
Terug naar school!
Nico van Horn

Niet in de laatste plaats door Pim Mulier
zelf en daor zijn bewonderaars is de in-
druk ontstaan als zou er vóór hem wei-
nig aan sport in Nederland zijn gedaan.
Hij wardt de vader van het voetbal,
hockey en andere sporten genoemd. ln
dit artikel een kleine opsomming van
enkele schoolse sportieve activiteiten
in Nederland vóór Pim Mulier.

Noorthey
In zijn boek Cricket van 1897 schrijft Mulier
over het ontstaan van het cricketspel in Neder-
land. Hij situeert dat rond 1845 op de kost-
school Noorthey, Voorschoten. Klopt die be-
wering, die door talloze schrijvers na hem
klakkeloos is overgenomen? Gelukkig is het
archief van Noorthey bewaard gebleven. Het
ligt ter raadpleging op het Nationaal Archief in
Den Haag. In dit archief zijn enkele veffas-
sende vondsten gedaan.

Noorthey werd als internaat in Voorschoten
opgericht in 1820 door P. de Raadt en heeft
het gered tot 1907, met een korte onderbreking
in de jaren tachtig. Het was een school voor de
zeer gegoeden, uit protestants-christelijke
sfeer. Ook de Prins van Oranje (de later niet
als koning V/illem IV opgetreden Oranjetelg)
verbleef vanaf 1851 enige wat ongelukkige
jaren op die school. Directeur de Raadt was
naast het reguliere onderwijs geinteresseerd in
lichamelijke bezigheden voor zijn leerlingen.
Al in 1817 ontmoette hij tijdens een reis Vater
Jahn, de peetvader van het turnen.

Sportief: een opsomming
Bij dit alles moeten we wel bedenken dat de
grens tussen sport en spel moeilijk is te trek-
ken. 'Wanneer wordt een spel een sport? Hier-
onder volgen vrij droog een aantal vorïnen van
spel of/en sport, zoals ze voorkomen in docu-
menten uit het Noorthey-archief, zoals boek-
jes, pamfletten en brochures.
In 1825 was er reeds een schermleraaÍ, zeven
jaar later wordt melding gemaakt van lichame-
lijke activiteiten als lopen, springen, de
cocagnemast (paalklimmen), gymnastische

oefeningen, kegelen en het steltlopen compleet
met de fameuze gevechten op stelten. In 1845:
steltenlopen (dit schijnt een typische Noorthey
activiteit te zijn geweest), spelen met slag-
houten, 'à la barre' (rekstok?), kegelen, ballen
en het spel met pas de géant (een soort zweef-
molen), allemaal ook te zien op een prent uit
die tijd. Cricket wordt uitdrukkelijk nog niet
genoemd. In 1845 verscheen tevens een boek
Jongens! Wat zal er gespeeld,w,orden: hand-
boekje voor knaperz. Hierin worden verschil-
lende spelen en sporten beschreven, en vol-
gens de inleiding is het boek mede gebaseerd
op een eerdere Engelstalige uitgave. Stelt-
lopen, kaatsen, schaatsenrijden, baden en
zwemmen en een zeer primitieve vorm van
voetbal passeren de revue. Dit boek is aanwe-
zig in het Noorthey-archief.

G.\ry. Atkinson
Een oud-leerling die vanaf 1842 op Noorthey
als leerling zat, wist zich in de jaren tachtig te
herinneren, dat er in 1842 nog niet werd
gecricket, en in 1849 wel. Dit gegeven bracht
Pim Mulier ertoe te schrijven dat cricket in
1845 was begonnen en alle schrijvers na hem
hebben dat overgenomen. Echter, in november
1848 schreef het blad The Educational Times
in een beschrijving van Noorthey "...the
English master lately introduced cricket.."
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Leraar Engels in die jaren was G.W. Atkinson
uit Barnsley die vanaf 1847 tot I 851 Engelse

les gaf. Hij moet dus degene zijn geweest die
de sport op de school heeft binnengebracht.
We kunnen nu vaststellen dat in het schooljaar
I 847- 1848 cricket in Nederland is begonnen
op de kostschool Noorthey en we weten nu ook
de naam van de man die de sport naar Neder-
land bracht, G.W. Atkinson. Afgaande op be-

richten uit 1850 zou hij dit mede hebben ge-

daan op aandrang van enkele Engelse leerlin-
gen.

Directeur De Raadt liet blijken dat hij het be-
langrijk vond dat de knapen zich met sportieve
activiteiten bezighielden, dat bevorderde de

gemeenschapszin. Hij dwong de jongens min
of meer samen te sporten. Misschien was dit
ook bedoeld als een maatregel om de lust tot
onanie, waarover in die tijd flink werd gedis-
cussieerd, af te remmen. "Aan gemeenschappe-
lijke loopende spelen moet niemand zich ont-
trekken en die spelen kunnen nergens anders
zijn dan in de speelplaats." De Raadt schreef in
1849 dat er op Noorthey een speelplaats was,
een kegelbaan en een gymnastieklokaal. Op de

speelplaats buiten hielden de leerlingen zich
bezig met à la barre, cricket en balslaan. In de
gymnastiekzaal zorgde een (extern wonende)
leraar voor het onderricht in dansen, schermen,
gymnastiek en exerceren.

De Raadt verzucht nog dat cricket in zeer korte
tijd het oude 'duitschspel' zou hebben verdron-
gen. Ik heb trouwens geen idee wat met
'duitschspel' is bedoeld.

Hockey?
De leerlingen van Noorthey zouden bij de

eerdergenoemde Atkinson ook op de beoefe-
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ning van hockey en 'footbal' hebben aange-

drongen. Helaas heb ik hier geen sterke bewij-
zen voor gevonden. Een andere leraar Engels,
Henry Attwell, geboren in 1834 en van 1854
tot 1858 werkzaam op Noorthey, hjkt eerder
degene te zijn geweest die hockey heeft gein-
troduceerd op de school. Attwell was tevens
huisleraar van de Prins van Oranje en werd na

1858 lector aan de Universiteit Leiden. Diver-
se wat vage berichten vermelden dat hockey in
die jaren op Noorthey werd gespeeld.

In 1863 verscheen het boek Luke Ashleigh, a
School Life in Holland van A. Elwes. Hiervan
verscheen in 1870 een Nederlandse vertaling
van P.J. Andriessen onder de titel Een
Engelschejongen op een Hollandsche school.
In Luke Ashleigh worden -zoals de Neder-
landse titel duidelijk aangeeft- de lotgevallen
van een Engelse jongen op een Nederlandse
school weergegeven. Noorthey is als voor-
beeld genomen. Elwes beschrijft verschillende
spelen en sporten: rackets (een soort kaatsen),
battledore and shuttlecock (badminton), skip-
ping (hoogspringen), steltlopen, gymnastiek,
kegelen, polsstokspringen, schaatsen en En-
gelse balspelen. Omdat de schrijver veronder-
stelde dxzijn Engelse publiek wel wist wat er
met die Engelse balspelen werd bedoeld, liet
hij -helaas- een beschrijving daarvan achter-
wege.
Rond 1870 wordt melding gemaakt van een
hele rits gymnastiektoestellen, alsmede van
een echt biljart. Voor deze sportieve bezighe-
den (en dansen en exeïceren) was voor de
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laagste klassen acht uur in de week, en in de

hoogste klas vier uur in de week uitgetrokken.

Gandi
J.H. Kramers beschreef in 1878 Noorthey. In het
najaar deden dejongens aan steltenlopen en stelt-
gevechten. 's Winters, als er tenminste geen ijs
lag, want dan werd er driftig geschaatst, speelden
de jongelui gandi, een oude term voor hockey! In
de zomer werd volop gecricket. Noorthey be-
schikte toen over een Nederlandstalige instructie
voor cricket: een boekje uit 1875 Handleiding
van het lcrikketspel, volgens de inleiding vertaald
uit het Engels. De lijst met cricketboeken in de

Koninklijke Bibliotheek noemt de Handleiding
van het cricketspel (met dezelfde tekst) als te zijn
verschenen in 1881, zesjaar later dus.

Van tennis wordt voor het eerst in 1882 melding
gemaakt. Hoewel er al een soort sportclub be-
stond, ontstond formeel per I oktober 1894 de

Voorschotensche Sportclub Noorthey. Onder lei-
ding van directeur Lely deden de leerlingen aan
voetbal, wielrijden, tennissen, zwemmen en
schaatsen.

Schreuders
Ook op andere internaten was in de negentiende
eeuw aandacht voor gymnastiek en sport. Neem
eens het Instituut Schreuders, gesticht door een
van Noorthey afkomstige leraar. Schreuders
startte in 1861 in Noordwijk zijn internaat. Dat
instituut leidde dertig jaar lang met wisselend
succesjongeheren op voor verdere studie. Leden
van de familie Van Tuyll van Serooskerken zaten
bij hem op school. Cricket stond op het program-
ma, naast wandelen, balspelen, gymnastiek, exer-
citie en schermen. Schreuders had cricket meege-
nomen uit Voorschoten. De leraren sporften, net
als op Noorthey, met de leerlingen mee. De grote
broer van Pim Mulier, Pieter, zatvan 1870 tot
1873 op deze school. Pim heeft zelfbeschreven
hoe hij in 1870 tijdelijk was ondergebracht op de
kostschool van Schreuders in Noordwijk. Hij zou
daar ook voetbal hebben gezien en noemt de na-
men van de verantwoordelijke leerling 'Rennert-
son' (in werkelijkheid: A. Birch Reynardson) en
leraar Engels James. In de literatuur over Schreu-
ders echter wordt G. James pas vermeld vanaf
1872 als leraar Engels. Wat is waarheid? Zeker is
wel dat er op Schreuders een spel werd gespeeld,

dat voetbal heette. De Noordwijksche
Cricket Club, verbonden aan de school,
werd pas in 1882 officieel opgericht.

Overal in den lande
De leerlingen van Noorthey en van Schreu-
ders npermden uit over het land. Zekwa-
men ook in Amsterdam terecht. De Amster-
damsche Cricketclub van26 mei 1871 volg-
de, blijkens de statuten, de spelregels voor
uicket zoals Edmund Routledge die had
vastgelegd in zijn Handbook of Cricket :uit

1866. Ook werd verwezennaar het boek van
James Pygroft The cricket-field waarvan de

eerste druk in 1851 was verschenen. Bij de

namen van de oprichters van de (eerste)

Amsterdamsche Cricketclub (ACC) valt bij-
voorbeeld de naam van D. van Bosse op als

voorzitter: oud-leerling van Noorthey! Ook
namen van overige bestuurders: M. Voute,
E.J. Sillem, W. v.d. Vies en B. Moltzer, zijn
niet onbekend in de annalen van Noorthey.
De ACC zou in 1875 ten onder zijn gegaan.
Zij was de eerste cricketclub in Nederland
,met een eigen reglement, en niet de Konink-
lijke UD uit Deventer die pas in 1875 het le-
venslicht zag.ln 1882 volgde de oprichting
van de Amsterdamsche Cricketclub RLIN,
onder de latere dichter Herman Gorter, toen
gymnasiumleerling. Het is niet duidelijk of
er indirecte banden zijn geweest tussen (ex-)
leerlingen van Noorthey en Gorter.
Er zï1n meer internaten en kostscholen ge-
weest in Nederland waar werd gesport.
neem Rolduc in Limburg.Deze kende al
direct na de oprichting in 1843 een leraar
gymnastiek, A. Venth. Dan het instituut
Kollewijn te Amersfoort. Ook op de scholen
van de Jezui'eten in Vianen en Katwijk (de
Breul) is aan sport gedaan en nader onder-
zoek kan uiwijzen of daar inderdaad al rond
1865 is gevoetbald. Dat geldt ook voor de
regio Twente waar het spel in diezelfde ja-
ren is gesignaleerd. En uiteraard Deventer.
Misschien daarover een volgende keer. E

Bronnen: Nationaal Archief, archief Genootschap
Noorthey; G.J. Dozij, De Latijnsche school te
Noordwijk en het Inslituut Schreuders,. Gemeente-
archief Noordwijk, 2500, Verslagen Instituut
Schreuders; Gemeentearchief Leiden, 83, Familie:
archief Dozy
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