
Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (3), F. VOGELZANC Zeister sport in beeld (3) De tijd van de wereldoorlogen (2) De heer A.C. Nijenhuisreageerde op onze oproep inhet sportartikel in de vorigeaflevering van Seijst door zijnjaargangen van De ZeisterSport ter beschikking testellen. Dat blad ging na ruimeen jaar op in een provincialeuitgave, die helaas nog nietboven water is gekomen.Duidelijk wordt wel uit debruikleen van de heerNijenhuis. dat De ZeisterSport een mooi inzicht geeft inde sportbeoefening van deZeistenaren. Sport en religie In 1920 dook de eerste katholieke voetbalclub in Zeist op,Concordia. Enkele jaren laterkwam uit de rooms-katholieke vereni-ging St. Joseph de voetbalclubVriendschap Op De Eerste Plaats(voDEP) voort. Toen echter hetlidmaatschap van deze verenigingwerd gekoppeld aan dat van St.Joseph (een brede vereniging, bedoeldom de katholieke jongeren meer aande kerk te binden), verliet een aantaljongeren de club en richtte ZEO {Zeisten Omstreken) op. Het was meteenhaat en nijd tussen deze twee clubs.Deze broederstrijd werd door kape-laan H. Wieggers met lede ogenaangezien. Hij verzoende de clubs endeed hen fuseren tot de rooms- katholieke sportvereniging Saestum.Saestum werd een totaalvereniging,met een voetbal-, wandel-, atletiek-en gymnastiekafdeling. Alleen voorjongens uiteraard, voor de katholiekemeisjes was er de gymnastiek-vereniging Rapiditas. Dit

ontstaan vansportclubs op godsdienstige grondslagpast in de verzuiling; de splitsing vande samenleving in zuilen, waarbinneneen complete minimaatschappij werdaangeboden. Verzuiling in de sportzien we vooral in de populairevolkssporten zoals voetbal en gymnas-tiek. Bij sporten die vooral hunbeoefenaren recruteerden uit dehogere klassen zoals cricket, tennis engolf komt het niet voor. De eliteonderscheidde zich niet naar levens-overtuiging.



Seijst 2001. - Dl.31 Seiist 200I-III ZEISTER SPORT IN BEELD (3), F. VOCELZANG &quot; ni**SiS4ifiS«J-'-;?»J?fl|W- Het was niet vanzelfsprekend datde veizuilmg zich zo duidelijk deedvoelen in de sport. Sport werd langetijd met ambivalente gevoelensbenaderd, door zowel de katholiekeals de protestante geestelijken. DeZeister pastoor G.J. Reinders had geenhoge pet op van sport, maar zijnkapelaan was daarin heel actief. Datpast in het landelijke patroon, waarbijvooral de jongere geestelijken en metname de katholieke het voortouwnamen bij het stichten van eigen,katholieke verenigingen en scholen.De kerk vond dit lange tijd maarniets: dat hoorde niet bij hetkatholieke denken van opoffering ensamenwerking: in sport werd gespro-ken over winnen en tegenstanders.Bovendien zouden de 'fijnere' senti-menten verdwijnen door de jacht opsucces en de nadruk op krachts-ontplooiing. De jongere geestelijkenechter zagen in, dat de jeugd zichniet liet weerhouden door de kerk: zijwilde sporten. En het gevaar datjongelieden op een neutrale vereni- ging kennis zouden krijgen aaniemand van het andere geloof wasniet denkbeeldig. Dat moest kostewat het kost voorkomen worden.Daarom werden er confessioneleverenigingen opgericht. Sport-verenigingen zijn tenslotte ook be- langrijke sociale ontmoetingsplaatsen,waar velen hun toekomstige levens-partner ontmoeten. Om die gevarente bezweren kregen de kapelaans alsgeestelijk

adviseur de taak desportende jongelui in het gareel tehouden. ?'&quot;'''lil



Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (3), F. VOGELZANG Rond 1910 ontstonden in Neder-land de eerste voetbalclubs van vooralkatholieke signatuur Veel verenigin-gen kwamen voort uit de katholiekejeugdbeweging, de patronaats-verenigingen. Regelmatig werden wedstrijdenmet niet-katholieken georganiseerd,in de hoop die zo de kerk binnen telokken. Bij de gemeentebesturenwerd gelobbyd om de beschikkingover sportvelden. De kapelaans kekener streng op toe dat de jongens na dewedstrijd niet bleven hangen en dater op zondag bij voorkeur niet werdgespeeld of pas na 12.00 uur, zodat het kerkbezoek niet in de knel kwam. De katholieke sport ging bijna aanhaar eigen succes ten onder: de clubssloegen enorm aan bij de jongerenmaar door de vele contacten metniet-katholieken dreigden de jongensteveel met de verkeerde mensen omte gaan. Oplossingen werden gezochtin het samenstellen van puurkatholieke competities, zoals deRoomS'Katholieke Utrechtse Voetbal-bond (al vanaf 1916), onder de leus:'in alles roomsch en steeds bijeen'.Maar daardoor beperkte men hetaantal tegenstanders en het aantalwedstrijden. Het niveau daalde en daarmee het aantal toeschouwers.Bovendien werd lidmaatschap vaneen patronaatsvereniging verplichtgesteld voordat met lid kon wordenvan een voetbalclub. Daardoor liependiverse leden weg naar de neutraleverenigingen. Niet alle geestelijken waren echterovertuigd

van de goede kanten vansport. De grootste tegenwerkingkregen vrouwelijke sporters: alleengymnastiek mocht voor meisjes,omdat het niet competetief en ruwwas. Er heerste wantrouwen jegenshet lichaam: sport betekende &quot;De ijsvereeniging Zeist hield op haar banen een zeer geslaagden gecostumeerden wedstrijd, waaraan door honderden werddeelgenomen. Een groepsfoto van de deelnemers(sters) met het hooggehoede bestuur als jury.&quot;



Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 2001-III ZEISTER SPORT IN BEELD (3), F. VOGELZANG Ondanks die restricties groeide devrouwensport enorm. Opnieuwhaalde de kerk bakzeil en richtte zijvrouwenverenigingen op op religieuzegrondslag, uit angst dat de vrouwenen meisjes massaal naar neutraleverenigingen zouden vertrekken. Totdan toe hadden vrouwen in desportvereniginen een zeer onderda-nige rol: zij mochten het vaandel vande club borduren. Toen de r.k. meisjesverenigingRapiditas werd opgericht, luidde dedoelstelling: 'volgens de r.k.beginselen de godsdienstig-zedige,lichamelijke en maatschappelijkebelangen van vrouwelijke gymnastente behartigen en de r.k. gymnastiek inden ruimsten zin te bevorderen'.Opvallend is dat de godsdienst eerderwordt genoemd dan de lichamelijkebelangen. Duidelijk bleef de angstvoor het fysieke. Een dominee zagweliswaar: 'Wat is er veel moois en goeds in eengezonde lichamelijke opvoeding: Bestuur Hygiea in 1926, lichamelijkheid en dat zat angstigdicht bij emotionaliteit en seksualiteit.Vrouwen moesten onderdanige, ge-duldige moeders worden, geenwedstrijdvrouwen. In de pauselijkeencycliek Divini' Illius Magistri van1929 werd schoorvoetend gymnastiek voor vrouwen toegelaten, mits zijdecent gekleed gingen enuitvoeringen niet in openbaar plaats-vonden. De aanwezigheid van man-nelijk publiek was uit den boze.Vrouwen mochten ook beslist geen lidzijn van een gemengde vereniging.






















