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Begin juli 1882 – het schooljaar is afgelopen – houdt het

‘Noord‐Hollandsch Departement der Vereeniging van

leeraren bij het middelbaar onderwijs’ zijn zomerverga‐

dering. Dat zou normaal de kranten niet halen, ware het

niet dat de bijeenkomst wat cachet heeft gekregen met

een bijzondere gastspreker.1 J.A. Bientjes, leraar wiskun‐

de aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Utrecht, heeft

nogal wat aandacht in het veld getrokken met ideeën

over onderwijsvernieuwing en hij is graag bij de vergade‐

ring aanwezig om ze toe te lichten. In een gloedvol betoog

probeert hij de toehoorders ervan te overtuigen dat op de

scholen alleen nog maar aandacht wordt besteed aan de

ontwikkeling van de geest en dat de training van het

lichaam zwaar wordt verwaarloosd. Het gevolg is dat de

Hollandse scholieren zijn verworden tot ‘bleeke tengere

kindertjes lijdende aan bloedarmoede, bijziendheid en

zenuwkwalen’. 

Bientjes roept de leraren dan ook op om af te stappen

van deze ‘eenzijdige geestes‐dressuur’, waarbij de kinde‐

ren de hele dag opgesloten zitten in schoollokalen en ook

’s avonds nog urenlang huiswerk moeten maken.

Nadrukkelijk verzoekt hij de leraren zich open te stellen

voor een nieuwe aanpak, een nieuwe visie op onderwijs.

In de praktijk betekent dat het verminderen van het aan‐

tal leervakken, en dus ook van het aantal schooluren,

zodat er tijd vrij komt voor sport en spel in de frisse bui‐

tenlucht. Ter bevordering van dit streven  moet er een

vereniging worden opgericht die deze nieuwe inrichting

van het onderwijs bevordert en promoot, niet alleen bij

de huisgezinnen en de scholen, maar ook bij de regering.

Op die manier zou  de publieke opinie gemobiliseerd

moeten worden, met als doel de schoolprogramma’s in de

gewenste richting te wijzigen. Die vereniging, aldus

Bientjes, moet de naam krijgen van Algemeene Olympia‐

Vereeniging. 

Overtuigd als hij is van zijn visie, schuwt Bientjes de

grootse, haast bizarre beeldspraak niet. Het doel heiligt

de middelen, dus gebruikt hij termen als ‘opsluiten’ en

‘geestes‐dressuur’, en beschrijft hij het contemporaine

onderwijs als een ‘verderfelijk sloopingsstelsel’en als een

‘eindelooze onderwijsslang, dit veelhoofdig zich steeds

vernieuwende monster, dat sedert eenige tientallen van

In 1882 was Jan Bientjes een van de oprichters van de Algemeene

Olympia‐Vereeniging, die zich als doel had gesteld om het onderwijs

aan en de opvoeding van de jeugd te hervormen in een ‘meer practi‐

sche richting’, lees: minder binnen zitten boven de boeken en meer

naar buiten gaan om sporten als cricket, tennis en gymnastiek te

beoefenen. 

Slaagde Olympia in die schone taak? Wist zij de idealistische uit‐

gangspunten te realiseren en naar praktische actie te vertalen? Werd

de ‘onderwijsslang’ een kopje kleiner gemaakt door de Olympia‐voor‐

mannen, sociaal‐liberalen met maatschappelijk‐politieke plannen die

stukken verder gingen dan ‘mens sana in corpore sano’?
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jaren zijn vergiftigden grijparm om de lichamen van onze

jeugd slaat, en met onverzadelijken dorst het frissche

merg uit hun weeke beenderen zuigt’. Deze voor die tijd

ongebruikelijke kijk op het onderwijsstelsel schiet nogal

wat mensen in het verkeerde keelgat.2 Maar degenen die

door de provocatie heen kijken, melden in de media hun

instemming met Bientjes’ observaties en ondersteunen

zijn streven3 naar een ‘beter evenwicht tusschen geest‐

en lichaamsoefening bij de opleiding der jeugd in ons

vaderland’. 

Jan Alle Bientjes wordt geboren op 26 april 1848 als zoon

van Jan Bientjes, een Fries uit Harlingen die zich in

Hellevoetsluis heeft gevestigd als ‘binnenloods’.4 Hij

wordt als begin‐twintiger leraar wiskunde en boekhou‐

den in Arnhem en verkast in 1872 naar de Hoogere

Burgerschool voor Meisjes in Amsterdam.5 Jong als hij is,

publiceert hij in deze tijd al, naast een praktisch hand‐

boek over boekhouden voor meisjes, twee bewerkingen

van brochures van Duitse pedagogen. Een over het werk

van de ‘hygiënicus’ Carl Ernst Bock, onder de titel Over de
Zorg voor het Lichamelijk en Geestelijk Welzijn van het
Schoolkind. En onder het pseudoniem Max van Briene De
vrije school der toekomst. Naar aanleiding van Uhlich’s
‘Freie menslichen Schule’.6

In 1880 krijgt hij een aanstelling op de Rijks‐H.B.S. in

Utrecht. Hij is inmiddels gehuwd met Geertruida Jacoba

Hulst en drie keer vader. Zijn Duitse pedagogische oriën‐

tatie brengt hem in aanraking met het gedachtegoed van

Emil Ferdinand Hartwich.7 Deze publiceert in 1881 in

Düsseldorf een brochure, getiteld Woran wir leiden. Freie
Betrachtung und praktische Vorschläge über unsere
moderne Geistes- und Körperpflege in Volk und Schule. Op

een onderwijsbijeenkomst in Bonn in juli 18828 licht

Hartwich dat initiatief toe: ‘De geleerden mogen nog tien‐

tallen van jaren erover strijden, of het hedendaagsche

systeem van onderricht onze kinderen geestelijk en licha‐

melijk overlaadt, dit ééne zal zich met onverwoestbare

macht aan ieder onbevooroordeelde opdringen, dat de

vorming onzer jeugd geheel en al eenzijdig en onharmo‐

nisch is, dat de zorg voor en de oefening van het lichaam,

deze bron der gezondheid en zedelijke kracht, op onver‐

antwoordelijke wijze door de meeste leraars, ouders en

scholieren geminacht wordt. Laat ons daarom eendrach‐

tig te zamen werken en zo spoedig mogelijk handelend

optreden, opdat deze algemeen erkende kwaal zich niet

verder uitbreide.’ 

Dat komt ons bekend voor. In 1882 verschijnt bij

Uitgeverij Petit & Sikkens in Amsterdam een vertaling

van Hartwichs brochure, met een ‘Voorwoord’ van

Bientjes. Hierin bestookt hij – net als in artikelen in Eigen
Haard, De Amsterdammer en De Gids9 ‐ de onderwijswe‐

reld met zijn ‘Krupp‐kanonnen’, zoals een recensent zijn

schrijfstijl noemt (Bientjes zelf spreekt liever over ‘tirail‐

leursvuur’)10. Hartwich richt ondertussen in Düsseldorf

de Zentral Verein für Körperpflege in Volk und Schule op,

in de hoop dat ook elders in Duitsland zulke verenigingen

gaan ontstaan. Het lijkt er sterk op dat Bientjes’ idee voor

een Olympia Vereeniging is geënt op dit Duitse voorbeeld.  

De vergadering van het Noord‐Hollands onderwijsdepar‐

tement eindigt na discussie met een motie waarin de aan‐

wezigen Bientjes steunen in zijn plannen. Op 2 september

wordt vervolgens in Baarn een breed aangekondigde bij‐

eenkomst gehouden met vijftig aanwezigen uit het lande‐

lijke veld van onderwijs, opvoeding en lichaamsoefe‐

ning.11 Voorzitter is Mr. Rudolph Albertus Kerkhoven, een

nogal verrassende figuur in dit gezelschap. Geboren in

Twello in 182012 en juridisch opgeleid, wordt hij in de

jaren zestig inspecteur van het lager onderwijs voor

Overijssel en lid van Provinciale Staten. In 1865 vertrekt

hij naar Indië waar hij na een baan bij de Gas

Maatschappij een theeplantage begint. De Ardjasari‐

onderneming wordt een groot succes en de familie

Kerkhoven wordt een ware Indische theedynastie.

Rudolphs jongste zoon Rudolph Eduard is de hoofdper‐

soon van Hella Haases nauwelijks fictionele  roman De
Heren van de Thee van 1992, waarvoor zij het Kerkhoven‐

familiearchief heeft mogen gebruiken. 

In 1877 keert Rudolph terug naar Nederland en met

zijn ervaring uit de Oost wordt hij directeur van de

Amsterdamsche Chinine Fabriek. Op de een of andere

manier komt hij in aanraking met de ideeën van Bientjes,

die hem vol in zijn oude onderwijshart treffen. Hij publi‐

ceert in 1882 de brochure Lichaamsoefening. Een protest
tegen de éénzijdige opvoeding der jeugd in Nederland en

richt in juli een ‘adres’ aan de Minister van Onderwijs,

waarin hij hem vraagt het ‘volksbelang’ van ‘een beter

evenwicht tusschen geest‐ en lichaamsoefening bij de

opleiding der jeugd […] in ernstige overweging te nemen’.

Het wordt ondertekend door een reeks hoogleraren, doc‐

tors, meesters en jonkheren.13 Na een inleiding van

Kerkhoven en een nieuwe uiteenzetting door Bientjes,

wordt er in Baarn steun verkregen voor de Olympia

Vereeniging en zijn doelstellingen, onder meer van de

Provinciale Geneeskundige Raden en van het

Nederlandsch Gymnastiek Verbond. 



Op 18 maart 1883 wordt in Krasnapolsky in

Amsterdam de eerste algemene vergadering van de

Olympia Vereniging  gehouden.14 Men bespreekt concept‐

statuten, waarvan een voor de potentiële leden belangrijk

deel bestaat uit de middelen die zullen worden aange‐

wend om de doelen te bereiken. Die doelen zijn: ‘a. ver‐

meerdering en verbetering van gelegenheid tot gymnasti‐

sche oefening, tot kracht en vlugheid bevorderende spe‐

len en wedstrijden, oog en hand oefenenden arbeid, leer‐

zame wandeltochten en andere soortgelijke, spierkracht‐

ontwikkelende en zintuigscherpende oefeningen; b. ver‐

betering van onderwijs‐methoden, gepaard met besnoei‐

ing en concentratie van onderwijsprogramma’s en leer‐

stof; c. vermindering van den tijd die thans zittend in de

school wordt doorgebracht.’ Verder zal er een tijdschrift

worden opgericht, Olympia geheten, waarin de ideeën

zullen worden uitgedragen, onder redactie van Bientjes

en Hendrik Gerardus Roodhuijzen. Hij is een Amsterdams

schoolhoofd dat naam heeft gemaakt met een artikel in

De Gids van 1879, getiteld ‘Een dringend volksbelang’,

waarin hij een lans breekt voor hoognodige ‘geestesont‐

wikkeling’ bij de lagere standen. 15

Er zijn, de tijdgeest in aanmerking genomen, een aantal

opmerkelijke elementen in de presentatie van de

Olympia Vereeniging door de initiatiefnemers.16 In de

eerste plaats is men, ondanks het kwalificeren van het

bestaande onderwijsprogramma als ‘geestesdressuur’ en

erger, niet tegen intellectuele vorming, maar wel tegen

een ‘overdreven intellectualisme’ waar geen fysieke ont‐

wikkeling mee gepaard gaat. Fysieke vorming leidt

immers tot een gezond lichaam waarin intellectuele vor‐

ming juist succesvol kan plaatsvinden. Ziekelijke, ver‐

moeide bleekneusjes zijn een schrikbeeld. Zulke geluiden

waren natuurlijk niet nieuw in Nederland. Ze werden al

eerder naar voren gebracht in publicaties van vader

Matthias en zoon Jan de Geus in de eerste helft van de

19de eeuw, die beschouwd kunnen worden als de natio‐

nale grondleggers van de gymnastiek als onderwijson‐

derdeel. Maar ondanks steun van medici in de

Maatschappij tot Nut van het Algemeen en in 1862 de

oprichting van de Vereeniging van Gymnastiek

Onderwijzers in Nederland, was de gymnastiekwereld er

niet in geslaagd verder in het onderwijs door te dringen

dan met een facultatief, vaag omschreven vak met als

inhoud ‘beweging’. 

Daaraan droeg bij dat er binnen het VGON zelf discussie

werd gevoerd over wat het vak gymnastiek nu eigenlijk

zou moeten inhouden, terwijl men zich, bij het wegvallen

van de contacten met het medische veld (waar men zich

geheel richtte op het opzetten van academische opleidin‐

gen en centra), onzeker voelde over welke vormen van

inspanning nu wel of niet gezond waren voor zich nog

lichamelijk ontwikkelende scholier‐kinderen. De Olympia

Vereeniging neemt deze handschoen op en vormt zo een

welkome strijdmakker van het VGON. Daarbij komt het

goed uit dat zich onder de voormannen van de

Vereeniging lieden bevinden met ontwikkeld maatschap‐

pelijk‐politiek benul dat verder gaat dan mens sana in cor-
pore sano. De initiatiefnemers streven naar het emancipe‐

ren van de werkende klasse van de natie, door de gepro‐

pageerde ‘evenwichtige’ combinatie van intellectuele en

fysieke vorming in het onderwijs aan hún kinderen.  

En dan willen ze ook nog eens nadrukkelijk de emanci‐

patie van meisjes bevorderen. Medisch historica

Steendijk‐Kuypers vat dat in het blad Lichamelijke
Opvoeding van 2004 zo samen: ‘Olympia ging uit van het

feit dat de gymnastiekbeoefening meisjes beter geschikt

maakte voor het moederschap; bovendien was een

gezond nageslacht afhankelijk van háár gezondheid. Zo

opgevat was gymnastiekonderwijs aan meisjes een

staatsbelang […]: gezonde moeders, gezonde zonen.’ 

Men moet dit natuurlijk wel blijven zien in het licht

van de tijd. De Olympia-Vereniging, die er vooral een is

van laat negentiende‐eeuwse liberalen, onderscheidt zich

met zulke links‐liberale ideeën nadrukkelijk van het

rechts‐liberalisme, dat voorstond dat iedereen zijn of

haar plaats moest kennen in de samenleving, en ‘mondi‐

ge’ arbeiders en vrouwen hoorden daar zeker niet bij.

Binnen het Nederlandse liberalisme begint de linkervleu‐

gel rond deze tijd aan kracht en aanhang te winnen, wat

zich met name manifesteert in de oprichting van de pro‐

gressieve Liberale Unie in 1885.17

In de tweede plaats moet het niveau van het

Nederlands onderwijs drastisch omhoog, en worden

geheroriënteerd. Bientjes, in De Gids: ‘De onderwijzer, de

onderwijzeres voor de lagere en voor de middelbare

school is nog te dikwijls een weinig of eenzijdig ontwik‐

keld mensch en staat vooral nog te zeer buiten het

gezond, alzijdig praktisch leven der groote maatschappij.’

Door zijn ‘te intellectualistische’ eigen opleiding mist hij

(of zij) het inzicht in het gewenste ‘evenwicht’, dat wordt

hier vooral bedoeld. Niemand wordt voor de klas gezet

‘zonder een paedagogisch examen te hebben afgelegd, en

wel een examen dat geen wassen neus is, zooals het

tegenwoordige, maar een ernstig examen, zoowel theore‐
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tisch als praktisch, waaruit blijken kan of de candidaat

een helder overzicht over de geschiedenis van het onder‐

wijs en een gezond inzicht in het wezen ervan bezit, en of

hij tevens de handigheid heeft om met een klasse van jon‐

gens en meisjes om te gaan’. Goed opgeleide leraren zul‐

len vervolgens hun onderwijs dermate efficiënt kunnen

inrichten dat er zonder kwaliteitsverlies tijd vrijkomt

voor fysieke vorming, zo simpel is het. 

Ten derde: er is lichaamsoefening en lichaamsoefe‐

ning. ‘Waar nog veel meer dan op gymnastiek de nadruk

moet gelegd worden’, is ‘volksspel in de open lucht’.

Jammer genoeg zijn ‘spelen als kaatsen, raketten, kastie,

kolven, maliën’ bijna verdwenen, en in een goed pro‐

gramma moeten ‘zuiver gymnastische oefeningen’ afge‐

wisseld worden met ‘spelen, als cricket, voetbalspel en

andere lichaamsbewegingen’. 

Hier ligt een moeilijk punt voor de gymnastiekleraren

en de VGON. ‘Sporten’, zoals dat in Nederland vanaf het

midden van de negentiende eeuw komt overgewaaid uit

Engeland, met name via jongensinternaten als Noorthey

in Veur, is in hun wereld uitermate impopulair, ja ver‐

foeid.18 Sport is gevaarlijk, vol risico voor de gezondheid,

veroorzaakt een eenzijdige belasting van de spieren, en

de voorkomende professionele beoefening ervan is soci‐

aal en moreel onaanvaardbaar. Het betekent wedijver,

agressie, records en prestaties. Bij voetbal, vooral wan‐

neer het beoefend wordt in de rugby‐variant die zo popu‐

lair is op de Britse kostscholen, zijn daar al doden geval‐

len. Boksen is alleen maar bedoeld om elkaar blauwe

ogen te slaan. Pas na 1900 beginnen vormen van enigs‐

zins competitieve ‘partij‐spelen’ in de gymnastiekwereld

geaccepteerd te worden (hinkkamp, korfbal, werpbal,

kastie en slagbal, touwtrekken, estafettelopen), ook als

reactie op de almaar toenemende populariteit van sport

onder de jeugd, maar dan zijn we al twintig jaar verder.

Voor de Olympia Vereeniging betekent het dat de ingang

tot onderwijshervorming via medewerking van de gym‐

nastiekleraren – de potentiële en eigenlijk onmisbare

bondgenoten – vanaf het begin problematisch is. 

De Olympia Vereeniging slaagt erin aardig wat publi‐

citeit te genereren. Het tijdschrift Olympia start in 1883.

Bientjes publiceert een aantal van zijn bijdragen in een

bundel onder de geuzentitel Tirailleursvuur. Uit een pae-
dagogisch en letterkundig kamp. Er zijn zowel ironische

als welwillende reacties op de ideeën en activiteiten van

de beweging. Op de iets langere termijn echter, hoewel er

meerdere berichten zijn van en over plaatselijke afdelin‐

gen, is het alleen in Amsterdam dat de Olympia

Vereeniging met enig structureel succes actief is. Hier
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Sportterrein met ‘gymnastische toestellen’ in het Vondelpark rond 1890 (ansichtkaart uit de privécollectie van Theo

Bollerman in Den Haag).



wordt op 1 mei 1894 een afdelingsbestuur19 geïnstalleerd

met als voorzitter Mr. M.J. Pijnappel, een 54‐jarige han‐

delsjurist, een ‘pragmatisch‐conservatief liberaal’, lid van

de Amsterdamse gemeenteraad en aan het eind van de

eeuw afwisselend lid van de Eerste en Tweede Kamer;

opmerkelijk genoeg zou hij zich in 1900 ontpoppen als

een tegenstander van de invoering van de leerplicht.

Secretaris is nog een jurist, J. Déking Dura, die later ook

actief wordt in de Pro Juventute‐vereniging voor jeugd‐

zorg. 

In de loop van 1885 bereikt de afdeling overeenstem‐

ming met het bestuur van het Vondelpark om daar een

gymnastiekterrein te kunnen inrichten met turntoestel‐

len en voor een periode van twee jaar lawntennisbanen.20

Er worden plannen gemaakt om onder jongeren kaatsen,

kastie en cricket te promoten en daarvoor gaat de vereni‐

ging in onderhandeling met het gemeentebestuur. Het

gaat om het terrein achter het Rijksmuseum, in een tot

voor kort landelijk poldergebied in Amsterdam‐Zuid aan

de rand van de stad, dat de gemeente bezig is tot ontwik‐

keling te brengen.21 Er moeten woonwijken komen (‘De

Pijp’) en men is al bezig met een aantal prestigieuze cul‐

turele centra. Het Rijksmuseum wordt opgeleverd in

1885, het Concertgebouw in 1886 en het Stedelijk

Museum in 1895. Daaromheen ligt nog een grote gras‐

vlakte die door het jaar heen benut wordt voor activitei‐

ten en evenementen. In 1883 wordt er de Internationale

Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling gehouden,

kortweg de ‘koloniale wereldtentoonstelling’, die tussen

1 mei en 1 oktober een miljoen toeschouwers trekt uit de

hele wereld en de stad een grote economische impuls

geeft op het gebied van voorzieningen voor bezoekers.

Het toegangshek van het Vondelpark is er nog een restant

van. Het terrein wordt al gebruikt voor cricketwedstrij‐

den; de net twintigjarige Herman Gorter oefent en speelt

er met zijn club RUN.

In de zomer van 1885 wordt een deel van het terrein

ingericht voor hippische evenementen. Er komt een

mooie renbaan met een houten tribune van honderd

meter lang, met twee karakteristieke torens van vijftien

meter hoog, het geheel ontworpen door het architecten‐

bureau van Th. Sanders en H.P. Berlage van ‘de Beurs van’

(en nog veel meer), dat betrokken is bij de ontwikkeling

van Zuid.

Drijvende kracht achter de organisatie van de ‘wed‐

rennen voor paarden’ is G.D. (Gerben Dietegen) baron de

Salis, een in 1851 in Chur, Zwitserland, geboren zaken‐

man, die zich in 1877 in Amsterdam heeft gevestigd.22

Hoewel De Salis zelf geen actief sporter is, stelt hij zijn

bestuurlijke en organisatorische talenten wel met groot

enthousiasme in dienst van de Nederlandse sport. Hij is

in 1882 al betrokken bij de oprichting van de

Nederlandsche Schaatsenrijders Bond en wordt er twee‐

de secretaris van. Hij draagt bij aan het ontwerpen van

wedstrijdschaatsen en schrijft over ‘athletische training’. 

Om zijn activiteiten op het Museumterrein een struc‐

turele basis te geven, richt De Salis in maart 1886 de

Amsterdamsche Sport Club op. Deze A.S.C. krijgt toestem‐

ming van de gemeente, die maar wat blij zal zijn geweest,

om samen met de Olympia Vereeniging ‘het

Museumterrein’ in ontwikkeling te brengen. De A.S.C. richt

zich op de grotere baansporten, de paardenrennen en het

baanwielrijden (in samenwerking met de in 1884 opge‐

richte Amsterdamsche Vélocipède Club), terwijl ’s win‐

ters het terrein onder water wordt gezet voor een grote

ijsbaan, waar het volk zich kan vermaken, en hardwed‐

strijden worden georganiseerd. Op 17 juli 1886 rijden de

wielrenners voor het eerst rond, op een inderhaast aan‐

gelegde baan van aangestampt puin en koolas. De vroeg‐

ste Nederlandse wielercracks als Pim Kiderlen, P.W.

Scheltema Beduin en J.W. Holst zijn er dan te bezichtigen. 

Maar de Vélocipède Club vindt dat De Salis hen bij het

huren van het terrein het vel over de oren haalt en ziet af

van verdere activiteiten. Als de Vélocipède Club in 1887‐

1888 wordt opgevolgd door de Amsterdamsche

Wielerwedstrijd Vereeniging, heeft die dezelfde ervaring.

Op 16 oktober 1886 vindt er een ‘hardlooperij’ plaats, die

kan doorgaan voor de eerste georganiseerde atletiek‐

wedstrijd in Nederland. Pim Mulier, die de initiatiefne‐

mer is, wint er een prijs, maar de meeste worden wegge‐

kaapt door een aantal sterke Belgische lopers.23

In februari 1888 is er weer een primeur: de eerste

schaatswedstrijd, waarbij de Amsterdamse roeier‐sport‐

man George Jurrjens wint bij de amateurs over 2 mijl en

de Engelse fen‐rijder Joe Smart bij de professionals. In

januari 1889 maakt de A.S.C. zich achteraf gezien onsterfe‐

lijk door het organiseren van de eerste wereldkampioen‐

schappen allround, dan nog officieus omdat de isu (de

Internationale Schaatsunie) pas wordt opgericht in 1892;

op een baan van maar liefst 800 meter in omtrek wordt

het een spannend toernooi, met de Rus Panschin en de

Amerikaan Donoghue als besten, maar de titel blijft
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vacant omdat geen van beiden er in slaagt te voldoen aan

de zware eis van het winnen van alle drie de afstanden. 

Als partner van de A.S.C. kan de Olympia Vereeniging een

eigen deel van het Museumterrein inrichten. Eind mei

1886 melden de kranten24 dat de ‘jeugdige

vereeniging Olympia’ bezig is met de aanleg van ‘een

waar paradijs voor de liefhebbers van gymnastiek en spe‐

len in de open lucht. […] Te midden der grasvlakte treffen

we reeds aan: één groot cricketveld voor matches, zeven

velden, waarop verschillende cricketclubs zich oefenen,

en twee lawntennisbanen met loodsje, die aan een aantal

clubs verhuurd worden tegen een vaste som ’s jaars,

welke ongeveer de kosten van aanleg en onderhoud dekt.

In wording is een groot croquet‐veld (30 x 15 meter), dat

binnen enkele dagen gereed zal zijn en een ware uitkomst

zal zijn voor ieder liefhebber van het spel; elders in

Amsterdam toch is bitter weinig gelegenheid om te cro‐

queten. De aanleg van een groot gymnastiekveld is door

de vereeniging reeds in behandeling genomen, ook een

Friesche kaatsbaan is in uitzicht gesteld en nog grooter

plannen worden reeds voorbereid.’ 

Het stadspaviljoen van de koloniale tentoonstelling

staat er nog en wordt ingericht als bergplaats, kleedka‐

merblok en een woning voor de  opzichter. ‘Gelegenheid

genoeg dus voor ieder die zijn geest eens wil ontspannen

door lichamelijke inspanning, voor ieder, die overtuigd

dat een gezonde geest in een gezond lichaam moet

wonen, zijn spieren door het edele sport wil harden en

sterken. […] Olympia bewijst, door aldus handelend op te

treden, nadat reeds zooveel gesproken is over lichaams‐

oefening en lichaamsontwikkeling, een ware weldaad aan

Amsterdam.’ 

Eind oktober 1887 wordt er met zowel tevredenheid
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Panschin en Donoghue strijden tegen elkaar in 1889 om het eerste wereldkampioenschap allround. 



als respect geconstateerd25 dat in het afgelopen seizoen

de Olympia Vereeniging de ruimte heeft gegeven aan

zeven verenigingen met enige honderden leden die

gebruik maken van de ‘gymnastische toestellen’, een

‘tiental’ cricketclubs, vier clubs die er lawntennis spelen26

en een onlangs opgerichte Football Club. Vermoedelijk

wordt daarmee de Amsterdamsche Voetbal Vereniging

(A.V.V.) bedoeld die rond deze tijd wedstrijden begint te

spelen, onder andere tegen Pim Muliers H.F.C. Het succes

van de activiteiten is mede te danken aan de laag gehou‐

den kosten: ‘(…) één gulden per hoofd voor ’t geheele sei‐

zoen voor de jongelui, die op het terrein willen spelen.

Het spreekt van zelf, dat de leden der vereeniging eenige

voorrechten hebben; hun is vrije toegang verleend voor

hen zelven en drie kinderen.’ 

Zo gaat het zo’n drie jaar succesvol voort. De jaarversla‐

gen van de vereniging van 1889 en 1890,27 opgesteld

door de nieuwe secretaris Herman Gorter, de dichter‐

sporter, blijven dat ook uitstralen. Er maken meer jonge‐

ren gebruik van de faciliteiten doordat er meer gevoet‐

bald wordt en de ‘Vereeniging tot bevordering der licha‐

melijke ontwikkeling bij de arbeidende klasse’ kosteloos

gebruik mag maken van de faciliteiten. Er spelen steeds

meer tennisclubs en er is een tennisbaan aangelegd met

een vloer van portlandcement. Ook de nieuwe  wieler‐

baan met een asfalt ondergrond is een succes. De verhou‐

ding met de A.S.C. en de gemeente is uitstekend. Een ieder

die niet bekend is met de vereniging, wordt uitgenodigd

eens op een zondag te komen kijken. Een minpunt is dat

op het gigantische terrein ‘een degelijke contrôle op de

binnenkomenden’ nauwelijks mogelijk is; er zijn vaak

veel meer spelers en sporters dan betalers en er is daar‐

bij weinig medewerking van de clubs. 

En toch, er verschijnt ook zomaar, zachtjes, een wolk‐

je aan de hemel: het lot van de vereniging ‘zal voor een

groot deel er van afhangen of Amsterdam ook in de toe‐

komst in het bezit zal blijven van het éénige voor onze

spelen geschikte terrein dat in haar omgeving te vinden

is. Want, en hierop kan niet genoeg gewezen worden,

wanneer al die straten en fragmenten van straten, die ons

terrein nu zoo hongerig aangapen, er ten slotte toch in

slagen het op te slokken, dan zullen cricket en voetbal in

Amsterdam weder spoedig tot de geschiedenis behoo‐

ren.’ De stadsvernieuwing gaat door, Zuid rukt op, wat is

het lot van het Museumterrein en zijn sportfaciliteiten? 

Het wolkje ontwikkelt zich tot wolken, donkere wol‐

ken, en het gaat snel. In een schrijven aan de leden van de

vereniging in mei 1892 naar aanleiding van een slecht

bezochte algemene vergadering, constateert het bestuur

van de Olympia Vereeniging dat de oprukkende bebou‐

wing van het Museumterrein nu onherroepelijk betekent

dat totaal nieuwe velden en faciliteiten elders aangelegd

zullen moeten gaan worden. En het is uitermate jammer,

maar het ontbreekt de vereniging ten enenmale aan mid‐

delen daarvoor. Het bestuur voorziet een zeer sombere

toekomst. Misschien zijn er nog leden die een oplossing

kunnen aandragen en er alsnog de schouders onder wil‐

len zetten; daartoe wordt een onderzoekscommissie

ingesteld. Daarvan wordt niets meer vernomen en de

Olympia Vereeniging, het is niet anders, heft zichzelf op.28

Ook  zustervereniging A.S.C. heeft natuurlijk te lijden

onder de situatie. In januari 1890 overlijdt  De Salis, op

pas 48‐jarige leeftijd, ‘na een smartelijk ziekbed’, aldus de

rouwadvertentie. En natuurlijk na acht jaar van tomeloze

bijdragen aan de Nederlandse sport. De ijsbaan wordt in

het najaar van 1890 overgedaan aan de Amsterdamsche

IJsclub, die zelf op zoek is naar een nieuwe accommodatie

op het Museumterrein. In januari 1891 wordt het wereld‐

kampioenschap allround behaald door Joe Donoghue en

in 1893 door de 19‐jarige Jaap Eden, de eerste officiële

wereldkampioen hardrijden. De wielerbaan wordt opge‐

doekt in 1891, komt als een gerenoveerde houten baan

terug in 1895 en wordt dan verplaatst naar het

Willemspark. De laatste hippische wedstrijden vinden

plaats in 1892. Ook de A.S.C. heeft zijn bestaansrecht ver‐

loren en wordt uiteindelijk in 1903 geliquideerd. 

Het bestuur van de Olympia Vereeniging kijkt in mei

1892 voor de leden terug op de uitgangspunten van tien

jaar eerder. Men blijkt daarin uitermate realistisch: ‘Wij

zien […] tot ons leedwezen dat de schoone taak, door

de Olympia‐Vereeniging in 1882 aanvaard, voor hare

krachten te zwaar geworden is. Misschien was het doel,

dat zij zich stelde, de hervorming van het onderwijs en

van de opvoeding in meer practische richting, te veelom‐

vattend. Na de eerste jaren, toen een eigen orgaan, onder

de redactie der heeren J. A. Bientjes en H. G. Roodhuijzen,

verscheen, heeft men van bemoeiingen van de Olympia‐

Vereeniging met het onderwijs niet veel meer vernomen.

Alleen de Amsterdamsche afdeeling gaf teekenen van

leven op ander gebied. Zij liet op de ongebruikt liggende

terreinen achter het Rijksmuseum goede inrichtingen

aanleggen voor spelen in de open lucht, vooral voor cric‐
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quet en lawntennis, en voorzag daardoor in iets, wat voor

velen onzer jongere stadgenooten een behoefte mag

genoemd worden.’ 

Van de initiatiefnemers heeft Bientjes, de man die de

Olympia Vereeniging aanjaagde met zijn ‘Krupp‐kanon‐

nen’, het na 1883 te druk met andere zaken. Kerkhoven

en Roodhuijzen, de oudere generatie, missen waarschijn‐

lijk de echte energie om te blijven trekken en raken op de

achtergrond; de eerste overlijdt in 1890.29 Het Olympia‐

magazine verandert van een kortstondige ideologisch

orgaan van een beweging in een doelgroepblad voor

jeugdzorg en gymnastiekonderwijzers en gaat vanaf

1900 op in andere publicaties. 

Jan Bientjes schrijft in 1883 in Olympia een opstel over

de wenselijkheid van ‘vacantie‐koloniën’ met hun ‘fris‐

sche lucht’ en mogelijkheden voor sport en spel,30 en dat

blijkt rechtstreeks samen te hangen met zijn nieuwe

maatschappelijke positie. Vanaf januari 1883 is hij direc‐

teur van de ‘Maatschappij Noordwijk tot exploitatie van

duingronden’.31 Hij verlaat het onderwijs en laat zich eer‐

vol ontslaan bij de H.B.S. in Utrecht. Hij heeft er maar drie

jaar gewerkt, maar zal geen grijze muis zijn geweest voor

zijn collega’s. 

Op de constituerende vergadering van de Olympia

Vereeniging van 2 september 1882 antwoordde Bientjes

op een vraag van een van de aanwezigen, dat de

Vereeniging zich aanvankelijk een moreel streven ten

doel stelt, zonder zelf de gelegenheid te verschaffen tot

‘spelen en wedstrijden […] en andere soortgelijke, spier‐

kracht‐ontwikkelende en zintuigscherpende oefeningen’.

Meer ideologie dus dan praktische organisatie. Maar zo is

het niet uitgevoerd, eerder het omgekeerde, zoals de ont‐

wikkelingen in Amsterdam laten zien. Zes jaar lang wer‐

den prachtige sportgelegenheden voor de mensen gefaci‐

liteerd, maar met onderwijsheroriëntering had het wei‐

nig van doen. De vereniging was een welkome bondge‐

noot van de gymnastiekwereld, maar kreeg daaruit toch

nooit de benodigde krachtige steun, eerder scepsis over

het enthousiasme voor ‘sport’. Om de ideeën op hogere

maatschappelijke niveaus onder de aandacht te krijgen,

laat staan geïmplementeerd, was veel politiek lobywerk

nodig, en daarvoor ontbrak waarschijnlijk de mankracht,

het specifieke talent en misschien uiteindelijk ook wel de

wil. De echte landelijke onderwijsdiscussie ging over het

al dan niet invoeren van de leerplicht en daaraan had

men de handen vol.32 Dat Bientjes veel eerder een ideo‐

loog dan een practicus zou zijn, kan hem niet worden ver‐

weten, dat laat zijn werk bij de ontwikkeling van

Noordwijk wel zien. Hij staat er  nog steeds bekend als ‘De

Ontdekker van de Badplaats’. 

In 1887 verdwijnt Bientjes uit Noordwijk, en duikt hij

op als hoofdredacteur van De Zutphensche Courant.33

Verder vertaalt en bewerkt hij (vooral oorspronkelijk

Duitse) kinderboeken met titels als Hans Sterk de
Olifantenjager, Bob de Millionair, De Schipbreukeling van
De Admiraal en De Strijd om het Ohio-dal.
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door J.A. Bientjes; geautoriseerde uitgave]. Hans Sterk, de
olifantenjager. Avonturen uit het leven in Zuid-Afrika.
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In 1894 slaagt Bientjes er weer in controversieel te wor‐

den als hij zich in een publicatie bemoeit met de opvoe‐

dingsaspecten van een aandacht trekkende ontvoerings‐

zaak rond Marie Catherine Bulkley‐Bukking en haar

kleinzoon.34 In 1898 geeft hij zijn carrière een nieuwe

wending en wordt hij directeur van de

Rijkswerkinrichting Veenhuizen, de beruchte ‘opvoeden‐

de’ strafinrichting in Drenthe voor bedelaars, smokke‐

laars, souteneurs en ander dergelijk gespuis.35 Van 1910

tot 1913 is hij directeur van de Tuchtschool Haren in

Groningen, voor ‘ambachtsjongens met een misdadige

aanleg’. Op 65‐jarige leeftijd krijgt hij daar eervol ontslag,

maar zelfs dan kan hij in 1918 nog worden teruggevon‐

den in Amersfoort, zijn laatste woonplaats, als een van de

initiatiefnemers van Middenstands

Woningbouwvereeniging Frisia, die betaalbare woningen

gaat bouwen voor ambtenaren, militairen en renteniers.36

Jan Alle Bientjes, initiatiefnemer van de Olympia‐vereen‐

iging, overlijdt op 4 januari 1931 in Amersfoort, 82 jaar

oud. Een boeiende, spannende persoonlijkheid wordt hij

genoemd.37 Daar is geen woord teveel aan gezegd.
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