


Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (I), F. VOGELZANG, R.P.M. RHOEN 2001-1 Jachtgezelschap met o.a. leden van de families Labouchere en Blanckenhagen, circa 1900. COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST. meer weg te denken uit onze      sportprogramma's en sport maakt een         En die nationale aandacht voor maatschappij. Avond aan avond      vast onderdeel uit van het journaal en      sport is maar een kant van de zaak: op worden we vergast op televisiebeelden      krijgt evenveel aandacht als oorlogen,      lokaal niveau, ook in de gemeente van sportwedstrijden, er zijn speciale      natuuiTampen en politiek nieuws.            Zeist, bestaan tientallen sport-







Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (I), F. VOCELZANC, R.P.M. RHOEN kolfbaan wordt omschreven als de'boulingrin', een term die wel heeldicht ligt bij het Engelse'bowlinggreen', een vast onderdeelvan een Engelse buitenplaats. De sport tennis of kaatsen, al danniet met een reket (racket) werdlater ook populair onder brede lagevan de bevolking. Dit is eenontwikkeling die we vaak bij sportzullen tegenkomen: eerst wordt hetpopulair bij de adel en de bovenlaagvan de maatschappij, dan 'daalt' ditcultuurgoed af en duikt de sport opbij de lagere standen. Herbergiersbouwden aan of binnen hunetablissement een eigen tennisbaan.Het succes werd ook de ondergang:de tenniswedstrijden deden degemoederen zo hoog oplopen, dat zevaak ontaarden in ruzies envechtpartijen. In de loop van de 18*eeuw werden steeds meer tennisba-nen gesloten op last van dekerkenraad, die aan de overlast eeneinde wilde maken. Ook de enormeweddenschappen die met de sport hand in hand gingen, en zelfs totfaillissement konden leiden, gaventennis een slechte reputatie. Hetkolven ging evenzeer gebukt onderoverlast: mensen speelden het opstraat en sloegen de ballen door deramen of tegen voorbijgangers aanen ook hier werden flinke wedden-schappen afgesloten. Herbergiers waren vaker deinitiator van sportevenementen: zeorganiseerden boks- en hardloop-wedstrijden en in de winterijssporten om klandizie te trekken.De

Zeister herbergier LudwigLorentz bouwde in 1800 aan deUtrechtseweg ter hoogte van hethuidige Ma Retraite een nieuweherberg, die hij uitrustte met eenkolfbaan. Kaats- en kolfbanen warener vele: de gewesten Utrecht enNoord-Holland telden er in de 18*eeuw meer dan 200! Zeist heeft nietbeschikt over een kaatsbaan: hetdorp was waarschijnlijk te klein: noggeen 2000 inwoners aan het begin vande 19* eeuw. schappen afgesloten op de uitslagen.Sommige van onze stadhouderswaren zo verslingerd aan het spel, datbuitenlandse ambassadeurs klaagden,ze nooit dan op het tennisveld tespreken te krijgen! Ook WillemAdriaan van Nassau stamde uit eengeslacht van aan tennis verslaafdeedellieden: het is dan ook verwonder-lijk dat hij bij Slot Zeist geen echtetennisbaan heeft aangelegd, maar welde al eerder genoemde kolfbaan. Die





Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (I), F. VOGELZANG, R.RM. RHOEN zelden uitmondde in een massalevecht- en slemppartij. Door de mechanisering werd dearbeid veel meer geregeld: menwerkte een vast aantal uren per dag,en kreeg dus ook uren die 'vrij'waren. Competitie, prestatie enconcurrentie deden hun intrede inhet productieproces, precies diegrondbegrippen die ook bij sport eengrote rol spelen. Arbeidsdiscipline-ring was heel belangrijk in de nieuweeconomische verhoudingen: eenfabrikant kon het niet hebben alseen groot deel van zijn personeelregelmatig dagenlang niet op hetwerk verscheen, omdat er in deomgeving kemris was. Aan deandere kant was er angst voor devrije tijd: mensen zouden daar nietmee om kunnen gaan, de kroegopzoeken en zo hun eigen onder-gang bewerkstelligen. Ook de vrijetijd diende te worden gediscipli-neerd. Die disciplinering maaktedeel uit van een veel brederburgerlijk beschavingsoffensief Die vier zonen van Ernest S. Labouchere op een tandem op het Slotplein, om-streeks 1900.                                                                                            COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST tijd voor plezier In die perioden vielmeestal ook de lokale kermis enjaarmarkt, waar het volk uit de bandmocht springen en 'ruwe' volksver-maken werden georganiseerd, waar-bij vaak dierenkwellerij aan de ordewas. Het was een incidentele maniervan afreageren en lol maken, die niet In

een agrarische samenleving isvrijetijd een veel diffuser begrip,men werkt zolang dat nodig is en deomstandigheden het toelaten, maartijdens het werk wordt gerust enplezier gemaakt. In de rustiger tijdenvan het jaar, als er niet gezaaid ofgeoogst hoeft te worden, is er meer



Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (I), F. VOGELZANG, R.RM. RHOEN 2001-1 Burgerlijkbeschavingsoffensief In 1773 werd de Maatschappijvoor 't Nut van het algemeenopgericht, die zich inspande omburgerlijke deugden, in hun ogen desleutel voor maatschappelijk succes,aan het volk te brengen. Diedeugden, vaderlandsliefde, gevoelvoor orde en harmonie, zelfbeheer-sing en arbeidzaamheid, werdenmiddels onderwijs, de oprichting vanverenigingen en het organiseren vanvolksfeesten uitgedragen. Ook ver-zette de burgerij zich tegen het ruwevolksvermaak zoals dat op dekennissen plaatsvond. Op veelplaatsen gingen stemmen op om dekermis te verbieden. Ook in Zeistwerd in 1853 vanwege 'dien dollendronkemansboel' de kermis afge-schaft, hoewel daarna nog regelmatigwerd geklaagd over 'getier en gedanslangs de straten', 't Nut, dat sinds 1865ook een Zeister afdeling kende,besefte wel, dat feesten een maat-schappelijke noodzaak hadden en dat gezocht moest worden naar eenalternatief Zij propageerde volksfees-ten, waar beschaafde volksvermakenwerden uitgevoerd. Daar was eennationaal symbool voor nodig, omzowel de katholieke als de protes-tantse vaderlanders omheen teverzamelen. Zij kozen het koninklijkhuis en poogden feestdagen ter erenvan de koning en de prinses teorganiseren. In 1886 werd in Zeist'prinsessedag' georganiseerd, de vie-ring van de verjaardag van prinsesWilhelmina. Voor de

lokale jeugdwaren wedstrijden georganiseerd inbalgooien, mastklimmen, boeg-sprietlopen en hardlopen, elemen-ten die ook al aan het begin van de19''&quot; eeuw voor de jeugd werdengeorganiseerd. Daarbij speelde weleen ander, oud bezwaar tegen sportmee: de luchtige kledij. Aan heteinde van de 18'^'' eeuw vondenhardloopwedstrijden tussen vrouwenplaats, die opvallend veel mannelijkpubliek trokken: de grootste aantrek- Sportfeest in het interneringskamp bij Zeist, 1916.COLLECTIE gemeentearchief ZEIST kingskracht van de wedstrijd lijktmeer de sportieve kleding dan desportieve prestatie te zijn geweest. Eengerucht dat de dames naakt zouden



Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (1), F. VOCELZANC, R.P.M. RHOEN 2001-1 meer dan lagere school volgde, wasdit niet erg effectief Het zou nog tot1920 duren voor het ook werdingevoerd op de lagere school. Ookwaren lang niet alle lerarenovertuigd van het nut van het vak:op school stond orde en tucht hoogin het vaandel, en gymnastieklesmet zijn potentie voor herrie enruwheid bedreigde dat schema. Ookartsen waren niet overtuigd van degoede kanten van gymnastiek: eenAmsterdamse arts schreef rond 1920nog over sporters die hij gezien had:'de meesten werden prikkelbaar... Anderen weer werden hinderlijkaanhalig, weer anderen werden minof meer toerekenbaar en dedenhandelingen, welke zij zeker niet ingewone omstandigheden zoudenbedreven hebben'. Het duurde langvoordat gymnastiek meer geaccep-teerd werd. Aan het einde van de18''&quot; eeuw gingen er onder degeleerde stand stemmen op terverbetering van het volk. In de ogenvan de Utrechtse hoogleraar enkele pastoor zich nog ergerde aande 'prikkelende' kledij, is sportkledingvoor de meeste mensen een symboolvan het moderne. Bij latere volksfeesten werd ookaan ringrijden en wielrennen gedaan.Voor het eerst maakte in 1886 bij dezefeesten een Zeister sportvereniginghaar opwachting, de in 1883 opge-richte gymnastiekclub Hercules. Her-cules was opgericht door Hemran vanKreel, een onderwijzer die zich netenkele maanden

daarvoor in Zeisthad gevestigd. Hercules kreeg voorhaar optreden een gemeentelijkesubsidie. Men hoopte propaganda temaken voor de 'stelselmatigelichaamsoefeningen', die bij Herculeswerden uitgevoerd. Gymnastiek wasmet name uit Duitsland overgewaaid,maar kreeg ondanks steun vanwetenschap en onderwijs, lange tijdweinig voet aan de grond. In 1863was het als vrij vak toegevoegd aanhet curriculum van de net ingesteldehogere burgerschool: aangezien maareen klein deel van de bevolking hardlopen, deed bijna een volksoploopontstaan. Rond 1900 lijkt datveranderd: sport is iets voor een apartegroep mensen, die een specialeactiviteit uitvoerden en zich door hunkleding onderscheidden. Hoewel een



Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (1), F. VOGELZANG, R.RM. RHOEN 2001-1 Matthias van Geuns was daarbij telang de nadruk gelegd op de geest:zonder gezond lichaam geen gezondegeest. In een lezing in 1783besteedde hij aandacht aan het nutvan lichamelijke opvoeding. Hetlichaam als voertuig van de zieldiende ook ontwikkeld worden: hijdacht daarbij aan 'openbaare spelen'en voor meer aanzienlijke jongelin-gen dansen, schermen en paardrij-den. Zo zou het lichaam geoefend enbeschaafd worden. Bij latere hoogle-raren kwam ook de positieve invloedop de gezondheid om de hoekkijken: van gymnastiek zou genees-kundige kracht uitgaan. Gym opschool werd voor het eerst in deeerste decennia van de IP''&quot;' eeuwgegeven. 'Welgeregelde volksspelen[zijn] hoogst nuttig om ook in onsvaderland de verarmde volksklassete vermaken, tot matige spaarzaam-heid te geleiden, geest en lichaam teversterken en daardoor moed op detoekomst te behouden, ja dearmoede minder knellend te doen zijn'. Zo zag D.J. den Beer Portugaelhet nut van sport. Uit diegeneeskundige achtergrond kwamlater de heilgymnastiek voort, maarook het gebruik van sport en spel bijde opvang van geestelijk gehandi-capten, vanaf begin 20'&quot;' eeuwgebruikelijk. Ook Zeist kende rond1910 drie gelegenheden voor heil-gymnastiek, waar onder meerHendrik Marsman nog lessenvolgde. Ondanks de langdurigetegenwerking kreeg

gymnastieklangzaam voet aan de grond en werdde sport populair bij de Zeister jeugd.In 1898 werd Hercules gevolgd dooreen tweede gymnastiekvereniging,Simson. De tegenwerking was nietde enige reden dat Zeist wat laterwas om aan te haken bij de nieuwemode van sportverenigingen: overhet algemeen was sport een stedelijkverschijnsel, dat vooral door dejongeren uit de hogere burgerij werdgedragen. Zeist was lange tijd eenkleine, agrarische gemeenschap waarnieuwe, 'stadse' zaken maar lang- zaam doordrongen. Toen Zeist rond1900 flink begon te groeien en zichin de nieuwgebouwde villawijkeneen ander soort inwoners vestigde,groeide ook de belangstelling voorsport. Sport en sociale klasse Er is een merkwaardige tegen-spraak in de sportgeschiedenis:hoewel de maatschappij voor 't Nutvan het Algemeen sport zag als eenmanier om het volk op te voeden,was het vooral in de hogere klassendat sport populair werd. Onder adelen de hogere burgerij leefde al eentraditie van sport: zij haddentenslotte al eeuwenlang de tijd en demiddelen bezeten om zich in sportente bekwamen. Dat beperkte zichaanvankelijk tot de jacht, paardrij-den, schermen en boogschieten, diewerden gezien als geschikte vrije-tijdsbestedingen van mensen opstand gezien. Bij de verkoop van hetbuiten Beek en Royen in 1818werden dan ook de mogelijkheden
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Seijst 2001. - Dl.31 seijst 2001-1 ZEISTER SPORT IN BEELD (I), F. VOGELZANG, R.RM. RHOEN Rood opgericht vanuit de Zeistervereniging voor Volksweerbaarheid,die ook aan de wieg staat van eenvan de Zeister schietverenigingendie in die tijd het levenslicht zien. In1906 wordt zowel een schaak-vereniging als een zwemverenigingopgericht, in 1907 een paardensport-vereniging. Jhr C. de Pesters had inZeist een eigen renstal: zijn paardGolden Amor won in 1909 de derbyop Duindigt. De Pesters hield zichniet alleen bezig met paardensport: hijwas ook bestuurslid van degolfvereniging. Werd bij de oprichting vanHercules nog een oproep gedaanvoor mensen ouder dan 17 jaar, deleden van de nieuwe verenigingenzijn beduidend jonger: niet zelden isde 'president' van de voetbal-vereniging een HBS-er van 14 jaar.Zeker in Zeist zijn de meesteverenigingen in deze tijd nog gerichtop de hogere standen. Eenarbeidersvereniging ontstaat pas nade Eerste Wereldoorlog, als er opnieuw een enorme groei optreedtin het aantal verenigingen. Daaropzullen we in de volgende afleveringingaan. F. VogelzangR.RM. Rhoen Gymnastiekclub Hercules, omstreeks 1900. COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST O» -t--.






