a. van emmenes deden hetzelfde voor

voetbaljunioren in Nou wij, boys! Van junior tot interna-

tional. in het jaar van de amsterdamse olympische

spelen (1928) verscheen onder redactie van h. van

Booven Het groote sportboek voor jongens, waarin de

sport in het perspectief van de olympische idealen

kwam te staan. de jeugd werd voorgehouden dat sport

gezond is voor lichaam en geest en dat ze van groot

belang is voor de ontwikkeling van positieve karakter-

trekken als moed en vastberadenheid. in de jaren der-

tig vielen de sportboeken van george van aalst op,

zoals zijn succesvolle De lotgevallen van een voetbal-

schoen.

voor de jaren vijftig moet zeker de reclame-uit-

gave van nutricia worden genoemd: Het Blueband

sportboek. Veertig sporten en spelen in woord en beeld. het

bestond uit een tiendelig plaatjesalbum met een infor-

matieve tekst onder redactie van h.a.m. meerum

terwogt. een viertal inleiders sprak de jeugd aan in een

taal die in die tijd van de wederopbouw als motiverend

werd ervaren; het maakte de uitgave tot een groot suc-

ces. Het Sportboek voor de jeugd (1957) van de sportver-

slaggever Jan cottaar sloot daarbij aan. hij besprak per

sport  het verleden en liet de ontwikkeling ervan zien,

inclusief de technische en organisatorische problemen.

het boek gaf ook algemene beschouwingen. meisjes

moesten aan sport doen, maar werden op een paterna-

listische, bijna denigrerende manier in de bekende hoek

geplaatst: ‘Waarom houden onze meisjes zich niet bij

zeilen, roeien en zwemmen? Waarom beoefenen ze niet

de lichte nummers van atletiek, tennis, korfbal, hand-

bal, schermen, turnen en zoveel andere dingen die wél

voor haar bestemd zijn? een meisje dat voetbalt of

bokst heeft helemaal niets vrouwelijks over zich, en dat

is even erg als van een jongen te zeggen dat hij niet echt

mannelijk en flink is.’

18 D E S P O RT W E R E L D 46/47

Uit: vier meisjes op de fiets



Meisjesboeken en de sport

het eerder genoemde boek van annie Bergsma Vier

meisjes op de fiets was voor die tijd uniek te noemen. de

auteur was een van de eerste vrouwelijke leden van de

anWB (1885) en haar relatie met edo Bergsma, de

toenmalige voorzitter van de anWB, kan een rol heb-

ben gespeeld. dit was zeker het geval bij de meisjesro-

man Lientjes verzoeking (1916) van hannie van Wehl,

zuster van de arts J.h.o. reys, de bekende gymnastiek-

pedagoog en oprichter van de haagse academie voor

de Lichamelijke opvoeding. ze kende de strijd die in

nederland gaande was tussen voorstanders van de

duitse en van de zweedse gymnastiek. in haar boek

komt dit tot uitdrukking in het gedrag van een nieuwe

leerlinge, ingeborg Jensen. die was gewend om in een

gympakje de zweedse oefeningen onder bekwame lei-

ding uit te voeren en gaf als een soort pipi Langkous

commentaar op de nederlandse situatie, waar meisjes

met corset in een stoffig zaaltje les kregen van een

stramme onderwijzer.

nog onder de gloed van het amsterdamse

olympisch vuur verscheen in 1929 bij uitgeverij

Kluitman het Käthe Cruse-sportboek, een platenboek met

een rijmtekst van caroline van dommelen.

gymnastiek, voetbal, roeien, wintersport, tennis met

Kea Bouman en helen Wills en de zwemsport met zus

Braun werden in kleurrijke platen opgevoerd. de

bekende Käthe cruse-poppen (manlijke en vrouwelij-

ke) peperden als leden van de sportclub ’t Jonge goed,

de moraal in: ‘daarom mag je nooit vergeten: sport is

spél, dat moet je weten.’ sportbeoefening door de jonge

jeugd werd ook in duitsland in een prentenboek gepre-

senteerd, maar wel in twee delen; voor meisjes Wie Susi

die Schönste wurde; ein lustiges Sportbilderbuch, en voor

jongens Wie Heini der Stärkste wurde; ein Bilderbuch von

Turnen, Sport und Spiel (1927). het rollenpatroon is, niet

alleen in deze uitgave, in de jeugdlectuur herkenbaar

aanwezig. in meisjesboeken was het vormen van een

sportclub uitzondering. toch was de behoefte aan een

clubverband bij hen wel aanwezig, maar dan werd het

een zang-, toneel- of kunstclubje, bijvoorbeeld in

Schoolidyllen (1900) van top naeff. in een enkel geval

lezen we over een dansclubje voor ritmische gymnas-

tiek, zoals in Ank weet wat ze wil van nannie Franken,

maar de kenmerken van de (jongens) sportclub met

bestuur, contributie en de edelmoedige daad ontbra-

ken. toch herkennen we in Jannie’s vrolijke zwemclub

(1951) van annie de man de gebruiken van de eerste

Hollandsche Dames Zwemclub uit 1883. de meisjes

zwommen niet snel, maar mooi en hielden wedstrijd in

schoonspringen en figuurzwemmen. zij voerden een

compleet clubpatroon met een bestuur en reglementen;

ze droegen zelfs een clubinsigne. ook zij waren sociaal

meelevend, want van de contributie werd eens per

maand een meisje dat de entree niet kon betalen,

gevraagd mee te gaan om het zwemmen te leren.

een opmerkelijk feit moet nog worden

genoemd. in de decennia rond 1900 waren meisjesro-

mans over engelse kostscholen een ware rage onder de

meisjes uit de betere klasse. tegen de verwachting in

ontbraken gymnastiek en sport daarin vrijwel geheel.

verwarrend is dat bijvoorbeeld een tennisracket of een

andere verwijzing naar sport soms wel op de titelpagi-

na staat afgebeeld, zonder dat dit de inhoud dekt. de

situatie in kostscholen voor jongens werd minder vaak

beschreven; in Om de cricketvlag, een kostschoolgeschie-

denis van harold avery, stond het in nederland nog

weinig populaire engelse cricket centraal.

Samenvatting

de jeugdlectuur over sport geeft aan dat bij een ontlui-

kend sportbewustzijn clubvorming sterk werd aange-

wakkerd, met als doel karaktervorming, gemeen-

schapszin en het verdrijven van de destijds heersende

Jan saliegeest. de visie dat spel- en sportbeoefening een

nuttige voorbereiding was op de toekomstige maat-

schappelijke positie, zien we bevestigd. het opdoen

van bestuurlijke ervaring, het bestraffen van kwalijke

elementen in de samenleving en het edelmoedig karak-

ter van de sporter maakte deel uit van de sportcultuur.

de sportclub leverde een avontuurlijk spanningsveld

waarin kameraadschap, de goede daad en een positie-

ve levenshouding bindende factoren waren. Binnen

deze sportcultuur speelden jongens de hoofdrol.

na verloop van tijd, en met name na de

amsterdamse olympische spelen, kreeg de

olympische gedachte met haar individuele prestatie-

en overwinningsdrang in de jeugdlectuur meer ruimte.

men richtte geen (vrienden)club meer op, maar sloot

zich aan bij een bestaande vereniging, waar de toppres-

tatie hoog in het vaandel stond en de olympische leus

citius, altius, fortius werd nagestreefd.

* met dank aan kinderboekenantiquariaat anna,

driebergen
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