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Inleiding 
Op 13 juni 2014 zaten bijna acht miljoen in het oranje geklede Nederlanders aan de tv-buis gekluisterd 

toen Nederland tegen Spanje aftrapte voor het Wereldkampioenschap voetbal  in Brazilië. Nederlands 

hoop vestigde zich op elf miljonairs die negentig minuten lang hun grote ego’s opzij zetten om als 

collectief een goed eindresultaat neer te zetten. Bij het behalen van een goed resultaat verzekerden de 

professionals zich van een stijging in hun marktwaarde, verbeterde sponsordeals en een prominente 

plaats in de voetbalhistorie. Op de elftalfoto waren de spanning, de concentratie, de vastberadenheid 

en vooral de vechtlust dan ook van de gezichten af te lezen. Gekleed in de nieuwste Nike-tenues en 

gesierd met de nieuwste en meest kleurrijke voetbalschoenen werden de mannen met de armen om 

elkaars schouders aan de wereld getoond. Met perfect 

gemodelleerde haren, brede schouders en gespierde 

armen vol met opzichtige tatoeages zijn het de helden van 

de Nederlandse jeugd en hét exempel van mannelijkheid 

(voor foto: zie bijlagen, figuur 1). Met deze foto in het 

achterhoofd is het moeilijk voor te stellen dat de mannen 

op figuur 2 eveneens het Nederlands elftal voorstellen 

(voor grotere foto: zie bijlage). Ik vond de foto in een 

gedigitaliseerd plakboek van de Kick Smit, de 

linksbinnen van het Nederlands elftal in de jaren dertig. 

De elftalfoto is genomen vóór de wedstrijd tegen 

Zwitserland; de eerste (en enige) wedstrijd van Nederland op het Wereldkampioenschap in Italië in 

1934. De mannen staan ontspannen en vriendelijk op de foto; van spanning of vechtlust is weinig te 

merken. De veldspelers staan, knielen of hurken met de handen in de zij of met de armen achter de rug 

op een kleine afstand van elkaar, terwijl doelman Gejus van der Meulen de set reeds heeft verlaten; er 

is geen sprake van een collectief. Door de wijde tenues en de grote broeken  worden gespierde 

bovenlijven en bovenbenen gecamoufleerd waardoor de mannen weinig angst inboezemen. Ze lijken 

in geen enkel opzicht op de stoere mannen die in 2014 het oranje shirt dragen, maar zullen in 1934 

eveneens mannelijkheid hebben uitgestraald. Op welke manier dragen deze elf spelers uit 1934 

mannelijkheid uit? Of straalt bondsvoorzitter Karel Lotsy -die in pak met hoed op de foto staat- het 

mannelijkheidsideaal van de jaren dertig uit?    

 In deze scriptie wil ik onderzoek doen naar mannelijkheidsidealen in het interbellum in 

Nederland. Het Nederlandse volk is in het interbellum op verschillende manieren te verdelen. Er kan 

een sociale verdeling worden gemaakt tussen arm en rijk; de hogere klassen tegenover de lagere 

klassen. Daarnaast kan Nederland verdeeld worden op basis van de verzuiling in een katholieke, een 

protestant-christelijke (hierna als: protestante), een sociale en een neutraal-liberale zuil. De 

verschillende klassen, zuilen en groeperingen in Nederland hadden elk een eigen idee over de manier 

waarop de samenleving er uit zou moeten zien. Eén van deze ideeën was het idee over de ideale man;  

hoe moest de idealen man zich gedragen, welke karaktertrekken diende hij te bezitten en hoe diende 

hij er uit te zien. Elke stroming, zuil of andere groep had zodoende een eigen mannelijkheidsideaal. 

Aan de hand van wedstrijdverslagen, columns en rubrieken in sporttijdschriften die aan het voetbal 

gerelateerd zijn probeer ik inzicht te krijgen in de mannelijkheidsidealen in de Nederlandse 

maatschappij in het interbellum. Mijn onderzoek strekt zich hoofdzakelijk uit over twee 

historiografische velden: gendergeschiedenis en sportgeschiedenis; specifiek de voetbalgeschiedenis. 

Daarnaast komen de tijdschriftgeschiedenis en de verzuilingsgeschiedenis in Nederland aan bod. 

 

 

Figuur 2. Het Nederlands elftal voor de WK-

wedstrijd tegen Zwitserland (27 mei 1934) 
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1. Status Quaestionis 

Probleemstelling 

In deze scriptie wil onderzoeken welke verschillen er bestonden tussen de mannelijkheidsidealen van 

enkele sociale groepen in Nederland tijdens het interbellum. Ik onderzoek de mannelijkheidsidealen 

van de hogere klassen (de elite), de lagere klassen, de katholieken en de protestanten in Nederland. Dit 

wil ik doen aan de hand van sporttijdschriften die door deze groepen werden uitgegeven in het 

interbellum. Aan de hand van de mannelijkheidsidealen die in deze verschillende tijdschriften naar 

voren komen hoop ik inzicht te krijgen in de overeenkomsten en distincties tussen de 

mannelijkheidsidealen van de verschillende groepen. Distincties kunnen er bijvoorbeeld zijn tussen 

verschillende klassen, religies, zuilen en ideologieën. Ik wil weten in hoeverre de 

mannelijkheidsidealen die in de sporttijdschriften van deze vier groepen worden genoemd van elkaar 

verschillen in de jaren 1920-1940. Via dit onderzoek wil ik in staat zijn om antwoord te geven op de 

hoofdvraag: welke mannelijkheidsidealen waren in de jaren 1920 –1940 bepalend voor het 

Nederlandse voetbal en welke sociale of religieuze distincties zijn hier in terug te vinden? 

 Om antwoord te krijgen op deze vraag dien ik allereerst inzicht te krijgen in 

gendergeschiedenis, voetbalgeschiedenis en verzuilingsgeschiedenis. In de eerste plaats dien ik enig 

inzicht te krijgen in de gendergeschiedenis en de belangrijkste theorieën die geformuleerd zijn op het 

gebied van mannelijkheid. Uit deze literatuur wil ik leren op welke manier er reeds onderzoek gedaan 

is naar gendergeschiedenis en op welke zaken bij een dergelijk onderzoek gelet moeten worden. Uit 

deze literatuur wil ik bovendien opmaken in hoeverre er reeds relaties zijn gelegd tussen sport en 

mannelijkheid en op welke manier andere historici een verband leggen tussen beide historische velden. 

In de tweede plaats dient ik onderzoek te doen naar de voetbalsport in Nederland tijdens het 

interbellum. Het voetbal vormt immers de basis van het onderzoek en om de sporttijdschriften op een 

juiste wijze te interpreteren moet ik kennis hebben van het competitiesysteem, de organisatie door de 

voetbalbond, de populariteit van het voetbal en de ontwikkelingen in de voetbalsport die gaande waren 

in het eerste deel van de twintigste eeuw. Het eerste deel van het onderzoek zal bestaan uit een 

literatuurstudie naar de opkomst en ontwikkeling van de voetbalsport in Nederland tot 1940. In dit 

opzicht is het eveneens belangrijk om onderzoek te doen naar de verzuiling in Nederland. De 

verzuiling was in het interbellum namelijk van grote invloed op het voetbal in Nederland en het 

verschijnen van de verschillende sporttijdschriften heeft grotendeels te maken met de verzuiling.  

 Wanneer deze basis gelegd is kan het belangrijkste gedeelte van het onderzoek aanvangen; het 

onderzoek naar mannelijkheidsidealen in voetbalverslagen en overige rubrieken in sportschriften in de 

jaren 1920-1940. Door de twee literatuuronderzoeken naar voetbal en mannelijkheid heb ik voldoende 

kennis en inzicht bemachtigd om in archieven op zoek te gaan naar mannelijkheidsidealen in 

sporttijdschriften van de elite, de lagere klassen, de katholieken en de protestanten. Deze 

mannelijkheidsidealen vallen uiteen in lichamelijke idealen en gedragsidealen. Door in de tijdschriften 

op zoek te gaan naar lichamelijke idealen van de man hoop ik een beeld te krijgen van het ideaalbeeld 

dat het tijdschrift voor ogen had qua fysieke bouw en fysieke gesteldheid van de man. Qua 

gedragsidealen wil ik op zoek gaan naar de gedragskenmerken en karaktertrekken die door het 

tijdschrift als mannelijkheidsideaal naar voren worden geschoven. Na dit archiefonderzoek kan er 

antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag. 

Historiografisch kader 

De literatuur die geraadpleegd is voor deze scriptie valt uiteen in drie categorieën: gendergeschiedenis, 

voetbalgeschiedenis en verzuilingsgeschiedenis. 
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Gendergeschiedenis 

Volgens Merry E. Wiesner, schrijfster van het werk Women and Gender in Early Modern Europe, 

verschoven de sociale historici in de jaren dertig hun onderzoek van traditionele onderwerpen naar het 

leven van de gewone mens. Historici gingen zich minder focussen op bijzondere gebeurtenissen (zoals 

de Franse Revolutie) en verlegden hun interesse naar de economische, sociale en intellectuele 

structuren waarin slechts over een lange tijd een verandering was waar te nemen. Men ging historisch 

onderzoek doen naar de groepen die tot noch toe genegeerd waren in plaats van nog meer onderzoek te 

doen naar de machtige en hoge heren uit het verleden. De vrouwen waren een voorbeeld van zo een 

genegeerde groep in de geschiedenis en de feministen streefden daarom in de twintigste eeuw naar 

meer aandacht voor de geschiedenis van de vrouw.  Historicus en cultureel antropoloog William M. 

Reddy geeft in het boek A Companion to Western Historical Thought aan dat het logisch was dat 

feministen in de jaren dertig in protest kwamen tegen de manier waarop sociale geschiedenis tot dan 

toe geschreven was. De geschiedenis van Europa was een mannengeschiedenis geweest waarin de 

ondergeschiktheid van de vrouw aan de man geaccepteerd was; de vrouw was niet interessant genoeg 

om een geschiedenis over te schrijven. Onder aanvoering van de feministische beweging in de jaren 

zestig kwam er op geschiedkundig gebied meer interesse voor de vrouwengeschiedenis; de 

vrouwengeschiedenis werd een populair historisch veld in de tweede helft van de twintigste eeuw. Na 

verloop van tijd verdween deze focus op de vrouwengeschiedenis volgens Carolyn J. Dean in A 

Companion to Western Historical Thought. Men ging steeds meer nadruk leggen op de machtsrelaties 

tussen vrouwelijkheid en mannelijkheid; de nadruk kwam op gendergeschiedenis te liggen. De 

genderhistorici voegden niet enkel ‘de vrouw’ toe aan de gebeurtenissen in de geschiedenis, maar 

probeerden ook machtsrelaties te ontdekken tussen de seksen. Zo kwam men er achter dat ‘dé 

mannelijkheid’ en ‘dé vrouwelijkheid’ niet bestonden, maar dat elke cultuur een andere betekenis gaf 

aan deze begrippen en dat de betekenis van deze begrippen door de tijd heen veranderde. 

De Australische socioloog R.W. Connell is een autoriteit op het gebied van genderrelaties en 

de relaties tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hij bevestigt in het artikel ‘Hegemonic 

Masculinity, rethinking the concept’ dat er geen sprake is van één ‘mannelijkheid’, maar dat er 

meerdere ‘mannelijkheden’ zijn. De ideeën over mannelijkheid worden immers beïnvloed door 

verschillende zaken, zoals leeftijd, ras, religie, etc. Connell gaat er vanuit dat binnen een bepaalde 

periode één van de verschillende mannelijkheden het meest begeerd en dominant is; dat er één 

‘hegemoniale mannelijkheid’ bestaat die mannen nastreven en die vrouwen ondergeschikt maakt aan 

hen. Dit mannelijkheidsideaal verandert door de jaren heen; anno 2014 voldoen blanke, succesvolle, 

heteroseksuele mannen aan dit mannelijkheidsideaal (zoals de meeste spelers van het Nederlandse 

elftal uit mijn inleiding). Connells theorie over de mannelijkheid is sterk gericht op het lichaam en 

lichamelijke praktijken; sport en mannelijkheid zijn hierdoor onlosmakelijk met elkaar verbonden, 

aangezien de betekenissen die op dit moment aan het sportende lichaam worden gegeven het begrip 

van de hegemoniale mannelijkheid ondersteunen. Wanneer ik onderzoek doe naar 

mannelijkheidsidealen zal ik mij dus eveneens op lichamelijke idealen moeten concentreren. Connell 

beschrijft ‘hegemoniale mannelijkheid’ als volgt: “the configuration of gender practice which 

embodies the currently accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy, which 

guarantees (or is taken to guarantee) the dominant position of men and the subordination of women”
 

(Geciteerd via Dudink).
1
 Hegemoniale mannelijkheid verwijst dus naar het mannelijkheidsidee van de 

groep die door middel van een succesvolle claim op autoriteit dé leidende sociale positie heeft binnen 

een cultuur; het draait dus om macht. Deze hegemoniale of overheersende positie ontleent het aan de 

dominantie ten opzichte van vrouwelijkheid en andere vormen van mannelijkheden die hier aan 

ondergeschikt zijn, zoals de breekbare of homoseksuele man. 

                                                      
1
 Stefan Dudink, ‘Multipurpose Masculinites’, Low Countries Historical Review 127 (2012) 11. 
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Het bestaan van Connells hegemoniale mannelijkheidsideaal wordt niet door iedereen ten 

volle geaccepteerd; de Nederlandse genderonderzoeker Stefan Dudink is er daar één van. Hij beweert 

in zijn artikel ‘Mannelijkheid en natie’ in het Tijdschrift voor Genderstudies dat het begrip 

“tekortschiet in de conceptualisering en analyse van de manier waarop mannelijkheid –en sekse in het 

algemeen- andere machtsverhoudingen dan die tussen de seksen helpt maken en van de historiciteit 

van mannelijkheid”.
2
 Hij bedoelt hier mee dat de definitie van Connells mannelijkheidsideaal enkel 

toe te passen is in relatie tot het patriarchaat. Het hegemoniale mannelijkheidsideaal richt zich immers 

voornamelijk op de onderdrukking van de vrouw door de man en niet zozeer, zoals Dudink aangeeft, 

op sociaal-politieke velden (zoals nationalisme) die niet tot dat van machtsverhoudingen tussen 

mannen en vrouwen te reduceren zijn. In het artikel laat Dudink zien dat mannelijkheid meer 

machtsverschillen helpt constitueren dan enkel het machtsverschil tussen de seksen; mannelijkheid 

heeft ook invloed op machtsverschillen in klassen en naties. Wat de historiciteit van mannelijkheid 

betreft heeft Dudink kritiek op Connells definitie, omdat het niet uitlegt op welke manier er verschillen 

tot stand komen in de hegemoniale mannelijkheid; er wordt verondersteld dat die verschillen al 

aanwezig zijn, wat problemen op kan leveren voor de geschiedschrijver die mannelijkheid wil 

historiseren.
3
 Dudink erkent wel -in navolging van Connell- dat het belangrijk is om het mannelijke 

lichaam in het onderzoek te betrekken. In het artikel ‘Multipurpose Masculinities’ in Low Countries 

Historical Review gaat Dudink hier verder op door. Vanaf 1880 veranderd de kijk op mannelijkheid; 

tot die tijd was mannelijkheid sterk verbonden aan de sociale positie van de man en waren leeftijd en 

echtelijke status van grote invloed op het mannelijkheidsideaal. Na 1880 werden fysiologische 

aspecten belangrijker en werden discipline, verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid belangrijke 

factoren van het mannelijkheidsideaal. Dudink concludeert vervolgens dat mannelijkheid niet enkel 

terug te vinden was in het gedrag, maar ook in het uiterlijk van de man. 

 De Nederlandse historicus Josephine Hoegaerts bevestigt de ontwikkeling die door Dudink 

geschetst wordt. Mannelijkheid was een lange tijd gerelateerd aan vaderschap (reproductie), 

rechtvaardigheid, moed, etc. Rond 1900 raakt men echter gebiologeerd door het gespierde mannelijke 

lichaam. Het moest geen wild lichaam worden en overdreven spiermassa’s moesten niet het einddoel 

zijn; controle was in dit opzicht het toverwoord. Het cultiveren van het lichaam werd belangrijker en 

de sport werd gezien als een belangrijk middel om zo’n gecultiveerd en gecontroleerd lichaam te 

bemachtigen. Het is dus van belang dat ik in mijn scriptie ook het lichamelijke ideaal van de man 

onderzoek. 

 

Sport- en gendergeschiedenis  
Religie- en sporthistorica Marjet Derks brengt sportgeschiedenis en gendergeschiedenis bij elkaar in 

haar werk Hard gras. Sekse, identiteit en voetbalgeschiedenis. Derks heeft onderzoek gedaan naar 

vrouwelijkheid in het Nederlandse voetbal rond 1900 en zij maakt hierbij een vergelijking met de 

situatie in Engeland. Hoewel vrouwelijkheid het belangrijkste thema is, kent het werk ook enige 

relevante inzichten met betrekking tot mijn onderzoek naar mannelijkheidsidealen. Derks bespreekt de 

problemen die de vrouwen kenden in het Nederlandse voetbal dat gedomineerd werd door mannen. 

Marjet Derks haalt in dit artikel een idee van de Engelse historicus Thomas Arnold aan over het 

mannelijkheidsideaal van de katholieken; de muscular christian. De ideale man die Arnold voor ogen 

had was geestelijk gezond, beheerst, beschaaft, ridderlijk en gedreven door christelijke waarden. De 

ideale voetballer voldeed eveneens aan deze eisen van de muscular christian en breekbare mannen en  

homoseksuelen werden zodoende ongeschikt geacht voor deze sport. Vrouwen werden  eveneens door 

de mannen buiten de voetbalcultuur gehouden; vrouwen moesten zich volgens de mannen gaan richten 

op lichaamsbeweging waar fatsoen en ingetogenheid werden betracht. De Nederlandse voetbalbond 

                                                      
2
 Stedan Dudink, ‘Mannelijkheid en natie’, Tijdschrift voor Genderstudies 2 (2001) 22. 
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wil hierom niet meewerken aan de ontwikkeling van vrouwenvoetbal, waardoor de voetbalsport in de 

eerste decennia van de twintigste eeuw een mannencultuur blijft. Onder deze mannen voelde echter 

niet elke sociale groep zich geaccepteerd, wat de joden, de socialisten en de confessionelen ertoe doet 

besluiten om hun eigen bonden, competities en verenigingen op te richten. 

In haar artikel Modesty and Excellence: Gender and Sports Culture in Dutch Catholic 

Schooling, 1900–40 besteed Marjet Derks aandacht aan de samenhang tussen sport en katholieke 

mannelijkheidsidealen. Rond 1900 zagen de katholieke scholen in dat het ontwikkelen van sportieve 

vaardigheden belangrijk was voor jongens en meisjes. De katholieke scholen trachtten goede 

katholieke burgers te ontwikkelen op basis van katholieke waarden en moderne attitudes en daarbij 

waren alleen intellectuele vaardigheden niet genoeg. Sportieve vaardigheden als fair play, ijver, 

alertheid en een sterke wil konden van een jongen een man maken. Bovendien was de sport voor de 

jongens een uitlaatklep voor de opgekropte energie. De ideale katholieke man had alles wat 

vrouwelijk, kinderlijk of angstig was van zich afgeschud. Mannelijkheid werd op de katholieke 

scholen steeds meer verbonden aan fysieke prestaties en in mindere mate aan intellectuele prestaties. 

Marjet Derks verbindt in het artikel het mannelijkheidsideaal van de katholieken dus aan sport, 

evenals ik dat doe in deze scriptie. 

Marjet Derks laat zien dat sportgeschiedenis en gendergeschiedenis met elkaar te combineren 

zijn. De artikelen van Derks zijn interessant omdat zij evenals ik op zoek is gegaan naar 

mannelijkheidsidealen in de sport in de twintigste eeuw. Haar focus ligt echter op de eerste decennia 

van de twintigste eeuw en op de ideeën van één groep; de katholieke zuil. In mijn onderzoek wil ik 

daarentegen meerdere groepen onderzoeken voor de jaren 1920-1940. 

 De Nederlandse hoogleraar Annelies Knoppers is gespecialiseerd in pedagogiek en 

lichamelijke opvoeding. In haar artikel ‘Voorhoede van Ajax speelt meisjes-voetbal’ verbindt zij 

Connells idee van het hegemoniale mannelijkheidsideaal aan de sportende mannen en vrouwen in 

Nederland. Zij accepteert het ideaal van Connell en ziet in Nederland heteroseksuele, blanke en 

succesvolle mannen die aan dit hegemoniale mannelijkheidsideaal voldoen; topvoetballers 

bijvoorbeeld. Homoseksuele mannen of gekleurde mannen begeren eveneens dit ideaal, maar kunnen 

niet aan dit ideaal voldoen waardoor zij hun eigen ideaal construeren die gebaseerd is op het 

hegemoniale mannelijkheidsideaal. Volgens Knoppers bestaat er een relationele fysieke superioriteit 

van de man ten opzichte van de vrouw; de sterkste man is immers sterker dan de sterkste vrouw. 

Voetbal wordt gekoppeld aan heteroseksualiteit, want deze sport is opgezet om de mannelijkheid te 

tonen; sportende mannen hebben vrouwen nodig om hun heteroseksualiteit te bevestigen. Hoewel 

Knoppers zich in met name focust op de vrouwelijkheid is het artikel van Knoppers interessant voor 

mijn onderzoek aangezien zij eveneens de relatie legt tussen (top)voetbal en mannelijkheid.  

  

Verzuilingsgeschiedenis 
In het interbellum, de periode die centraal staat in mijn onderzoek, is de Nederlandse samenleving 

sterk verzuild. De historische werken die de verzuiling benoemen, zoals Geschiedenis van de 

Nederlanden van Blom en Lamberts, bevestigen dat Nederland sterk verdeeld was in deze tijd en dat 

de zuilen sterk van elkaar verschilden qua levenswijze, interne verhoudingen en levensbeschouwelijke 

grondslagen. De Nederlandse maatschappij was verdeeld in een neutraal-liberale, 

sociaaldemocratische, katholieke en protestante zuil, waarbij men probeerde zo min mogelijk in 

aanraking te komen met de andere zuilen. Op enkele terreinen was samenwerking echter 

onvermijdelijk, bijvoorbeeld op politiek terrein. Volgens de schrijvers van Geschiedenis der 

Nederlanden was Nederland op sportief gebied zwakker verzuild. Volgens Peter van Dam, schrijver 

van het boek Staat van verzuiling, was de Nederlandse samenleving echter niet alleen op sportief vlak 

zwakker verzuild; dit gold namelijk ook voor de andere maatschappelijke vlakken. Van Dam beweert 

dat de segregatie niet zo sterk was als de meeste historici doen voor komen. Hij geeft toe dat er weinig 
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huwelijken werden gesloten tussen de verschillende zuilen en dat vriendschappen zich voornamelijk 

binnen de eigen zuil concentreerden, maar er was geen sprake van een ‘ijzeren gordijn’. De 

voorstelling van vier strikt gescheiden kaarsrechte zuilen klopt niet; de grenzen van de zuilen waren te 

vaag. Het begrip ‘verzuiling’ was in de jaren dertig als vorm van bestuurlijke beeldspraak opgekomen, 

maar werd in de loop der tijd steeds vaker gebruikt om de gesegmenteerde Nederlandse samenleving 

aan te duiden. Dat het begrip toch werd overgenomen door het volk komt volgens Van Dam doordat 

de karikaturale beeldspraak van de verzuiling zo eenvoudig was. De verzuiling werd verbeeld als een 

klassieke tempel waarbij de vier zuilen de vier gemeenschappen moest voorstellen; de overkoepeling 

van de gedeelde overheid die door de vier zuilen gedragen werd vormde het dak van de tempel. Een 

tweede reden voor het succes van het begrip ‘verzuiling’ is dat het zodoende voor tegenstanders 

makkelijk was om dit systeem als stug en verouderd neer te zetten, terwijl de voorstanders zich 

middels dit beeld konden beroepen op de eenheid en stabiliteit van de eigen zuil. 

 In de Nederlandse geschiedenisboeken is veel bewijs te vinden voor verzuiling. Het werk 

Geschiedenis van de Nederlanden beweert dat de verzuiling op sportief gebied minder aantoonbaar 

was; Van Dam deelt deze mening en beweert dat de Nederland op de meeste maatschappelijke vlakken 

weinig verzuild was. In dit onderzoek wil ik onder andere achterhalen in hoeverre de bewering van 

Van Dam klopt ten aanzien van de voetbalsport in het interbellum. Waren het voetbal en de 

mannelijkheidsidealen per zuil verschillend of zijn de grenzen vaag en zijn er veel overeenkomsten te 

vinden tussen de zuilen? 

 Wanneer ik het mannelijkheidsideaal van de vier sporttijdschriften heb gevonden verbind ik 

dit mannelijkheidsideaal aan de klasse of de religieuze stroming dat de doelgroep is van het 

sporttijdschrift. Zo probeer ik te verklaren of het mannelijkheidsideaal dat in het sporttijdschrift naar 

voren kwam representatief was voor de sociale groep die het sporttijdschrift uitgaf. Het boek De 

ontdekking van de Middeleeuwen van Peter Raedts kan mij helpen bij het vinden van deze verbanden. 

In dit werk gaat Raedts in op de vernieuwde interesse voor de Middeleeuwen en het ridderlijke ideaal 

in de negentiende en twintigste eeuw. Het ridderlijke ideaal werd gekenmerkt door moed, wilskracht, 

hoffelijkheid, beschaafdheid, etc. Dit ridderlijke ideaal werd zodoende in Nederland in de negentiende 

en twintigste eeuw wederom door vele sociale groepen begeerd en dit had een grote invloed op het 

mannelijkheidsideaal van de verschillende klassen en stromingen. Raedts bespreekt in dit opzicht 

onder andere de hogere klassen, de lagere klassen, de katholieken en de protestanten. Dit is bruikbaar 

materiaal voor mijn onderzoek naar mannelijkheidsidealen in het Interbellum aangezien Raedts 

mannelijkheidsidealen noemt die men in de Middeleeuwen van belang achtte en vervolgens bespreekt 

in welke mate de verschillende groeperingen in Nederland deze middeleeuwse idealen overnamen in 

de negentiende en de twintigste eeuw. Het boek van Raedts kan mij helpen bij de vraag of de 

mannelijkheidsidealen die door middel van dit onderzoek in de tijdschriften zijn gevonden stroken met 

de ideeën van de sociale groep die het tijdschrift uitgaven. 

 

Voetbalgeschiedenis 

In het eerste hoofdstuk van de scriptie doe ik onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse 

voetbal tot 1940. Het boek Voetbal in Nederland, een onderzoek naar de maatschappelijke en 

sportieve aspecten van C.G.M. Miermans heeft hierbij als leidraad gefungeerd. Dit boek geeft 

chronologisch weer hoe het voetbal in Nederland zich tot 1955 heeft ontwikkeld. Het werk begint met 

een algemeen hoofdstuk over sport en vrije tijd. Vervolgens bespreekt Miermans hoe de Nederlandse 

elite het voetbal vanuit Engeland naar Nederland brengt en hoe de eerste voetbalbond en competitie in 

Nederland ontstaat. Na 1900 gaan ook de lagere klassen zich met voetbal bezig houden en veranderd 

het voetbal van een elitesport in een massasport. Miermans besteed eveneens aandacht aan de 

verzuiling in het voetbal tijdens het interbellum; de katholieken, de protestanten en de socialisten 

scheidden zich af van de algemene voetbalbond. Hij gaat hier echter niet dieper in op de tijdschriften 
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die zij oprichtten na deze afscheiding of op de mannelijkheidsidealen die de afgescheiden groepen 

nastreefden. Voetbal is in het interbellum de populairste sport in Nederland zo blijkt uit de 

vergelijkingen die Miermans maakt tussen het aantal verenigingen, leden en supporters in het voetbal 

en in andere Nederlandse sporten. In zijn onderzoek maakt Miermans veel gebruik van primaire 

bronnen, zoals oprichtingsstatuten, gedenkboeken en verslagen van vergaderingen, welke hij 

regelmatig citeert en parafraseert. Daarnaast maakt hij veelvuldig gebruik van kwantitatieve gegevens, 

waarmee hij verschillende ontwikkelingen op voetbalgebied duidelijk aantoont.  

Tijdsafbakening 

Ik heb om vier redenen het interbellum als onderzoeksperiode gekozen voor mijn scriptie. Allereerst 

vormt het interbellum een redelijk duidelijk afgebakende periode tussen twee Wereldoorlogen waar de 

Nederlandse maatschappij en het Nederlands voetbal de nodige consequenties van ondervond. Het 

leven vóór de Eerste Wereldoorlog was voor het Nederlandse volk anders dan de periode na deze 

oorlog; dit geldt in nog veel sterkere mate voor het leven vóór en na de Tweede Wereldoorlog. Het 

interbellum is zodoende een unieke periode in de Nederlandse geschiedenis en het leek mij interessant 

om te onderzoeken hoe de voetbalsport zich juist in deze periode in Nederland ontwikkelde. Een 

tweede reden om juist het interbellum te onderzoeken heeft te maken met het feit dat ik mijn 

onderzoek op voetbalverslagen in sporttijdschriften van verschillende klassen en stromingen wil 

richten. In de jaren twintig gaan de hogere klassen, de protestanten en de katholieken elk hun eigen 

sporttijdschriften uitgeven; de Tweede Wereldoorlog betekende voor enkele van deze tijdschriften het 

einde, wat het interbellum qua sporttijdschriften tot een interessante periode maakt. Een derde reden is 

dat het Nederlandse voetbal zich op 1 augustus 1940 verenigt in één landelijke voetbalbond, waardoor 

de verschillen tussen de groeperingen afnemen en de tegenstellingen in idealen af zullen nemen, 

waardoor de periode ná 1940 minder interessant is voor deze scriptie. Een vierde reden om deze 

periode te onderzoeken is het feit dat na de Eerste Wereldoorlog het voetbal definitief van een 

elitesport in een volkssport veranderde waardoor de (niet-) actieve belangstelling voor het voetbal 

sterk toenam en de kwantiteit en kwaliteit van voetbalverslagen sterk toenam. 

Methodologie 

Uit het werk van Connell en Dudink werd mij duidelijk hoe ik onderzoek kan doen naar 

mannelijkheid; zo leerde ik dat het belangrijk is om onderzoek te doen naar distincties die te vinden 

zijn met betrekking tot klasse, religie en natie. Beide schrijvers benadrukken dat mannelijkheid 

veranderlijk is en dat het van belang is dat historici oog hebben voor verschillen in 

mannelijkheidsidealen van verschillende tijden en groepen. Connell beweert dat er verschillende 

mannelijkheidsidealen bestaan en wijst hierbij de verhoudingen tussen mannelijkheid en 

vrouwelijkheid aan als motor van deze verschillen. Dudink is het met Connell eens dat er 

verschillende mannelijkheidsidealen bestaan waarvan de één dominanter is dan de ander, maar hij doet 

deze bewering op politiek-sociale gronden. Ik neem van deze historici het idee over dat er 

verschillende mannelijkheidsidealen naast elkaar bestaan op een bepaald moment in de geschiedenis, 

maar richt mij hierbij op sociale en religieuze distincties. De relatie die Connell en Dudink leggen 

tussen mannelijkheid en lichamelijkheid is eveneens van belang voor mijn onderzoek. Wanneer ik 

onderzoek doe naar mannelijkheidsidealen in sporttijdschriften zal ik eveneens op zoek gaan naar de 

lichamelijke idealen van de man. 

De Nederlandse literatuurhistoricus Nop Maas is van mening dat tijdschriftstudies een lange 

tijd niet serieus zijn genomen door historici. Hij wijt deze desinteresse voor historische tijdschriften 

onder andere aan de lage kwaliteit van de tijdschriftstudies uit de twintigste eeuw en aan de problemen 

die men ondervind bij het onderzoeken van oude tijdschriften, zoals missende jaargangen van een 

tijdschrift en zwaar beschadigde tijdschriften. Volgens Maas mag dit echter geen reden zijn om geen 
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onderzoek te doen naar tijdschriften. De tijdschriften bevatten in de negentiende eeuw reeds illustraties 

en door goedkope druktechnieken kon een groot deel van Nederland in hun behoefte aan tijdschriften 

worden voorzien. Deze geïllustreerde weekbladen leveren zodoende prachtig materiaal op om inzicht 

te krijgen in de interesses en normen van de verzuilde bevolking in het Interbellum. 

Mijn onderzoek naar de sporttijdschriften heb ik op vier sporttijdschriften gebaseerd. Mijn 

keuze in sporttijdschriften heb ik grotendeels ontleend aan de Databank Sport van het Huygens 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Deze databank maakt een onderscheid tussen de vier 

voetbalorganisaties die tijdens het interbellum naast elkaar bestonden: de neutraal-liberale, de 

katholieke, de christelijke en de socialistische voetbalorganisatie. De databank geeft voor de 

verschillende voetbalorganisaties aan waarom deze zich afscheidden van de neutrale voetbalbond, in 

welke competitie zij speelden en welk orgaan hen in voetbalnieuws voorzag.  

 Voor mijn onderzoek naar het mannelijkheidsideaal van de hogere klassen heb ik De 

Corinthian onderzocht. Dit weekblad werd opgericht door een elitair gezelschap dat ontevreden was 

over de inmenging van het volk in het voetbal. Zij scheidden zich door middel van dit sporttijdschrift 

af van de ideeën van de lagere klassen. De lagere klassen kenden vele verschillende tijdschriften die in 

mijn ogen het onderzoeken waard zijn. Het probleem bij veel van deze volkse sportbladen is dat zij 

zeer weinig wedstrijdverslagen optekenden; dit gold bijvoorbeeld voor Arbeiderssport, Sport in Beeld 

en De Revue der Sporten. Het Sportblad dat vanaf 1920 wekelijks verscheen versloeg de wedstrijden 

wél uitgebreid, het probleem is echter dat dit blad in 1927 ophield met bestaan. Daarom heb ik er voor 

gekozen om een socialistische krant te onderzoeken op mannelijkheidsidealen ter aanvulling op de 

ideeën van Het Sportblad. Het socialistische dagblad Het volk was de krant met de meest uitgebreide 

voetbalverslagen waardoor het de perfecte aanvulling op Het Sportblad was met betrekking tot dit 

onderzoek. 

Op religieus gebied heb ik een katholiek en een protestants tijdschrift onderzocht. Aangezien 

beide religieuze stromingen maar één sporttijdschrift uitgaven had ik geen andere keuze dan het 

katholieke blad Sport Illustratie en het protestante blad Lichaamsoefening te onderzoeken in 

respectievelijk het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek die zich beide in Den Haag 

bevinden.  

 In de sporttijdschriften ben ik op zoek gegaan naar de mannelijkheidsidealen. Ik was  constant 

op zoek naar gedragskenmerken en karaktertrekken die door het blad werden aangehaald. In de 

verslagen ging ik op zoek naar de stempels die spelers meekregen: ijverig, krachtig, sportief, moedig, 

etc. Hierbij richtte ik mij natuurlijk niet enkel op de positieve idealen, want negatieve 

gedragskenmerken en karaktertrekken, zoals luiheid, slapheid agressiviteit, geven eveneens informatie 

over het ideaal dat het sportblad voor ogen had Deze mannelijkheidsidealen zijn niet alleen op 

individueel niveau te vinden; een elftal kan immers in zijn geheel als slap, onsportief of geestdriftig 

worden bestempeld.  

 De mannelijkheidsidealen in De Corinthian en Het Sportblad trachtte ik met name te vinden in 

wedstrijdverslagen van het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal speelde in de jaren twintig en 

dertig jaarlijks tussen de vier en de tien wedstrijden en met name de wedstrijden waarvan het resultaat 

opmerkelijk was (bijvoorbeeld 5-0, 1-6 en 4-4) zijn voor dit onderzoek van grote waarde, aangezien de 

verslaggevers in dergelijke enerverende wedstrijden vele mannelijkheidsidealen benoemden bij de 

winnende en de verliezende partij. Daarnaast zijn de wedstrijden tegen Engeland, België en Uruguay 

in het interbellum zeer beladen, waardoor er in de kranten bijna sprake is van een vijandige sfeer. Bij 

een vijandige sfeer komen de mannelijkheidsidealen het sterkst naar voren en schromen de sportbladen 

niet om de spelers in een negatief of positief daglicht te plaatsen. In De Corinthian zijn tevens de 

wedstrijdverslagen van elitaire clubs interessant, aangezien deze niet geheel objectief worden bekeken 

en de elftallen veelal met positieve idealen geprezen worden. Daarnaast zijn in De Corinthian vele 
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idealen op te maken uit de columns waarin doorgaans uit werd gelegd waar De Corinthian voor stond 

en hoe een man zich op en buiten het voetbalveld diende te gedragen.  

 De columns in de Sport Illustratie en Lichaamsoefening waren eveneens een zeer belangrijke 

bron. Deze werden geschreven met het doel de lezers te waarschuwen voor het kwaad rond de 

voetbalvelden en de lezers te herinneren aan Gods wil. Dit maakte het tot een zeer bruikbare bron voor 

dit onderzoek, aangezien in dergelijke columns vaak melding gemaakt wordt van gedragskenmerken 

en karaktertrekken die men liever wel of niet bij de man zag. Beide bladen deden geen verslag van de 

wedstrijden van het Nederlands elftal; daar staat tegenover dat zowel Sport Illustratie als 

Lichaamsoefening zeer gedetailleerde wedstrijdverslagen opstelden  van de wedstrijden van de eigen 

competities. Naast de wedstrijdverslagen en de columns zijn in beide christelijke tijdschriften ook vele 

rubrieken gewijd aan de uitleg van de voetbalsport, bijvoorbeeld welkte tactieken er gebruikt kunnen 

worden of welke kwaliteiten een speler dient te bezitten om zich tot een goede spits, spil of doelman te 

ontwikkelen. Deze rubrieken geven tevens veel informatie over de gedragskenmerken die men graag 

terugzag bij de man. 

 Naast de ideale gedragskenmerken van de man hoop ik uit de bladen tevens een lichamelijk 

ideaal op te maken. Dit lichamelijkheidsideaal wil ik eveneens uit de wedstrijdverslagen van de vier 

tijdschriften te achterhalen, maar foto’s, reclames en overige illustraties kunnen eveneens een beeld 

scheppen van het lichamelijkheidsideaal van de man. Op die manier tracht ik te onderzoeken hoe men 

in het interbellum dacht over postuur, spiermassa, kleding en meer van dergelijke lichamelijke 

aspecten. Het mannelijkheidsideaal dat ik wil gaan onderzoeken is dus tweeledig en valt uiteen in 

enerzijds gedragskenmerken en karaktertrekken van de ideale man en anderzijds de lichamelijke 

aspecten van de ideale man.  

Verantwoording 

Mijn onderzoek naar mannelijkheidsidealen in voetbalverslagen in verschillende sporttijdschriften uit 

het interbellum is om verschillende redenen relevant te noemen. 

 Marjet Derks heeft al eerder een relatie gelegd tussen mannelijkheid en voetbal. Zij richtte 

zich met name op de periode rond 1900 en niet –zoals ik- op het interbellum. Het interbellum is voor 

het Nederlandse voetbal echter een bijzondere periode doordat voetbal zich tussen de oorlogen 

definitief tot een volkssport ontwikkeld en het Nederlandse voetbal zich in verschillende competities 

laat opdelen. Derks maakt in haar werk melding van de bonden die zich opsplitsen, maar gaat hier niet 

dieper op in. Miermans gaat wel op deze versplintering van het voetbal in, maar hij relateert dit niet 

aan verschillende mannelijkheidsidealen. Deze bijzondere ontwikkelingen in het Nederlandse voetbal 

maken het onderzoek naar deze periode zeer relevant. 

Derks bekijkt de mannelijkheid enkel vanuit katholiek perspectief, terwijl ik juist 

verschillende sociale groepen uit het interbellum vergelijk. Op die manier kan ik enig inzicht geven in 

de discussie rond de verzuilingsgeschiedenis die Peter van Dam opnieuw relevant maakte met zijn 

boek Staat van verzuiling. Ik bekijk in deze scriptie immers of de mannelijkheidsidealen van enkele 

zuilen sterk met elkaar verschillen of juist overeenkomen. Mochten er weinig verschillen zijn dan zou 

ik de bewering van Van Dam over de vage grenzen van de zuilen kunnen bevestigen.  

Nederlandse historici  hebben het onderzoek naar (sport)tijdschriften, volgens Nop Maas een 

lange tijd links laten liggen. Inmiddels krijgen de tijdschriften meer aandacht met betrekking tot 

historisch onderzoek, maar een onderzoek naar mannelijkheidsidealen door middel van 

sporttijdschriften is tot dusver niet gedaan. Miermans besteed bijvoorbeeld in zijn gedetailleerde boek 

over de geschiedenis van het Nederlandse voetbal geen aandacht aan de sporttijdschriften.  

 Over gendergeschiedenis, sportgeschiedenis, tijdschriftgeschiedenis en 

verzuilingsgeschiedenis zijn afzonderlijk al artikelen en boeken geschreven –zoals ik in deze status 

quaestionis heb laten zien-, maar er zijn geen werken waarin een samenhang tussen deze velden wordt 
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onderzocht, zoals ik dat in deze scriptie wél doe. Bovendien is er niet eerder een dergelijk onderzoek 

gedaan aan de hand van sporttijdschriften, waardoor mijn onderzoek uniek is en ik er zeker van kan 

zijn dat mijn probleemstelling tot noch toe niet afdoende is beantwoord. 
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2. De opkomst van de voetbalcultuur in Nederland van 1880-1940 

Van spel naar sport 

De periode vóór 1880 wordt door C.G.M. Miermans (1955) “de oertijd van het Nederlandse voetbal 

genoemd”.
4
 Het uit Engeland overgewaaide football werd slechts incidenteel bespeeld in Nederland. 

In Enschede en Den Haag werd het spel in de jaren 1860-1870 geïntroduceerd door studenten die 

enige tijd in Engeland hadden gestudeerd en aldaar in aanraking waren gekomen met voetbal of door 

Engelse studenten die het spel in Nederland speelden. Er waren echter nog geen duidelijke algemene 

spelregels opgesteld over de manier waarop het voetbal gespeeld zou moeten worden. Het voetbal was 

in deze periode als sport dus niet noemenswaardig; er was nog geen algemene voetbalcultuur en dit 

zou tot 1880 zo blijven. Het voetbal kende in Nederland namelijk enkele opstartproblemen die tot in 

de twintigste eeuw de groei van het voetbal remden. 

Allereerst was er het probleem van de lange werkdagen voor het volk. In de negentiende eeuw 

werkte de massa zeven dagen per week van de ochtend tot de avond tegen een zeer laag loon. Er was 

voor het gewone volk geen tijd en geen geld beschikbaar om zich te ontspannen.
5
 Daarnaast was er 

veel kritiek op het voetbalspel, dat als ruw en onfatsoenlijk werd gezien. Kritiek was er bijvoorbeeld 

van Jan ter Gouw die in zijn boeken over De Volksvermaken aandacht besteedde aan Engelse 

volksvermaken, zoals boksen en football en hier zijn afkeuring over uitsprak: “als wij diezelfde 

gentlemen bij hun lievelingsspel, den football, elkaar zien slaan en schoppen, dat ze zien noch horen, 

staan noch zitten kunnen, dan zeggen we ,,heiligh Holland” waar de bekkensnijders en koopvechters 

allang afgemarcheerd zijn”.
6
 Dergelijke afkeer tegen het ruwe voetbalspel was tevens terug te zien bij 

de ouders van de gegoede jeugd die hun kinderen liever niet als ordinaire jongens over het voetbalveld 

zagen zweten en hijgen. De eerzucht die bij het spel naar voren kwam bij de jongeren, maakte hen 

minder gemotiveerd voor het schoolwerk. De katholieke kerk had een sterke anti-fysische traditie, 

waarin het lichaam gezien werd als de oorzaak van zonde en lust. Men was zodoende erg huiverig 

voor voetbal, aangezien men het lichaam boven de ziel zou kunnen gaan waarderen. Priesters 

waarschuwden door middel van boeken en pamfletten voor het gevaar van de focus die op het lichaam 

kwam te liggen.
7
 De protestants-christelijke kerk sloot zich aan bij de sportopvatting van de katholieke 

kerk. De apostel Paulus had immers in 1 Timotheus 4 vers 8 verkondigd: “Want de oefening van het 

lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van 

leven, in heden en toekomst”. De protestanten namen deze uitspraak van Paulus ter harte en verzetten 

zich hierdoor lange tijd tegen het voetbal.
8
 

 Deze problemen losten zich in de decennia na 1880 grotendeels op. Wat het tekort aan vrije 

tijd betrof, had de politicus Samuel van Houten reeds geprobeerd middels zijn Kinderwetje uit 1874 de 

kinderarbeid terug te dringen, alhoewel dit in de praktijk weinig effect bleek te hebben. Pas in 1906, 

toen de zestig-urige werkweek werd ingevoerd, ontstond er vrije tijd voor de arbeiders en konden ook 

zij gaan sporten. Voetbal was in dit opzicht volgens De Wagt (1984) een logische keuze voor de 

arbeiders: voetbal was goedkoop, eenvoudig en het kon het hele jaar door gespeeld worden. 

Bovendien begon men de waarde van lichaamsbeweging in de open lucht in te zien en daar was 

voetbal uitermate voor geschikt.
9
 De katholieke kerk gaf na 1880 eveneens toe aan het belang van 

lichamelijke beweging. De nadruk kwam nu niet meer zo zeer te liggen op het lichaam als iets 

                                                      
4
 C.G.M. Miermans, Voetbal in Nederland (Assen 1955) 71. 

5
 Gabri de Wagt, Eerst de man, dan de bal (Hilversum 1984) 8. 

6
 Miermans, Voetbal, 71.  

7
 Marjet Derks, ‘Modesty and Excellence: Gender and Sports Culture in Dutch Catholic Schooling 1900–40’, in:  

Gender & History 20 (2008) 11. 
8
 Ton Lensvelt, Voetbal in de klei (Ongepubliceerd artikel, Dussen 2004) 19. Geraadpleegd via: 

http://members.ziggo.nl/tonlensvelt/Publiek/voetbalindeklei.pdf  
9
 De Wagt, Eerst de man, dan de bal, 21. 
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negatiefs; als een instrument voor zonde en lust. Het lichaam was tevens de tempel van God, die goed 

onderhouden diende te worden. Deze laatste positieve gedachte begon aan het eind van de negentiende 

eeuw het katholieke beeld te bepalen en het negatieve beeld over het zondige lichaam werd 

langzaamaan verdrongen. Het voetbal bood de jongemannen de kans om uit te blinken en het leerde de 

jeugd enkele belangrijke waarden, zoals ‘fair play’, samenwerken en zelfcontrole. Daarnaast vormde 

het voetbal een uitlaatklep voor de opgekropte seksuele energie van de jonge katholieke voetballers.
10

 

De gegoede burgerij deelde de mening van de katholieke kerk dat de voetbalsport van waarde zou 

kunnen zijn. Bovendien zagen zij de jeugd liever deze onschuldige sport uitoefenen dan dat ze hun 

vrije tijd vulden met drankmisbruik of andere moreel gevaarlijke activiteiten.
11

 

Volgens Miermans verandert een spel in een sport “wanneer men het winnen en het geregeld 

houden van wedstrijden belangrijker acht dan louter het genoegen, dat in het spelen van het spel 

gelegen is”.
12

 De ontwikkeling van ‘voetbal’ tot een sport is in Nederland onlosmakelijk verbonden 

met de Fries Willem Johan Herman “Pim” Mulier (1865-1954). In zijn jeugd was hij enkele malen in 

aanraking gekomen met Engelsen die tegen een ovale bal trapten. Hij bemachtigde in 1879 zelf zo een 

bal én een voetbalreglement uit Engeland, waarop hij het spel aan zijn Haarlemse vrienden uit kon 

gaan leggen. Dit was een elitaire vriendengroep bestaande uit circa veertig jongens, waaronder twee 

jonkheren, twee domineeszonen en een aantal jongens die zich later zouden opwerken tot griffier, 

directeur, makelaar, notaris.
13

 Deze vriendengroep richtte op 15 september 1879 de eerste Nederlandse 

voetbalclub op: de Haarlemsche Football Club (H.F.C.).
14

 Koning Voetbal verspreidde zich snel onder 

de elite van de lage landen waardoor op 8 december 1889 de eerste Nederlandse voetbalbond kon 

worden opgericht: de Nederlandsche Voetbal- en Athletiekbond (hierna als: N.V.A.B.) met Pim 

Mulier als voorzitter. De oprichters waren elf voetbalverenigingen afkomstig uit Delft, Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag en Haarlem; het voetbal was van een spel in een sport veranderd.
15

 De 

oprichting van de N.V.A.B., vanaf 1895 de Nederlandse Voetbalbond (hierna als: N.V.B.), was hier 

een voorbeeld van, en ook het opstellen van landelijke spelregels naar Engelse normen, zoals de 

invoering van de strafschop en het verplicht stellen van doelnetten en een doellat maakte duidelijk dat 

het voetbal een gereglementeerde sport was geworden.
16

 Competitiedeelname was slechts 

voorbehouden aan eliteclubs; het duurde in de meeste steden circa vijftien jaar na de komst van het 

elitevoetbal voor er een volksvereniging haar intrede deed.
17

 Het landskampioenschap van Nederland 

werd tot 1914 uitgevochten tussen de kampioenen van de Eerste Klasse West en de Eerste Klasse 

Oost. Vanaf het seizoen 1915/16 deed ook de kampioen van de Eerste Klasse Zuid mee om het 

kampioenschap. Dit waren echter overwegend eliteclubs, maar in het oosten en het zuiden deden 

enkele volksverenigingen mee in de Eerste Klasse. Deze opkomst van de volksverenigingen getuigt 

van een tweede belangrijke ontwikkeling binnen deze periode; voetbal veranderde van een elitesport in 

een volkssport. 

Van elitesport naar volkssport 

De eerste voetbalvereniging die het volk oprichtte was de in 1897 opgerichte v.v. Haarlem; na de 

eeuwwisseling zouden veel verenigingen dit voorbeeld volgen. Door een terrein of een bal ter 

beschikking te stellen hielpen verschillende groepen het volksvoetbal in het zadel. Hierbij kan gedacht 

worden aan fabriekseigenaren, de Volksbond tegen drankmisbruik of de Maatschappij tot Nut van ’t 
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Algemeen. Naast steun was er echter ook veel tegenstand van de elite die met een zekere minachting 

op de voetballende arbeiders en hun jongeren neerkeken. Het volk probeerde op de maatschappelijke 

ladder omhoog te klimmen, terwijl de elite probeerde om boven het volk te blijven staan.
18

 De 

arbeiders werden niet toegelaten tot de voetbalbonden van de elite en zagen hierdoor geen andere 

oplossing dan zelf ook voetbalbonden op te richten -welke overigens wel bij de N.V.B. stonden 

ingeschreven. Het duurde lang voordat de elite zich met het volk wilde mengen op voetbalgebied. De 

eerste zevenentwintig kampioenschappen van Nederland werden dan ook gewonnen door eliteclubs uit 

Amsterdam, Den Haag, Haarlem of Rotterdam. De kampioen was constant afkomstig uit de Eerste 

Klasse West waarin enkel eliteclubs voetbalden. Dit veranderde met de oprichting van de Eerste 

Klasse West B in 1916 waarin volksclubs werden toegelaten. De ploegen uit deze klasse -in de 

volksmond de “margarineklasse” genoemd- konden via een nacompetitie in de “roomboterklasse” van 

de eliteclubs terecht komen. Het was de Rotterdamse club Feyenoord die dit in 1921 voor het eerst 

lukte, maar het volk had al eerder de alleenheerschappij van de westelijke elite doorbroken. In het 

seizoen 1915/16 werd Willem II, een elitevereniging uit Tilburg, de eerste niet-Westelijk 

landskampioen van Nederland. Een jaar later was het Go Ahead uit Deventer dat als eerste 

volksvoetbalclub het landskampioenschap won.
19

  

 Pim Mulier was tot 1897 voorzitter van de N.V.B. en had voetbal van een spel in een sport 

zien veranderen. Jan Warner nam het voorzittersstokje over en bleef in die functie tot 1919. Hij had de 

sport langzaamaan zien veranderen van een elitesport in een volkssport. De periode van zijn opvolger, 

J.W. Kips zou door de definitieve overwinning van het volk op de elite getekend worden; er ontstond 

een Nederlandse voetbalcultuur. 

De overwinning van het volksvoetbal. 

Het aantal voetbalverenigingen nam vanaf de oprichting van de N.V.(A.)B. sterk toe (tabel 1). In 1891 

kende Nederland slechts twaalf voetbalverenigingen, waaronder de elf verenigingen die de N.V.A.B. 

in 1889 hadden opgericht. In 1901 werd de voetbalsport door het hele land beoefend –behalve in 

Limburg- en was het aantal verenigingen gegroeid tot tachtig. Op het moment dat de werkweek van de 

arbeiders verkort werd en zij hun eigen verenigingen op konden gaan richten steeg het aantal 

verenigingen zeer snel tot 346 verenigingen in 1911. Bovendien nam het gemiddeld aantal leden per 

vereniging toe van dertig in 1892 tot 49 in 1910 (tabel 2). Het voetbal was van een spel van de 

(westelijke) elite veranderd in een volkssport die in elke provincie beoefend werd.
20

 

De Eerste Wereldoorlog was van grote invloed op het Nederlandse voetbal. Hoewel Nederland 

zich handig buiten de oorlog wist te houden waren er veel Nederlandse soldaten gemobiliseerd. De 

lange dagen van deze soldaten bestonden voornamelijk uit waken en wachten, maar in hun vrije uren 

vonden zij afleiding in het voetbal. De militaire burgerelftallen organiseerden oefenwedstrijden tegen 

elkaar, waardoor de gemobiliseerde soldaten ook werden gegrepen door het voetbalvirus.
 21

 De N.V.B. 

organiseerde zelfs competities waaraan 278 militaire elftallen in 1918 aan deelnamen.
22

 Bij thuiskomst 

wilden de soldaten blijven voetballen wat tot gevolg had dat er op het platteland vele nieuwe 

verenigingen werden opgericht, waardoor in 1921 maar liefst 1188 verschillende voetbalverenigingen 

in Nederland te vinden waren en tien jaar later was dit aantal bijna verdubbeld tot 1965 

voetbalverenigingen.
23

 Het aantal leden per vereniging liep door de Eerste Wereldoorlog snel op  

(tabel 2). Doordat soldaten uit het hele land gerekruteerd werden kwamen enkele kleine verenigingen 
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in het nauw, omdat zij niet aan de eisen van de N.V.B. konden voldoen. De N.V.B. had in de periode 

1900-1914 eisen gesteld aan verenigingen om er voor te zorgen dat men niet constant nieuwe 

verenigingen op zou richtten; het was namelijk niet ongebruikelijk om elke zomer (in de winter lag het 

voetbal stil) een nieuwe vereniging op te richten. De eisen die de N.V.B. stelde hadden betrekking op 

het spelterrein, het spelmateriaal, het wedstrijdreglement en contributies. Naarmate het aantal leden bij 

een volksvereniging door de mobilisatie afnam kon de contributie niet meer betaald worden aan de 

N.V.B. waardoor de vereniging werd opgeheven en de leden zich bij andere verenigingen aansloten. 

Op die manier steeg het gemiddelde aantal leden per vereniging tot tachtig leden in 1920. Na de oorlog 

nam dit gemiddelde af tot 52 leden in 1923. Tijdens het interbellum groeide dit gemiddelde gestaag tot 

67 leden in 1939.
24

  

 Een reden voor de groei van het aantal voetbalverenigingen is al genoemd, namelijk de 

mobilisatie. Als tweede reden kan genoemd worden dat er in 1919 een wet van kracht werd die het 

verbood om kinderen van dertien jaar of jonger te laten werken; jongens en meisjes die ouder dan 13 

jaar waren mochten maximaal 45 uur per week werken. Daarnaast gingen ook volwassenen minder 

uren werken, waardoor er meer vrije tijd beschikbaar kwam wat door velen met voetbal werd 

opgevuld.
25

 Een derde reden is te vinden in de toename van het aantal jongeren dat aan het voortgezet 

onderwijs deel kon nemen. Op deze middelbare scholen was het voetbal zeer populair, waardoor de 

jeugd steeds vaker ging voetballen. Een laatste reden is te vinden in de verbetering van de 

communicatiemiddelen, het toenemen van de welvaart en de toenemende mobiliteit. De burgerlijke 

levensstijl –en het voetbalspel- konden zodoende doordringen tot en aan populariteit winnen in de 

kleinste Nederlandse gehuchten.
26

 De verenigingen die in de jaren 1920-1940 het licht zagen werden 

dan ook voornamelijk door lagere klassen opgericht, waardoor zij langzamerhand het overwicht 

kregen in de voetbalwereld. Dit is onder meer te zien aan de herkomst van de voetbalvereniging van 

de landskampioenen en de herkomst van de spelers in het Nederlands elftal. 

 Zoals eerder al werd aangehaald was het Go Ahead uit Deventer dat in het seizoen 1916/17 de 

eerste niet-elitaire vereniging was die het landskampioenschap won. De twee jaren daarna werd Ajax 

uit Amsterdam kampioen; Ajax was geen eliteclub, maar kan ook niet tot de volksclubs worden 

gerekend.
 27

 De Amsterdamse club was opgericht door de middenklasse en had binnen de Eerste 

Klasse West A een status aparte. In 1911 werd deze Amsterdamse voetbalvereniging -vanwege haar 

zeer sterke prestaties- als enige niet-elitaire vereniging toegelaten tot de zogenaamde 

“roomboterklasse” waar de eliteverenigingen in geplaatst waren.
28

 Wanneer Ajax niet tot elite- of tot 

volksvereniging wordt gerekend, was er in de periode slechts één elitevereniging die het 

landskampioenschap in Nederland veroverde, namelijk H.B.S. uit Den Haag. De overige tien keer viel 

het kampioenschap in handen van volksverenigingen: Go Ahead uit Deventer (2 maal), Feyenoord uit 

Rotterdam (2 maal), P.S.V. uit Eindhoven, Be Quick uit Groningen, R.C.H. uit Heemstede, N.A.C. uit 

Breda, Heracles uit Almelo en S.C. Enschede. De overhand van het Westen nam dus sterk af; het won 

slechts drie keer het landskampioenschap. De landskampioen was eenmaal uit de Noordelijke Klasse, 

tweemaal uit de Zuidelijke Klasse en maar liefst vijf maal uit het Oosten van het land afkomstig. In de 

jaren ’30 veranderde dit echter weer en revancheerde het Westen zich. Het kampioenschap ging 

slechts eenmaal naar een vereniging uit de Oostelijke Klasse (Go Ahead) en eenmaal naar de 

Zuidelijke Klasse (P.S.V.). De overige acht landskampioenschappen werden verdeeld onder Ajax (5 
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maal) en Feyenoord (3 maal) uit de Westelijke Klasse.
29

 De elite was de macht over het voetbal 

verloren en was qua voetbalprestaties kwalitatief en kwantitatief voorbij geschreden door het volk. 

 De opmars van het volksvoetbal is eveneens duidelijk te zien in de ontwikkeling van de 

samenstelling van het Nederlands elftal. In 1894 was er al sprake van een elftal Nederlanders dat tegen 

een Engelse club aantrad; de elf spelers waren allen van het tenue en het hoofddeksel van hun eigen 

verenging voorzien. Dit kleurrijke elftal speelde veertien officieuze wedstrijden alvorens de N.V.B. 

besloot om een officieel Nederlands elftal samen te stellen. Zodoende verscheen op 30 april 1905 het 

Nederlands elftal -in een wit shirt met daarop een diagonaal lopend rood-wit-blauw lint- in Beerschot 

voor de eerste officiële wedstrijd tegen België. De Nederlandse spelers waren allen afkomstig van 

eliteverenigingen als Velocitas Breda, H.B.S., D.F.C. en H.V.V.
30

 Dit was volgens Miermans tekenend 

voor het Nederlandse elftal in de eerste jaren van haar bestaan (zie tabel 3). Miermans deelde de 

internationals in naar milieu-afkomst; hij onderscheidde hierin drie milieus. Allereerst het volksmilieu, 

waartoe de (land)arbeiders en de kleine middenstand behoorden. De eerder genoemde 

volksverenigingen werden door personen uit dit milieu opgericht. Daarnaast onderscheidde hij de 

betere middenstand (hogere ambtenaren, bankmedewerkers, etc.) en de betere milieus 

(leidinggevenden op wetenschappelijk, commercieel terrein, etc.). Deze twee milieus waren al vanaf 

het eind van de negentiende eeuw bij het voetbal betrokken en waren de oprichters geweest van de 

eerder genoemde eliteverenigingen. In de periode 1894-1905 kwamen er 104 internationals uit voor 

het Bondselftal –zoals het Nederlands elftal toen heette. Hiervan waren er 99 afkomstig uit de betere 

milieus, vier uit de betere middenstand en slechts één uit het volksmilieu. In de volgende periode 

tekende zich de opkomst van de lagere milieus af. Hoewel het volksmilieu slechts drie 

vertegenwoordigers kende, was dit aantal bij de betere middenstand reeds gestegen tot 13. De overige 

77 spelers waren afkomstig uit de betere klassen. Wanneer de elite en het volk van elkaar gescheiden 

worden is de verhouding nog steeds zeer ruim in het voordeel van de elite: negentig tegen drie. De 

Eerste Wereldoorlog was echter ook in dit opzicht van grote invloed. In de jaren twintig kwamen er 

119 internationals uit voor het Nederlands Elftal, waarvan er 61 –dat is 53 procent- uit het volksmilieu 

afkomstig waren en in de jaren ’30 liep dit percentage zelfs op tot 71 procent. Ook in dit opzicht 

overklaste het volk de elite in het interbellum.
31

 

 Het voetbalspel van de elite was onomkeerbaar veranderd in de voetbalsport van het volk. Ooit 

was het voetbal een spel waar vriendschappen onderhouden konden worden, maar sinds de lagere 

klassen zich met het voetbal hadden ingelaten was het spel sterk verruwd, volgens de beeldvorming 

van de elite. Om de arbeiders bij hun dagelijkse lichaamsbeweging te ontzien zag de elite een tweetal 

oplossingen. Miermans schreef dat de elite de voetbalsport achter zich liet; het voetbal was door 

inmenging van het volk niet meer wat het geweest was en het verloor aan populariteit onder de elite. 

Zij gingen zich richten op sporten waar fair play en vriendschap hoog in het vaandel stonden, zoals 

hockey en rubgy.
32

 Een tweede oplossing om de ruwe arbeiders te ontlopen was door terug te gaan 

naar de beginperiode van het voetbal in Nederland waarin slechts gevoetbald werd door en tegen de 

elite. Hiertoe werd in 1922 de vereniging Nederlandsche Conrinthians opgericht die als doelstelling 

had: “Het hooghouden van de amateurbeginselen bij de beoefening der voetbalsport onder de meer 

beschaafde kringen die zich steeds meer aan de actieve deelname onttrekken”.
33

 Met deze 

amateurbeginselen doelden zij tevens op het feit dat er steeds vaker gegokt werd op wedstrijden en dat 

zij het vermoeden hadden dat enkele spelers betaald kregen voor hun voetbalprestaties. Dit alles stond 

in schril contrast met het idee waarmee zij in de negentiende eeuw het voetbalspel hadden 
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geïntroduceerd. De elite wilde het beroepsvoetbal bestrijden en kreeg in dit opzicht bijval van de 

N.V.B. Hoewel het amateurisme van het voetbal tijdens het interbellum nog in stand werd gehouden 

leek het een kwestie van tijd voordat het beroepsvoetbal zijn intrede zou doen in Nederland; op de 

Britse eilanden, in Frankrijk en in Italië had men reeds toegegeven aan het beroepsvoetbal.
34

 In 1930 

was Gerrit Keizer de eerste Nederlander die in het buitenland als professional aan het werk ging. Hij 

wist dit echter geheim te houden door zowel bij het Londense Arsenal als bij Ajax onder de lat te 

staan.
35

 Het was de transfer van Beb Bakhuys naar het Franse Metz dat het einde van het amateurisme 

in Nederland inluidde –tot groot ongenoegen van de N.V.B.. “Voetbal is van een kostelijk vermaak 

een kostbare vermakelijkheid geworden”, zo verwoordde J.E. Stokvis, erevoorzitter van de Haagse 

Voetbalbond, de mening van de elite over de ontwikkeling die gaande was binnen het Nederlandse 

voetbal.
36

 Het Nederlandse voetbal viel in het interbellum uiteen. Allereerst door de gespannen 

verhoudingen tussen de elite en het volk. Daarnaast was de verzuiling na de Eerste Wereldoorlog 

ingetreden met als gevolg dat er binnen de maatschappij en ook binnen het voetbal een tweede 

versnippering was waar te nemen. 

Verzuiling binnen het voetbal 

De verzuiling in Nederland ontstond tegelijk met de opkomst van het voetbal in Nederland. Vanaf het 

eind van de negentiende eeuw bleven de katholieken, protestanten, sociaaldemocraten en de neutralen 

binnen de eigen zuil, welke gebaseerd was op de eigen religieuze en seculiere levensbeschouwingen. 

De Pacificatie van 1917, waarin het algemeen kiesrecht werd ingevoerd en de strijd rond openbaar en 

bijzonder onderwijs in Nederland werd geslecht, zorgde voor de definitieve verdeeldheid binnen de 

Nederlandse samenleving. Aan de zuil waarin men geboren was bleef men verbonden tot aan de dood; 

men leefde er van de wieg tot het graf. In het dagelijks leven meed men de andersdenkenden zoveel 

mogelijk en qua krant, kerk, vereniging, bakker en huwelijkspartner bleef men binnen de eigen zuil.
37

 

Na de Eerste Wereldoorlog werd de verzuildheid in Nederland sterker. Voor steeds meer mensen 

speelde het dagelijks leven zich af binnen de levenssfeer en de organisaties van de eigen 

levensbeschouwelijke grondslag. Het Nederlandse volk was voor een groot deel ondergebracht onder 

een katholieke, een protestantse, een sociaaldemocratische of een neutraal-liberale zuil. Echter, 

volgens J.C.H. Blom (1993) waren “sport en vrijetijdsbesteding, een maatschappelijke sector van 

toenemende betekenis, […] zwakker verzuild”.
38

 Volgens Blom ontstonden er vele katholieke en 

protestantse sportverenigingen en daarnaast enkele sociaaldemocratische sportverenigingen, maar na 

verloop van tijd vonden deze alsnog in nationaal verband plaats. Van Dam (2011) gaat nog verder dan 

Blom in zijn beweringen en beweert dat niet enkel sport en vrijetijdsbesteding in mindere mate waren 

verzuild, maar dat de gehele verzuiling minder scherp was dan men tot die tijd beweerde. Wat de 

organisatie van het voetbal betreft lijken Van Dam en Blom, wat het interbellum betreft, geen gelijk te 

hebben; de socialistische, katholieke en protestante zuil had op den duur namelijk hun eigen 

voetbalorganisatie. 

De christelijke groeperingen binnen Nederland waren niet allen even positief over de 

voetbalsport. De katholieke kerk en de protestantse kerk zagen het gevaar dat de ziel werd 

achtergesteld achter gesteld bij het lichaam, terwijl de Bijbel juist het tegenovergestelde voorschreef. 

Men vreesde het gevaar van andersdenkenden waardoor men rond 1900 besloot om enkele rooms-

katholieke voetbalverenigingen op te richten. Bredania uit Breda is op 14 november 1897 de eerste 
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Nederlandse katholieke voetbalvereniging. Dergelijke verenigingen konden zich aansluiten bij de 

N.V.B. of andere voetbalbonden. Hier kwam verandering in op het moment dat de Amsterdamse 

vereniging Achilles en de Rotterdamse vereniging Leonidas niet-katholieke personen gingen weigeren. 

Zodoende kwamen er discussies op gang binnen de voetbalbonden of deze verenigingen wel lid 

mochten worden van de bonden. Het gevolg hiervan was dat er plannen kwamen voor een rooms-

katholieke voetbalbond, temeer omdat de Eerste Wereldoorlog de katholieken met veel andersdenken 

in aanraking had gebracht, wat het verval van zeden en normen tot gevolg had.
39

 Opnieuw nam Breda 

het voortouw; kapelaan W.J.C. Binck richtte op 27 november 1914 de R.K.V.B. op. Binck was van 

mening dat het voetbal niet verboden moest worden, maar dat het onder toezicht van geestelijken in 

een katholieke bond georganiseerd moest worden.
40

 In de periode 1915-1919 werd in elk van de vijf 

diocesen in Nederland een katholieke voetbalbond opgericht “ter bescherming en verzorging der 

godsdienstig zedelijke belangen der leden”.
41

 Deze voetbalbonden werden in 1916 verenigd in de 

Rooms Katholieke Federatie (hierna als: R.K.F.) die de belangen van de katholieke voetballers zou 

behartigen door bijvoorbeeld het voetbal niet op de zondag plaats te laten vinden. In eerste instantie 

was er sprake van samenwerking tussen de R.K.F. en de K.N.V.B. –dat in 1929 het predicaat 

“koninklijk” had gekregen- waarbij de schorsingen en royementen van elkaar werden overgenomen. 

Maar doordat de R.K.F. tegen de zin van de N.V.B. in internationale wedstrijden ging spelen en de 

R.K.F. niet altijd de regels naleefde wat betreft royementen en schorsingen ontstond in 1925 een breuk 

tussen beide voetbalbonden.
42

 Vijftien jaar later wordt deze breuk ongedaan gemaakt en gaat de R.K.F. 

op in de K.N.V.B. 

 Het zaterdagvoetbal genoot niet slechts bij de katholieken de voorkeur. Tussen 1910 en 1920 

werden enkele verenigingen voor kantoorbedienden en gemeentelijke ambtenaren opgericht die 

eveneens hun wedstrijden op de zaterdag speelden. Deze verenigingen richtten eveneens eigen bonden 

op, zodat het aantal bonden in Nederland in de jaren ’10 en ’20 van de twintigste eeuw verder steeg; 

voorbeelden hiervan zijn de Haagsche Kantoor Voetbal Bond en de Nederlandsche Zaterdagmiddag 

Voetbal-Bond. Uit laatstgenoemde bond ontstond in 1929 de Christelijke Nederlandsche Voetbalbond 

(hierna als: C.N.V.B.) voor de protestant-christelijke voetballers in Nederland, die het voetballen op 

zondag verbood. Verdere bepalingen die in 1932 door de protestantse kerk werden opgesteld met 

betrekking tot het voetbal luidden als volgt: 

 

       1. het beoefenen van spel en sport is niet in strijd met het woord van God;  

       2. tot organisatie van spel en sport kome men niet, tenzij voorzover noodzakelijk, anders     

veranderen zij van karakter en worden ernst en beroep;  

       3. de lichamelijke oefening moet ondergeschikt blijven aan de geestelijke vorming;  

       4. de kinderen moeten gewaarschuwd worden voor de sportcultuur in deze eeuw.
43

 

 

De protestant-christenen zagen het voetbal niet langer meer als iets zondigs zolang enkele belangrijke 

regels maar in acht werden genomen. De C.N.V.B. groeide sterk in de jaren dertig tot een bond met 

4500 leden verdeeld over 173 verenigingen in het jaar 1939. Een jaar later zou de C.N.V.B. evenals de 

R.K.F. toetreden tot de K.N.V.B.
44
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 Behalve deze confessionele bonden ontstond er in het interbellum een socialistische 

voetbalbond; op 19 december 1926 werd te Amsterdam de Nederlandse Arbeiders Sportbond (hierna 

als: N.A.S.B.) opgericht. Deze bond organiseerde door heel Nederland voetbalcompetities en floreerde 

met name in het begin van de jaren ’30, maar werd niet zo groot als de R.K.F. of de C.N.V.B. Evenals 

deze bonden sloot de N.A.S.B. zich in 1940 aan bij de K.N.V.B.
45

 De capitulatie in 1940 dwong de 

verschillende bonden tot fusering waardoor de K.N.V.B. officieel aan al de voetbalverenigingen in 

Nederland onderdak bood. De voormalige bonden hadden wel enkele eisen die door de K.N.V.B. 

werden aanvaard waardoor bijvoorbeeld de katholieke jeugdelftallen nog lange tijd enkel speelden 

tegen andere katholieke verenigingen.
46

 Na 1940 speelden de katholieke, de protestant-christelijke en 

de sociale verenigingen weer mee voor de landstitel in Nederland. De R.K.F., de C.N.V.B. en de 

N.A.S.B. hadden tijdens hun bestaan een eigen competitie georganiseerd en hadden een eigen 

landskampioen – behalve de C.N.V.B. die alleen regionale competities organiseerde. Zodoende werd 

Ajax in 1939 landskampioen in de competitie die de K.N.V.B. had georganiseerd, maar mocht ook het 

Rotterdamse Spartaan ’20 zich landskampioen noemen van de competitie die door de R.K.F. was 

georganiseerd. 

Populariteit van het voetbal 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw nam de niet-actieve belangstelling voor de voetbalsport toe. 

Het leven van veel Nederlanders was gereguleerd en misschien zelfs monotoon te noemen. Voetbal 

bood uitkomst voor deze personen en dit werd versterkt naarmate men zich ging identificeren met 

voetballende personen en verenigingen. Volgens de Nederlandse sportsocioloog Ruud Stokvis kon 

deze identificatie betrekking hebben op ras, religie, klasse, zuil en natuurlijk de nationaliteit.
47

Dit 

onderzoek zal uitwijzen in hoeverre deze these van Stokvis -over de identificatie met voetballers met 

betrekking tot religie, klasse en zuil- de waarheid is. 

 De identificatie van de Nederlanders met de vertegenwoordigers van het Nederlands elftal 

moest in het begin van de twintigste eeuw nog op gang komen. Hoewel de eerste officiële 

thuiswedstrijd maar liefst 30.000 bezoekers naar het Schuttersveld te Rotterdam trok, duurde het tot ná 

de Eerste Wereldoorlog voordat ditzelfde aantal weer behaald werd. In de tussenliggende jaren had het 

Nederlands Elftal geen vaste thuisbasis en kwamen er gemiddeld 12.000 bezoekers op de interlands in 

eigen land af. Het eerste stenen stadion van Nederland, ‘Het Stadion’ te Amsterdam, werd vanaf 1914 

de thuisbasis van het Nederlands Elftal. De capaciteit van 30.000 plaatsen maakte het mogelijk dat 

meer mensen de nationale ploeg konden aanmoedigen. Zo gebeurde het dat –op en kele uitzonderingen 

na- ‘Het Stadion’ bij de meeste thuiswedstrijden van het Nederlands Elftal dertigduizend bezoekers 

kon verwelkomen, tot het in 1929 gesloopt werd. In verband met de Olympische Spelen die in 1928 in 

Amsterdam plaats vonden had men nabij ‘Het Stadion’ een nieuw Olympisch Stadion gebouwd waar 

de nationale ploeg vanaf 1929 haar thuiswedstrijden zou gaan spelen. Dit stadion had een capaciteit 

van ruim 30.000 plaatsen, waardoor in de jaren dertig ongeveer evenveel supporters op de interlands af 

kwamen als in de jaren twintig. Er waren echter zo veel supporters die de interlands bij wilden wonen 

dat het Olympisch Stadion te klein werd. De K.N.V.B. hield hierdoor de bouw van het Stadion van 

Feijenoord ‘de Kuip’ nauwlettend in de gaten aangezien dit stadion bij haar oplevering in 1937 plaats 

bood aan 65.000 personen. De gemeente Amsterdam reageerde hier op door het Olympisch Stadion uit 

te breiden, waardoor ook dit stadion bijna 65.000 personen van een plaats kon voorzien. De 

wedstrijden van het Nederlands Elftal werden vervolgens afwisselend in deze grote stadions in 

Amsterdam en Rotterdam gespeeld, waardoor de bezoekersaantallen sterk stegen; vanaf 1937 trokken 

de wedstrijden gemiddeld 45:000 bezoekers. Het toenemende aantal bezoekers bij wedstrijden van 
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“Onze Oranje Jongens” –zoals ze in de jaren dertig genoemd werden- laat duidelijk zien dat de niet-

actieve belangstelling voor het voetbal in de eerste helft van de twintigste eeuw sterk toenam.  

De commercie speelde al gauw in op deze populaire sport. 

Het zijn met name de grote tabaksfabrieken die zich met het voetbal 

wilden verbinden, waardoor er reclameteksten verschijnen als ‘Wat 

Gobel is onder de Nederlandsche Footballers is DEOS onder de 

sigaretten’ of ‘Chief Wip de favoriet van iederen sportsman, want 

het is de beste sigarret voor ieders gezondheid !'
48

 Door middel van 

voetbalplaatjes, advertenties in diverse bladen en bordreclame langs 

de velden probeerden de bedrijven zich aan het voetbal te koppelen. 

Het sigarettenmerk Miss Blanche was hier in het interbellum het 

verst in gevorderd. Zo gaf het in 1925 een boek uit waarin de 

wijzigingen in de buitenspelregel werden uitgelegd en in 1927 gaf 

het ‘De voetbalwereld in karikatuur’ uit; hierin werden bekende 

Nederlandse voetballers als karikatuur weergegeven met daarbij 

enkele lovende woorden over deze voetballer. Miss Blanche  

introduceerde bovendien de voetbalplaatjes in Nederland rond 1928  

(zie figuur 3).  Bij elk sigarettenpakje van dit merk was één van de circa 150 plaatjes gevoegd, met 

daarop voetbalelftallen uit de eerste en tweede klasse. Door middel van dergelijke commerciële 

activiteiten raakte Nederland steeds meer verbonden met de voetbalverenigingen en de spelers die 

deze verenigingen vertegenwoordigden.  

Voetbalverslaglegging in Nederland 

Het spel football werd in 1864 voor het eerst in een Nederlandse krant genoemd.; het betrof een korte 

notie van een vermakelijk spel dat in Ierland gespeeld werd.
49

 Het duurde echter tot de jaren tachtig 

van de negentiende eeuw alvorens men enige voetbalwedstrijden zou gaan verslaan in kranten en 

tijdschriften. Dit betrof telkens enkele regels, aangezien men nog niet bekend was met 

sportverslaggeving. Bovendien was voor vele mensen het voetbal een onbekende zaak, waardoor het 

spel en de terminologie vaak nog dienden te worden toegelicht. De Telegraaf was de eerste krant die 

zich in het voetbal ging specialiseren en stelde hierop oud-voetballer J.C. Schröder aan als 

sportmedewerker. Vervolgens gingen ook de Nieuw Rotterdamsche Courant (hierna als: NRC) en het 

Algemeen Handelsblad zich verdiepen in de voetbalsport, waardoor het voetbal snel een vaste plaats 

kreeg in de Nederlandse kranten.
50

 De voetbalverslaglegging in de kranten bestond grotendeels uit het 

aankondigen van wedstrijden en het verslaan van wedstrijden. In de aankondiging werd enkele dagen 

voor de wedstrijd aanving de opstelling en de speelplaats genoemd. In het verslag van de wedstrijd 

werden meestal enkele hoogtepunten genoemd (doelpunten, strafschoppen) of enkele opvallende 

ontwikkelingen in de wedstrijd (…. speelt na rust beter, de voorhoede presteert echter niet veel). Ook 

werden de opstellingen waarmee gespeeld werd opnieuw genoemd en werd uiteraard de einduitslag 

vermeld. De meeste kranten besteedden een aanzienlijk deel van het wedstrijdverslag aan de 

nabeschouwing, waarin de teamprestaties en de individuele prestaties nader werden bekeken. De 

kranten waren in dit opzicht redelijk kritisch en het gebeurde meer dan eens dat een speler onderuit de 

zak kreeg. Zo ontstonden er lange voetbalverslagen en het beeld dat onder andere De Wagt (1984) en 

Lensvelt (2004) geven van de korte verslagen in de kranten komt dus niet geheel overeen met de 

werkelijkheid. Zij halen beide het voorbeeld naar voren van de eerste officiële interland van Nederland 
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tegen België op 1 mei 1905, waar het NRC destijds slechts vijf regels aan wijdde. Op de avond van 1 

mei 1905 wijdde het Algemeen Handelsblad echter negentig regels aan deze 1-4 overwinning.
51

 Meer 

dan honderd regels werden door het NRC aan deze historische wedstrijd gewijd op 2 mei 1905 en in 

1907 werd maar liefst een halve bladzijde in beslag genomen voor het verslag van een zelfde 

internationale ontmoeting tussen Nederland en België.
52

 Het voetbal kreeg dus in het begin van de 

twintigste eeuw wel degelijk serieuze aandacht in de kranten. Er kwamen vanaf 1905 zelfs getekende 

illustraties bij de berichten te staan om de lezers nog nauwer bij de wedstrijd te betrekken. Vanaf de 

jaren twintig volgden er foto’s van hoogtepunten van de wedstrijden.
53

 Daarnaast waren er nog enkele 

andere rubrieken die aan voetbal gerelateerd waren; daar werden bijvoorbeeld spelregels zeer 

gedetailleerd uitgelegd of werd er uitgelegd aan welke eisen een goede doelman, back, linksbinnen of 

scheidsrechter moest voldoen. Het voetbal had zich tijdens het interbellum ontwikkeld tot de 

belangrijkste sport in de kranten. 

 Op deze niet-actieve belangstelling voor het voetbal werd niet alleen ingesprongen door de 

kranten, maar er werd door elke zuil ook een sportblad opgericht die de mensen voorzag in hun 

behoefte aan informatie over voetbal. Evenals bij de kranten het geval was, had elke zuil een eigen 

sporttijdschrift. Zo verscheen Ons Sportblad (1914, later Sport illustratie) voor de katholieken; 

Lichaamsoefening (1925) voor de protestanten en Arbeiderssport (1929) voor de socialisten. 

Daarnaast bestonden nog vele neutrale sportbladen waarvan Revue der sporten (1907), Sport in Beeld 

(1924), Het Sportblad (1898) en Sportkroniek (1919) het bekendst waren.
54

 Op enkele van deze 

sportbladen zal in het tweede deel van deze scriptie dieper worden ingegaan.  

Conclusie 

In de eerste helft van de twintigste ontstond er een voetbalcultuur in Nederland; voetbal was de 

populairste sport onder de mannen in Nederland. Onder de 95.000 mannelijke sportbeoefenaars in 

1920 werden er 48.000 (50,5%) voetballers geteld. Aan het eind van het interbellum was het aantal 

sportbeoefenaars gegroeid tot 375.000 waarvan er 150.000 (40%) voetbalden.
55

 Het voetbal was in het 

interbellum definitief van het volk geworden, zowel in actief als in niet-actief opzicht. Het 

Nederlandse volk was langzaamaan bezeten geraakt van het voetbalspel waardoor kranten en 

sportbladen zich genoodzaakt zagen om meer ruimte aan deze sport te wijden in hun oplages. Het 

niveau van het Nederlandse voetbal nam bovendien toe, getuige de deelnames aan de 

Wereldkampioenschappen van 1934 en 1938, waardoor het vaderlandslievende publiek steeds nauwer 

betrokken raakte bij de sport. Het aantal beoefenaars, toeschouwers en geïnteresseerden nam per jaar 

toe waardoor het voetbal, dat eens slechts was weggelegd voor de bovenlaag van de Nederlandse 

samenleving, onmisbaar werd in Nederland tijdens het interbellum. 

 Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij de Nederlandse voetbalcultuur. Deze 

voetbalcultuur was immers slechts in beperkte mate ‘Nederlands’ te noemen, aangezien het 

Nederlandse voetbal vanaf het begin op Engeland gericht was geweest. Nederland keek vanaf het 

moment dat het voetbal er geïntroduceerd werd op tegen Engeland dat in elk opzicht voorliep op het 

Nederlandse voetbal. In Engeland had men meer ervaring, de wedstrijden trokken veel publiek, enkele 

spelers werden al betaald en er werd door het bedrijfsleven al geïnvesteerd in enkele teams. Deze 

zaken kwamen pas in het interbellum in Nederland ter sprake. De voetballiefhebbers poogden hierdoor 

zoveel mogelijk op de Engelsen te lijken, waardoor zij het voetbalspel qua regels geheel overnamen 
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van de Engelsen.
56

 Wanneer de Engelse Football Association een spelregel veranderde, dan nam 

Nederland deze verandering direct in haar spelreglement over. Zelfs qua verenigingsnaam probeerde 

men de Engelsen te benaderen door de titel Football Club aan te nemen of door een geheel Engelse 

naam aan te nemen, zoals Go Ahead. Niet alleen qua regels, maar ook qua terminologie werd 

Engeland een lichtend voorbeeld; via de vertaling van het Engelse kinderboek Tom Playfair raakte de 

Nederlandse jeugd al vroeg bekend met woorden als long passing, goal, corner, fair play, free kick 

etc.
57

 Deze woorden zijn tevens veelvuldig terug te vinden in de wedstrijdverslagen uit het begin van 

de twintigste eeuw. Daarnaast probeerde de jeugd ook in gedrag op de Engelsen te lijken door 

Angelsaksische normen en waarden aan te nemen en zich zo Engels mogelijk te gedragen.
58

 De 

Nederlandse voetbalcultuur was tijdens het interbellum dus sterk beïnvloed en afhankelijk van de 

Engelse voetbalcultuur. 
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3. Verschil in mannelijkheid in sociaal opzicht 
Aan het begin van de twintigste eeuw verdrong het volk de elite van de voetbalvelden. Naarmate de 

werkuren werden teruggedrongen werden er meer uren op het voetbalveld doorgebracht, waardoor de 

lagere klassen tijdens het interbellum zowel in de Nederlandse competitie als in het Nederlands elftal 

de overhand kregen. Er was dus sprake van sociale mobiliteit waardoor de grenzen tussen het volk en 

de elite, zowel binnen als buiten de lijnen van het voetbalveld, vervaagden.
59

 

De sportverslaggeving van de elite  

De elite wilde in sociaal opzicht afstand houden van de lagere klassen en richtte op 12 november 1922 

de Haagse vereniging ‘Nederlandsche Corinthians’ op om zich van de lagere klassen te distantiëren. 

Deze naam was afgeleid van Corinthians FC; een Engelse voetbalvereniging die zich afzette tegen het 

professionele voetbal. Het doel van de vereniging was om het Nederlandse voetbal weer terug te 

brengen naar haar beginjaren toen amateurisme, fair play en vriendschap nog de boventoon voerden. 

Wat het amateurisme betrof, meldden zij in het jaarverslag van 1923: “Het idee ‘genoegen’ dreigt bij 

de beoefening van de voetbalsport in verdrukking te komen en in de toekomst geheel te verdwijnen, 

daarvoor in de plaats is gekomen een ‘dwang’ om een wedstrijd te spelen en te winnen.
60

 De 

achterliggende gedachte was uiteraard dat de elite bang was om haar grip op het voetbal volledig kwijt 

te raken aan het volk. Het doel van de vereniging was verder om competities op te zetten waar 

verenigingen in speelden die met het voetbal dezelfde doelen nastreefden, namelijk fair play en 

gezelligheid, zodat “kameraadschappelijke omgang” weer de belangrijkste reden tot voetballen zou 

zijn.
61

 De Nederlandsche Corinthians richtten in 1924 hun eigen sportblad De Corinthian op dat werd 

samengesteld door en voor de betere stand. In dit maandelijkse sportblad –dat vanaf 1926 wekelijks 

verscheen- werd aandacht besteed aan hockey, golf, boksen, tennis, cricket, watersport en hippische 

sport, maar met verslagen van voetbalwedstrijden werden de meeste pagina’s gevuld. Van wedstrijden 

die in de Eerste Klasse werden gespeeld werd enkel de einduitslag van de wedstrijd vermeld en de 

gevolgen die deze uitslag had voor de ranglijst. Wedstrijden van het Nederlands elftal werden 

uitvoeriger behandeld, waarbij de verslaggevers met name oog hadden voor de gehanteerde tactiek van 

beide ploegen. Bovendien werden enkele spelers die in het bijzonder opvielen (positief of negatief) 

uitgelicht en werden de belangrijkste momenten in de wedstrijd aangehaald, zoals doelpunten en rode 

kaarten. Dit wedstrijdverslag werd geïllustreerd met afbeeldingen van belangrijke 

wedstrijdevenementen. Zo kon een interland van het Nederlands elftal enkele pagina’s vullen wanneer 

er een verslaggever van De Corinthian aanwezig bij de wedstrijd was geweest; wanneer er geen 

verslaggever op af was gestuurd beperkte het verslag zich tot de einduitslag en enkele algemeenheden 

van de wedstrijd die zij van een andere bron hadden vernomen.  

 De Corinthian was bedoeld voor de mannen die het voetbal nog wilden spelen op de manier 

zoals het spel aan het eind van de negentiende eeuw in Nederland was geïntroduceerd. Het is daarom 

dat zij een sterke voorkeur had voor “oude clubs” - zoals H.F.C.- en deze voorkeur ook uitspraken in 

hun voetbalverslagen. Wanneer bijvoorbeeld het merendeel van deze “oude clubs” in 1926 hun 

wedstrijden verliest, reageert het sportblad hier als volgt op: “…brr! Een slecht begin, laten wij hopen, 

dat het slechts kattengespin was”.
62

 De bewondering voor de oprichter van de Nederlandse 

Voetbalbond Pim Mulier was dan ook erg groot en zijn ideeën over de doelen die nagestreefd dienden 

te worden bij het voetbal werden uitgebreid in het sportblad weergegeven. Hoewel De Corinthian en 

Mulier het niet altijd eens waren, beleed laatstgenoemde volgens De Corinthian “onbewust het 
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Corinthiangeloof” en waren beide partijen volgens het sportblad van mening dat amateurisme, fair 

play en vriendschappelijke omgang met elkaar de belangrijkste voorwaarden voor het Nederlandse 

voetbal dienden te zijn.
 63

  

Een sportieve instelling was van groot belang bij het bespelen van het voetbal. De Corinthian 

prees dan ook de voetballers die zich sportief en welwillend opstelden, een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel kenden, “fairness en eerlijkheid” nastreefden, maar ook tegen een stootje 

konden.
64

 Men is sportief wanneer men “zonder de strekking van het spel geweld aan te doen, toch de 

uiterste sportiviteit [betracht]. Wij behoeven als jongen mannen onze krachten niet te sparen doch 

daarbij moet de grootste fairheid in acht genomen worden. Speelt b.v. niet door indien een bal over de 

out-line is”.
65

 Over dergelijk onsportief gedrag werd in het sportblad middels ingezonden brieven en 

inzendingen van de redactie verder gespeculeerd. Zo werd op het opzettelijk en herhaaldelijk 

uittrappen van de bal door de redactie als volgt gereageerd: “Het is een negatieve handeling, die naar 

ons gevoel slechts in uiterste noodzakelijkheid mag worden toegepast, maakt men er een gewoonte 

van, dan ontsiert men zijn spel en handelt onsportief jegens den tegenstander”.
66

 Vervolgens werden er 

door de redactie enkele maatregelen gesuggereerd om dergelijk onsportief spel van de voetbalvelden te 

weren. De elite was bijvoorbeeld zeer teleurgesteld in het handelen van de spelers van het Nederlands 

Elftal in de wedstrijd tegen Uruguay tijdens de Olympische Spelen in 1928. Aanvoerder Harry Denis 

en doelman Gejus van der Meulen waren in de jaren twintig dé top van het Nederlandse voetbal en zij 

werden wekelijks in De Corinthian geroemd vanwege hun goede spel. In de wedstrijd tegen de 

Uruguayanen werden beide heren echter van zeer onsportief gedrag beschuldigd. Zij hadden hun 

teamgenoten opgehitst dat zijn geen schenen moesten sparen en zij verwensten hun Zuid-Amerikaanse 

tegenstanders allerlei zaken (“Schop die schoften dood!”).
67

 De redactie keurde dit onsportieve spel 

van de internationals uiteraard ten strengste af. Het was immers deze verruwing van het spel dat een 

groot deel van de elite er toe aan had gezet om een andere sport dan het voetbal te beoefenen. 

 Voor het op de elite gerichte blad De Corinthian was het voetbal bedoeld om vriendschappen 

te sluiten en te onderhouden. Op het veld diende men vriendschappelijk met elkaar om te gaan en men 

moest niet ten koste van alles willen winnen, maar een “allergemoedelijkst partijtje” met elkaar willen 

spelen. De Corinthian was van mening dat deze edele idealen, zoals gemoedelijkheid en hoffelijkheid 

steeds minder aanwezig waren. Het werd dan ook betreurd dat “de partijen in de arena verschijnen en 

gaan doeltrappen –liefst ieder op een andere goal!- zonder zich iets van elkaar aan te trekken. Slechts 

kennismaking met den arbiter en de aanvoerders onderling, geschiedt nog, echter uit zuiver formeele 

overwegingen”.
68

 Daarom moet men binnen en buiten de lijnen een meer hoffelijke houding 

aannemen, zodat men elkaar beter begrijpt en meer waardeert. De Corinthian stuurde zodoende aan op 

meer collegialiteit, hulpvaardigheid en hoffelijkheid rond de voetbalvelden. Het ging hen dan ook niet 

zozeer om winnen of verliezen; het ging hen meer om de techniek en tactiek van het spel. Snelle, 

stijlvolle, technische en strijdlustige voetballers konden hen bekoren en wanneer de spelers of de 

tegenstanders van het Nederlands Elftal onder de maat presteerden, schroomde het sportblad niet om 

hier melding van te maken. Zo werden aan de ruim gewonnen wedstrijd tegen Tsjecho-Slowakije 

weinig woorden vuil gemaakt. De Tsjechische amateurs hadden slechts met moeite een zeer beperkt 

elftal op de been weten te brengen, waardoor de wedstrijd zonder spanning voorbij ging. In de 

eerstvolgende De Corinthian werden er geen spelers uitgelicht en zelf de doelpuntenmakers werden 
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niet genoemd, want “[we] doen beter voor een beoordeling van onze spelers den grooten wedstrijden 

tegen de Belgen af te wachten”.
69

 De verslaggevers van De Corinthian wilden goed en tactisch 

samenspel zien van de spelers; het aantal doelpunten dat zij scoorden was in dat opzicht van 

ondergeschikt belang. 

 Naast fair play, een vriendschappelijke omgang en een stijlvolle en snelle balbehandeling 

berustte het mannelijkheidsideaal van De Corinthian ook zeker op algemene kenmerken van 

mannelijkheid, zoals onvermoeidheid, vastberadenheid en moed. Over de idealen van het lichaam 

werd in de voetbalverslagen van het weekblad weinig vermeld. Men noemde het lichaam enkel als een 

middel om de geest te laten werken; oud-international Dirk Lotsy is hier een interessante uitzondering 

op. Hij schreef een artikel in De Corinthian over de schadelijkheid van nicotine en alcohol voor het 

lichaam. Volgens Lotsy is roken slecht voor het hart, de spieren 

en het uithoudingsvermogen en daarom waarschuwt hij de jeugd 

om er toch vooral niet aan te beginnen.
70

 Dit lijkt echter in 

tegenspraak met het beeld dat de redactie van De Corinthian 

van een gentlemen had. Op de tekeningen die zij bij hun rubriek 

‘Van de Redactie’ plaatsten zijn twee rokende mannen 

afgebeeld (zie figuur 4). Hoewel deze afbeelding slechts tot 1928 werd gebruikt, is hier uit op te 

maken dat het roken van tabak als iets mannelijks werd gezien door De Corinthian. 

 De Nederlandse historicus Peter Raedts schreef in zijn boek De ontdekking van de 

Middeleeuwen over de herleving van de Middeleeuwse idealen vanaf 1800. De hogere klassen in 

Nederland voelden zich sterk aangetrokken tot de Middeleeuwse idealen, aangezien zij zich bedreigd 

voelden door de opkomst van de grote natiestaten vanaf de negentiende eeuw. Zij trokken zich “steeds 

meer terug in de beschouwing van een geïdealiseerd middeleeuws verleden waarin kleinschaligheid en 

gemeenschapszin de vorm van het mensenleven nog hadden bepaald”.
71

 Dit uitte zich in de twintigste 

eeuw met name in het oprichten van wetenschappelijke studies over de Middeleeuwen aan de 

Nederlandse universiteiten. De vernieuwde interesse voor de Middeleeuwen beïnvloedde het 

mannelijkheidsideaal van de intellectuele bovenlaag, waarbij een middeleeuwse ridder volgens Raedts 

als ideaalbeeld diende. Hij noemt onder meer als idealen van de ridder: het gevoel voor principes, 

eergevoel, loyaliteit, gehoorzaamheid, moed en het matigen van wreedheid. Bovendien heerste onder 

de strijders “een sterke, broederlijke verbondenheid, gedragen door onverbrekelijke trouw aan 

elkaar”.
72

 Dit doet sterk denken aan het mannelijkheidsideaal dat De Corinthian naar voren brengt in 

haar voetbalverslagen; moed, stijl, hoffelijkheid, sportiviteit en vastberadenheid zijn enkele termen 

waarop zowel de Middeleeuwse ridders als de voetballers in de verslagen van De Corinthian invulling 

geven aan ridderlijkheid. Het broederlijke dat de ridders volgens Raedts hadden is terug te zien bij de 

elitaire voetballers in het interbellum die verbroedering, vriendschap en collegialiteit als doel hadden 

bij het uitoefenen van het voetbalspel. De Corinthian laat de idealen van de voetballers zodoende 

overeenkomen met de Middeleeuwse ridders waaruit blijkt dat De Corinthian sterk beïnvloed werd 

door de doelgroep waar zij voor schreef; de hogere klassen dachten immers met verlangen terug naar 

de Middeleeuwse maatschappij. De Middeleeuwse idealen laten het voetbal in De Corinthian als een 

edele sport naar voren komen die op een ridderlijke manier beoefend diende te worden. 

De sportverslaggeving van de lagere klassen 

De lagere klassen klommen tijdens het interbellum -onder andere via het voetbal- omhoog op de 

Nederlandse sociale ladder. Hierdoor was het voetbal voor deze lage klassen méér dan alleen een 
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plezierig spel waar men vriendschappen op kon doen; het was namelijk dé mogelijkheid om op gelijke 

hoogte met (of boven) de elite te komen qua sociale status. Door te voetballen kon men roem en 

waardering vergaren waar men als arbeider nimmer zich op had. Men moest deze hogere sociale status 

op eigen kracht zien te bereiken, waardoor het voetbal van de lagere klassen een zeer individualistisch 

karakter had. De beleving van het voetbal en de manier waarop voetballers zich behoorden te gedragen 

op het veld week zodoende af van het voetballersideaal dat de elite voor ogen had. 

De lagere klassen hadden enkele mogelijkheden om op de hoogte te blijven van het 

voetbalnieuws, bijvoorbeeld via het arbeidersdagblad Het volk of de sporttijdschriften Het Sportblad 

of Arbeiderssport. Het volk besteedde in haar dagelijkse uitgave veel aandacht aan voetbalwedstrijden, 

met name wanneer het Nederlands elftal een wedstrijd had gespeeld. Zo een verslag bestond uit een 

voorbeschouwing (tijd van aanvang, aantal bezoekers, etc.), een zeer uitvoerige analyse van de 

wedstrijd en een individuele beoordeling voor de (Nederlandse) voetballers en de scheidsrechter. De 

krant en het sportblad waren niet geheel onpartijdig; de spelers van het Nederlands elftal werden 

uitvoeriger beoordeeld dan de tegenstander en de doelpunten van Oranje werden gedetailleerd 

beschreven en in kapitalen weergegeven. Van de wedstrijden die gespeeld waren in de Eerste Klasse 

werd tevens een verslag opgesteld waarin het wedstrijdverloop en de doelpuntenmakers genoemd 

werden. Van de twaalf pagina’s waar Het volk doorgaans uit bestond werden er soms anderhalf aan de 

voetbalsport gewijd. 

Het Sportblad was in 1898 in het leven geroepen en in 1929 ging het gecombineerd verder met 

De Revue der Sporten. Het blad was onder andere het officiële orgaan van de Amsterdamschen 

Voetbalbond en de Nederlandschen Cricketbond en de administratie en de redactie waren dan ook 

gevestigd in Amsterdam. Het blad dat wekelijks verscheen besteedde veel aandacht aan 

voetbalwedstrijden en stelden uitgebreide voetbalverslagen op. Zo kon het dat tijdens 

Wereldkampioenschappen vijftien van de zestien pagina’s van het blad waren gevuld met 

voetbalverslagen die enkel uit tekst bestonden. In andere sporttijdschriften was voetbal slechts één van 

de vele sporten en werden de belangrijke voetbalwedstrijden met foto’s en een korte toelichting 

afgedaan. Het Sportblad en Het volk toonden daarentegen nauwelijks afbeeldingen -wat wellicht ook 

een manco is van beide sportbladen. Het maakte de bladen wellicht ook goedkoper wanneer er geen 

afbeeldingen werden getoond; de rijk geïllustreerde tijdschriften De Corinthian, Sport in Beeld en de 

Revue der Sporten werden voor respectievelijk 25 cent, 25 cent en 20 cent verkocht, terwijl Het 

Sportblad voor 18 cent te verkrijgen was. De doelgroep van Het Sportblad was dus duidelijk de 

minder gefortuneerde bevolking, datzelfde gold voor Het volk dat zich uitgaf als ‘dagblad voor de 

arbeiderspartij’. 

 Enthousiaste, krachtige en stevige voetballers genoten duidelijk de voorkeur in Het Sportblad 

en Het volk en werden alom geprezen in de voetbalverslagen. Een wedstrijd zoals Servië - Tsjecho-

Slowakije op het wereldkampioenschap van 1920 is een voorbeeld van een wedstrijd waar zij van 

genoten: “Beide landen waren door een stevig spelletje spelers vertegenwoordigd die er niet tegenop 

zagen eens een flinken duw te geven, maar die toch ook niet mopperden wanneer ze eens tegen de 

vlakte werden gegooid”.
73

 Niet mopperen of het hoofd laten zakken, maar negentig minuten knokken 

voor een goed eindresultaat, dat was wat de lagere klassen van de voetbalteams verlangden. Overigens 

was het eindresultaat van het team als geheel van ondergeschikt belang, vandaar dat de spelers in de 

nabeschouwing veelal individueel werden beoordeeld. De speler die een wedstrijd lang zwoegend over 

het veld trok kreeg na afloop meer lof dan de speler die twee doelpunten had gemaakt, maar minder 

werk had verzet. Dit socialistische arbeidersmoraal was uiteraard terug te vinden in het 

arbeidersdagblad Het volk, maar ook in Het Sportblad kregen voetballers die zich als noeste arbeiders 

opstelden de voorkeur. De voorkeur voor hardwerkende voetballers was in deze periode duidelijk te 
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zien in de wedstrijdverslagen van het Nederlands Elftal, dat in het interbellum zeer wisselvallig 

presteerde. Doelman Gejus van der Meulen was in de vele nederlagen die Oranje te verwerken kreeg 

meestal het enige lichtpunt, zoals bij de 6-3 nederlaag tegen de Zwitsers in 1930: “Slechts Van der 

Meulen was zichzelf! Beter, hij was brillianter dan wellicht ooit tevoren en het is buiten beding dat, als 

hij niet in ons doel gestaan had, ranselend, vallend, […] dan zou de débâcle voor de Hollanders […] 

nog erger [geworden zijn]”.
74

 Het harde werk van de doelman werd dus zodanig gewaardeerd door de 

verslaggever dat hem niets verweten werd van de zes ballen die achter hem in het net verdwenen. 

Naast Van der Meulen was het, evenals bij de elite, aanvoerder Harry Denis die op veel lof kon 

rekenen voor zijn prestaties. Zijn kracht, ijver en leiderschap in het veld tilde het Nederlandse niveau 

naar een hoger plan. Beide heren belichaamden in grote mate het mannelijkheidsideaal dat door Het 

Sportblad en Het volk werden uitgedragen. 

De individuele beoordelingen konden echter ook de andere kant op vallen. Wanneer een 

wedstrijd gewonnen was, konden enkele spelers alsnog op felle kritiek rekenen; slappe, lauwe, zwakke 

en matte spelers werden door de mangel gehaald, zelfs wanneer er een overwinning was behaald. Een 

voorbeeld hiervan is de analyse van de voorhoede na de 8-1 overwinning op de Fransen in 1923: 

“Acht goals, beter zes goals en toch niet tevreden? Persé, neen!!! […] Roetert bleek de minste, 

Groosjohan en Bulder voldeden maar bij momenten”.
75

 Een verlies werd dus over het algemeen 

verweten aan een gebrek aan kracht en strijdlust. Tevens werd er op herhaaldelijke wijze 

gewaarschuwd voor zelfoverschatting en gemakzucht. “Want niets is gevaarlijker voor een elftal, dan 

de meening, dat men sterk genoeg is om de krachtigste tegenstanders te verslaan”, aldus Het 

Sportblad.
76

 In dit opzicht gebruikten beide bladen veelal het gezegde “op de lauweren rusten”; een 

zaak waar de lagere klassen een sterke afkering voor kenden. Wanneer het Nederlands elftal in 1922 

met 4-0 van de Belgen verliest, lag de oorzaak hiervan in de gemakzucht die was ontstaan binnen de 

ploeg na een ruimte overwinning op Frankrijk.
77

 Met name bij grote overwinningen van Oranje, zoals 

tegen Zwitserland in 1926 (5-0) en tegen Tsjecho-Slowakije in 1927 (8-1) spraken de bladen hun vrees 

uit voor gemakzucht tegen aanstaande tegenstanders. 

Het ideaalbeeld van deze twee sportbladen van de lagere klassen was die van een strijdlustig 

man die er alles voor over had om –op een faire manier- de wedstrijd te winnen. Andere termen die tot 

dit ideale mannelijkheidsideaal behoorden zijn: enthousiasme, kracht, felheid, strijd, inzet en 

welwillendheid. Twee termen die in dit verband vaak werden gebruikt zijn de synoniemen ‘élan’ en 

‘geestdrift’. Deze woorden werden door de verslaggevers van De Corinthian nauwelijks gebruikt in de 

spelersbeoordelingen, terwijl het in de sportbladen van de lagere klassen een groot compliment blijkt 

te zijn en een wezenlijk onderdeel van het mannelijkheidsideaal. Voorbeelden van mannen die het 

ideaal uitstraalden zijn de eerder genoemde Gejus van der Meulen en Harry Denis, de Nederlander 

Pierre Massy (“Wat een zwoeger, wat een uithoudingsvermogen […] tegen de Belgen is hij de 

man”.
78

) of de Uruguyaan José Nasazzi (“een rots in de branding, […] wist van geen wijken en alle 

aanvallen der Argentijnen strandden op dezen muur”).
 79

 

Het fysieke aspect van het voetbal was volgens Het Sportblad en Het volk iets positiefs; het 

straalde mannelijkheid uit. Dit betekende echter niet dat er geen rem zat op het fysieke spel; onsportief 

spel werd wel degelijk opgemerkt, maar het werd minder afgekeurd dan bij De Corinhian het geval 

was. Er werd nou eenmaal “pootig gespeeld”, maar de sportbladen voor de lagere klassen maakten hier 

veel minder ophef over dan de verslaggevers van De Corinthian. Wanneer de Nederlandse 
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internationals fel inliepen, wanneer de Roemenen doortrapten en vasthielden of wanneer de Belgen 

onaangename of ongeoorloofde dingen deden werd dit wel benoemd, maar het werd veel meer als een 

onvermijdelijke bijkomstigheid gezien dan een als ongeoorloofde zaak -zoals De Corinthian het voor 

deed komen. De Corinthiansgedachte, waar vriendschap en collegialiteit een belangrijke rol innamen, 

werd door het de lagere klassen niet overgenomen. Toen de Nederlandse aanvoerder in 1921 uit 

collegialiteit een bos bloemen aanbood aan de Franse tegenstander, vraagt Het volk zich dan ook af: 

“wanneer zullen zij deze nietsbeteekenende plichtpleging eens nalaten?”
80

 Het sociale aspect van het 

voetbal werd door hen niet onderschreven; met het deftige en vriendschappelijke spel van de elite waar 

stevige duels vermeden werden, werd door de lagere klasse niet serieus 

genomen (zie figuur 5). Dat deze sportbladen voor de lagere klassen 

oog hadden voor onsportief spel is wellicht het best te zien aan de 

wedstrijdverslagen die werden opgesteld naar aanleiding van de 

wedstrijden tegen Uruguay in 1924 en 1928 die tot twee keer toe uit de 

hand liepen. De Uruguayanen speelden in 1924 zeer onsportief, maar 

werden door de scheidsrechter niet bestraft. Volgens Het Sportblad 

kwam dit omdat Uruguay in de finale moest komen “om het financieel 

succes -waaraan in dit toernoi alles werd opgeofferd- mogelijk te 

maken”.
81

 Nederland had met een geweldige geestdrift gespeeld, maar 

moest het afleggen tegen de partijdige scheidsrechter en de onsportieve 

Zuid-Amerikanen die volgens Het Sportblad te ver waren gegaan in 

hun overtredingen. De wedstrijd tegen Uruguay in 1928 –waar de 

Nederlanders Van der Meulen en Denis zich misdroegen volgens De 

Corinthian- kreeg in Het volk ruimschoots de aandacht. Evenals De 

Corinthian gebruikte het de De Bezem –een fascistisch weekblad- als bron van de gebeurtenissen op 

het veld. Het onsportieve spel van de Nederlandse spelers werd echter kort afgedaan als schandelijk, 

unfair en verpestend en vervolgens werden andere gebeurtenissen aan de omstandigheden gewijd. Zo 

vond De Corinthian het schandalig dat aanvoerder Denis het ontvangen vaantje was vergeten mee te 

nemen naar de kleedkamer, terwijl dit volgens Het volk in de hitte van de strijd vergeten kon zijn. 

Daarnaast was het dagblad van mening dat de Uruguayanen zelf ook niet geheel fair waren geweest en 

daarmee het onsportieve gedrag van de Nederlanders hadden uitgelokt. Uit dergelijke voorbeelden 

blijkt nogmaals dat Het Sportblad en Het volk de onsportiviteit wel opmerkten, maar hier minder lang 

bij stil bleven staan dan de elite dat deed. 

Peter Raedts haalt in De ontdekking van de Middeleeuwen de historicus William Morris aan 

die beweerd dat de lagere klassen (arbeiders en boeren) het niet slecht hadden in de Middeleeuwen. De 

arbeiders waren gebonden aan een heer waar zij herendiensten voor moesten verrichten, maar verder 

was de werkman vrij en had hij plezier in zijn werk. “Alles wat hij vervaardigde […] sprak van hoop 

en vreugde”.
82

 De arbeiders en boeren werkten met plezier en het geld was van ondergeschikt belang. 

De reden van deze onbaatzuchtigheid kwam door een geest van broederlijkheid in het middeleeuwse 

Nederland waarin de hoeveelheid werk eerlijk verdeeld was. Dit beeld van Morris komt niet overeen 

met het beeld dat Het Sportblad van de lagere klassen geeft; er werd immers niet gestreefd naar de 

middeleeuwse idealen die bij De Corinthian naar voren kwamen. Het mannelijkheidsideaal van Het 

Sportblad en Het volk was veeleer gebaseerd op het arbeidersprogramma waarin de lagere klassen 

enkele eeuwen leefde; het harde werken en de fysieke prestaties waren er bij hen in geslepen, wat 

terug te zien was op de voetbalvelden. Het zware leven dat de lagere klassen op het platteland en in de 

fabrieken gewend waren, was zodoende van grote invloed op hun sportprestaties en op hun 
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mannelijkheidsideaal. Het is verwonderlijk dat het middeleeuwse en socialistische 

gemeenschapsgevoel niet terug te vinden zijn in Het Sportblad en Het volk en dat deze bladen juist de 

individuele prestaties benadrukken. Dit is wellicht terug te leiden tot het arbeidersprogramma waaraan 

de doelgroep van deze bladen gewend was geraakt na het verdwijnen van de gilden. De lagere klassen 

moesten in de negentiende eeuw zelfstandig het hoofd boven water zien te houden en werden daarin 

nauwelijks geholpen door anderen; dit verklaart wellicht het individualistische karakter van het 

voetbal van de lagere klassen. Bovendien was het voetbal één van de weinige manieren om als 

individu te klimmen op de maatschappelijke ladder, waardoor de voetballers uit de lagere klassen 

eerder aan zichzelf dachten dan aan het collectief. 

Conclusie 

Wanneer de sportbladen van verschillende klassen naast elkaar worden gelegd zijn er enkele duidelijke 

verschillen aan te wijzen. Allereerst in het doel dat hogere en lagere klassen nastreefden met het 

voetbal; De Corinthian zag voetbal als één van de vele vrijetijdsbestedingen, terwijl het voetbal 

volgens de sportbladen van het volk dé manier was om te ontsnappen uit de dagelijkse sleur en als 

mogelijkheid om van een nietsbetekenende arbeider een bekende persoonlijkheid te worden. Door het 

verschil in doel, was er ook een verschil in de sfeer rond het voetbalveld. De Corinthian zag het 

voetbal als een plezierig uitje waar vriendschappen konden worden opgedaan. De sfeer op de velden 

was gemoedelijk, fair en collegiaal. Men wilde met gelijkgezinden een balletje trappen en de 

schoonheid van het voetbalspel op technisch en tactisch gebied laten zegevieren; de eindstand was in 

dit opzicht van ondergeschikt belang. Bij Het volk en Het Sportblad was men iets meer gefocust op het 

resultaat van de wedstrijd, hoewel ook zij oog hadden voor de schoonheid van het spel en de energie 

die de mannen in de wedstrijd legden. Qua onsportief gedrag tolereerden de lagere klassen meer dan 

de elite in hun sportbladen; er werden dan ook geen artikelen besteed aan de verruwing van het spel. 

Het verschil in spelopvatting tussen de sportbladen van beide klassen had tot gevolg dat beiden ook 

een ander ideaal voor ogen hadden qua voetballersideaal, hoewel er wel degelijk enkele 

overeenkomsten waren; beide partijen vonden immers Van der Meulen en Denis de beste 

internationals. Moed, vastberadenheid, onvermoeidheid en welwillendheid zijn enkele idealen die de 

sportbladen van de elite en de lagere klassen deelden. De verschillen in de mannelijkheidsidealen van 

de sportbladen van beide klassen zijn echter groot. 

De Corinthian hield er een vriendschappelijk en edel ideaalbeeld op na en vond collegialiteit, 

stijl, sierlijkheid, hoffelijkheid en sportiviteit zeer belangrijke onderdelen van de mannelijkheid. Dit 

deed sterk denken aan het beeld van de Middeleeuwse ridders dat volgens Peter Raedts in de 

negentiende eeuw tot ideaal werd gemaakt. Deze ridders zouden immers loyaliteit, moed, 

verbroedering en eer hebben nagestreefd op het strijdveld, waarbij zij wreedheid zouden hebben 

proberen tegen te gaan. De nadruk lag zeer sterk op een vriendschappelijke omgang met elkaar, zowel 

binnen als buiten het veld. De sportbladen van de lagere klassen laten een ander beeld zien van de 

ideale topvoetballer. Zij hadden de strijdbaardere man en de hardwerkende arbeider als ideaalbeeld 

voor ogen en verbonden hun mannelijkheidsideaal aan kracht, felheid, enthousiasme, geestdrift, 

strijdbaarheid, inzet en élan. Waar De Corinthian voornamelijk het collectief behandelde en 

verbroedering en vriendschap tot de doelen van het voetbal maakte, belichtten Het volk en Het 

Sportblad met name de individuele kant van de hardwerkende en krachtige man, waardoor er een niet 

gering verschil in mannelijkheidsideaal tussen beide partijen ontstond. 

 De mannelijkheidsidealen werden min of meer aan de sportbladen opgedrongen door de 

ideeën van de klasse die zij tot hun doelgroep hadden. De Cortinhian liet zich sterk beïnvloeden door 

het ridderlijke ideaal dat bij de elite in de twintigste eeuw veel gehoor vindt; Het Sportblad en Het volk 

brachten een mannelijkheidsideaal naar voren dat aansloot op het arbeidersprogramma waar de lagere 

klassen al een lange tijd gewend aan waren. Van de elite en de lagere klassen gaat dus een 
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machtswerking uit die invloed heeft op de sporttijdschriften (en de voetbalverslagen) en op haar lezers. 

Dit komt overeen met de verandering die de Franse filosoof en historicus Michel Foucault in de 

maatschappij zag in de richting van ‘disciplinering’. De mens gedraagt zich volgens Foucault steeds 

meer alsof men constant in de gaten wordt gehouden door een hogere macht: men gedraagt zich zoals 

de macht het wil zonder daar op een gewelddadige manier toe gedwongen te worden.
83

 De 

sporttijdschriften blijken in dit opzicht een belangrijk middel voor de elite en de lagere klassen om hun 

doelgroepen te disciplineren en hen te leren hoe zij in de maatschappij dienen te functioneren. 

Wat de lichamelijkheid betreft boden de kranten en sportbladen van beide klassen weinig 

inzicht; er werd zelden iets gemeld over een lichamelijk ideaal. De enige wijze waarop de 

lichamelijkheid in de wedstrijdverslagen aan bod kwam was wanneer er in metaforen over de 

voetballers werd geschreven, zoals ‘rots in de branding’ of ‘een muur in de verdediging’, waaruit min 

of meer valt op te maken dat potige mannen werden gewaardeerd. Er is echter te weinig informatie om 

hier een kloppend beeld van te maken. In Het volk en Het Sportblad werden bovendien nauwelijks 

afbeeldingen of foto’s getoond, waardoor het nog lastiger zou worden om lichamen, kleding of 

lichamelijke praktijken (zoals roken) te analyseren.  
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4. Verschil in mannelijkheid in religieus opzicht 
In Nederland werden in de loop van de twintigste eeuw vrijwel alle gebieden van het maatschappelijk 

en dagelijks leven op levensbeschouwelijke grondslag georganiseerd, het voetbal was daar geen 

uitzondering op.
84

 De leidende levensbeschouwelijke grondslagen in Nederland waren het katholieke 

geloof en het protestant-christelijke geloof. Naast een eigen voetbalbond hadden zowel de katholieken 

als de protestanten een eigen sporttijdschrift waar hun idealen ten aanzien van mannelijkheid naar 

voren kwamen. Voor de katholieken was dat Sport Illustratie en voor de protestanten was dat het 

sportblad Lichaamsoefening. 

De sportverslaggeving van de katholieken 

De Nederlandse historica Marjet Derks is gespecialiseerd in sport- en religiegeschiedenis. Zij heeft 

onderzoek gedaan naar de manier waarop mannelijkheid en sport samen kwamen binnen enkele 

katholieke scholen in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw. Het regime op de katholieke 

scholen kende volgens Derks twee kanten. Aan de ene kant was het een mannengemeenschap met 

regels en straffen. Systematische supervisie en een grote hoeveelheid aan nauwkeurig geplande 

uitstapjes moesten er voor zorgen dat de fantasie van de jongens niet te veel afdwaalde naar meisjes. 

Aan de andere kant leerde een jongen dat hij speciaal was, een katholieke man in wording, die 

geïntroduceerd moet worden in mannelijke gebruiken, zoals roken en drinken.
85

 Sport bood deze 

elitaire katholieke jongens een podium om op uit te blinken, het droeg bij aan een 

gemeenschapsgevoel en het bood hen een uitlaatklep voor opgekropte seksuele energie.
86

 De sport 

droeg er aan bij dat een jongen zich later staande zou kunnen houden in de maatschappij; door te 

sporten zou een jongen energiek, nobel, moedig en wilskrachtig zijn en uitgroeien tot een man die al 

het vrouwelijke, zwakke, angstige en kinderlijke van zich af had gegooid.
87

 Door de nadruk die gelegd 

werd op fysieke prestaties won het ideaalbeeld van de ‘muscular man, ofwel de gespierde man aan 

terrein. Een gespierd lichaam straalde mannelijkheid uit, waardoor men het lichaam en de spieren 

steeds meer gingen cultiveren. “Met de toenemende nadruk op cultivering werd mannelijkheid rond de 

eeuwwisseling veeleer van een gegeven kwaliteit een maakbare identiteit”.
88

 Deze maakbare identiteit 

bestond echter niet geheel uit fysieke eigenschappen, maar ook uit sociale en morele eigenschappen. 

De katholieke Engelse historicus Thomas Arnold sprak in dit opzicht over the formation of character. 

Volgens Arnold was de ideale man gezond van lichaam en geest, beschaafd, gedreven door christelijke 

waarden en beschikte hij over zelfbeheersing. Dit Engelse mannelijkheidsideaal van de muscular 

christian kwam –evenals het voetbal- over naar Nederland en vond gehoor bij de katholieken en hun 

voetbalblad Sport Illustratie.
89

 

 Het katholieke sporttijdschrift Sport Illustratie verscheen vanaf 1921 vanuit Utrecht als 

officieel orgaan van de rooms-katholieke voetbalbonden in Nederland. In 1921 zijn de katholieke 

verenigingen nog aangesloten bij de N.V.B., maar in 1924 richtten de katholieken de R.K.F. op wat 

enkele gevolgen had voor de Sport Illustratie. In het interbellum zijn er vier duidelijke ontwikkelingen 

aan te wijzen in het weekblad. Allereerst kreeg de voetbalsport steeds meer aandacht in het tijdschrift, 

wat ten koste ging van de sporten die in 1921 nog uitgebreid werden behandeld, zoals de motorsport 

en rugby. Aan het eind van het interbellum had de voetbalsport het ruim twintig pagina’s tellende 

weekblad over genomen en werd er nauwelijks aandacht besteed aan andere sporten. Een tweede 
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ontwikkeling in het blad was dat de focus sterker kwam te liggen op het katholieke voetbal. Vóór 1924 

werden wedstrijden van niet-katholieke elftallen zoals Ajax en het Nederlands elftal nog uitgebreid 

verslagen. In de jaren dertig werden zelfs de uitslagen van het Nederlands elftal niet meer in het blad 

genoemd en werden de voetbalverslaggevers enkel naar de katholieke verenigingen gestuurd. De 

toenemende identificatie met het Nederlands elftal in het interbellum gold dus niet voor de 

katholieken; zij hechtten geen waarde aan het elftal dat Nederland op internationale toernooien 

vertegenwoordigde. Een derde ontwikkeling was de afname van het aantal foto’s in de Sport 

Illustratie. Aan het begin van de jaren twintig namen de foto’s van sportevenementen een groot 

gedeelte van het blad in. Wekelijks werden enkele pagina’s volledig met foto’s gevuld; wellicht vind 

de titel Sport Illustratie hier zijn herkomst. Naarmate de tijd vorderde nam het aantal foto’s af en werd 

er meer ruimte aan verslagen besteed. De toon van de tekst in het blad veranderde eveneens duidelijk 

gedurende het interbellum. Waar de Sport Illustratie aan het begin van de jaren twintig nog redelijk 

neutraal was in haar opvattingen, trachtte het katholieke blad vanaf 1924 steeds duidelijker de 

katholieke idealen door te geven. Dit gebeurde voornamelijk via columns van de journalisten F.A. 

Brunklaus en R.J. de Grood waarin religie en opvoeding de boventoon voerden en waaruit heel 

duidelijk een beeld van de ideale voetballer uit opgemaakt kon worden. 

De voetbalverslagen in het blad verschilden qua opbouw met de verslagen uit De Corinthian 

of Het Sportblad. In tegenstelling tot deze bladen begon het wedstrijdverslag in Sport Illustratie met 

de nabeschouwing: hoe hadden de spelers gespeeld en welk resultaat had dit opgeleverd? Vervolgens 

volgde pas het gedetailleerde verslag van de wedstrijd. Elke week werd van slechts één wedstrijd een 

dergelijk verslag opgesteld; van de overige wedstrijden werd meestal alleen de uitslag genoemd. Het 

benoemen van de uitslagen en standen van alle katholieke competities kon echter alsnog tien pagina’s 

van het tijdschrift vullen. 

 De beginselen van de katholieke sport die in de Sport Illustratie werden uitgewerkt kwamen 

sterk overeen met de ideeën van Thomas Arnold over de muscular christian. Het menselijk lichaam 

werd als onvolmaakt gezien, de ziel werd als volmaakt gezien. Het lichaam moet gericht zijn op deze 

volmaaktheid van de ziel. Lichamelijke opvoeding kon hierbij helpen, aangezien het lichaam een 

wezenlijk deel was van het menselijk lichaam; sterker nog, het werd gezien als de tempel van de 

Heilige Geest. De Sport Illustratie noemde enkele redenen om te sporten. Allereerst waren er fysieke 

redenen: het gezond houden van het lichaam ten gunste van de ziel, krachtsontplooiing en een 

oefening in zelfbeheersing. Er werd in de vele uitgaven van het tijdschrift sterk de nadruk gelegd op de 

zelfbeheersing: “"Kijk sporter, leert dat nu toch ook eens: je zelf beheerschen; springt toch niet 

terstond op als buskruit, én als je van binnen werkelijk opgewonden zijt, houdt je dan kranig in één 

ding, namelijk, houdt je mond vast (dicht!!!)".
90

 Er waren psychologische redenen; sport hielp mensen 

in hun drang naar bewegen en bracht zodoende bewegingsvreugde in het leven van de katholieken. 

Tevens waren er sociale redenen; men vond ontspanning in de sport en men vond gemeenschap met de 

andere katholieken.
91

 Een voetbalclub moest een kring van vrienden zijn waar men goed contact had 

met de supporters.
92

 Dit alles moest uiteraard geleid worden door een katholieke geest. Dit hield in dat 

men niet moest sporten met niet-katholieken en dat men immer het godsdienstige doel van de sport in 

het achterhoofd moest houden: volmaaktheid van de mens en gezondheid van ziel en lichaam.
93

 Het 

zijn deze idealen (zelfbeheersing, christelijke waarden, gezond lichaam) die eveneens door Arnold 

werden aangehaald bij zijn muscular christian. Deze redenen om te sporten hingen samen met vele 

idealen die een topvoetballer moest bezitten; deze idealen kunnen opgedeeld worden in idealen die 

met (wils)kracht, met fair play en met techniek te maken hebben. 
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  In de voetbalverslagen van de Sport Illustratie werden de mannen veelal geprezen om de 

kwaliteiten die ook in Het Sportblad en De Corinthian naar voren kwamen. Hierbij valt te denken aan 

moed, kordaatheid, wilskracht, geestdrift, onvermoeidheid en enthousiasme. In dit opzicht werden de 

Finse atleten aan het eind van de jaren dertig in verschillende columns en artikelen als voorbeeld 

gezien. De Finse atleten hadden goed gepresteerd op de Olympische Spelen van 1936 en werden 

geroemd om hun paraatheid, kordaatheid en geoefendheid.
94

 De vergelijking met atleten en hun 

atletische bouw kwam eveneens terug in het lichamelijkheidsideaal dat uit de verslagen en de columns 

van Sport Illustratie naar voren kwam. Lichamelijke kracht werd gezien als een gave van God en 

daarom moest het lichaam goed verzorgd, verpleegd en gevoed worden. Een gezond lichaam bestond 

uit: “een goede houding van de spieren, geen overtollig vet en een goed functionerende ademhaling 

die tegen elke inspanning is opgewassen”.
95

 Het moedig gebruik van een stevig lichaam dat sportief 

gezond en onvermoeibaar was, werd dan ook geprezen in het weekblad. Slechts in zo een gezond 

lichaam -van een muscular christian- kon een gezonde geest aanwezig zijn. Men mocht niet “over het 

hoofd [zien] dat slechts den geest tot arbeiden in staat is, wanneer hij gesteund wordt door een gezond 

en krachtig lichaam”.
96

 De lichaamskracht moest echter wel ingetoomd zijn: “Een voetballer die alleen 

maar lichaamskracht te zijner beschikking heeft, is een gevaar voor de club en een ramp voor de 

tegenpartij. […] We hebben geen krachtpatsers nodig, maar sterke karakters”.
97

 Het tegengaan van 

onsportief gedrag stond dus ook bij de katholieke Sport Illustratie hoog in het vaandel.  

 Eerlijkheid werd door de katholieken gezien als één van de belangrijkste christelijke waarden 

en fair play was dan ook een belangrijk thema in de Sport Illustratie. Een sportieve wedstrijd werd 

zéér op prijs gesteld, zoals blijkt uit de eerste regels uit een wedstrijdverslag van Blauw-Wit tegen Be 

Quick: “Vermelding verdient ook de bijzondere sportiviteit waarmee deze wedstrijd werd gespeeld”.
98

 

Een sportieve wedstrijd was dus prijzenswaardig, een onsportieve wedstrijd tastte het spelpeil aan en 

maakte de wedstrijd zodoende een stuk minder interessant: “Na dit doelpunt wordt het spel te fel. 

Onmiddellijk zakt nu ook het peil. De wedstrijd is te onrustig om mooi te zijn, het aangename karakter 

dat het eerste halfuur kenmerkte is verloren gegaan”.
99

 Op individueel niveau diende met name de 

aanvoerder -als belangrijkste speler- een voorbeeldfunctie hebben wat sportiviteit betreft. Een 

aanvoerder moest dus eerlijk en fair zijn en hij moest eerbied hebben voor de scheidsrechter. 

Bovendien moet de aanvoerder een medespeler zien te remmen wanneer geestdrift overslaat in fors en 

ruw spel. Naast saamhorigheid binnen het team, diende er ook rekening te worden gehouden met een 

goede samenwerking met de tegenstander en niet alleen in de negentig minuten dat men tegen elkaar 

streed. In tegenstelling tot de Het Sportblad zag Sport Illustratie bijvoorbeeld wél het nut in van de 

uitwisseling van geschenken voor de wedstrijd. Zo werd het niet meer dan fatsoenlijk gevonden dat er 

voor de wedstrijd een tinnen wandbord, een vaantje of bloemen werden uitgewisseld.
100

 De Sport 

Illustratie wijst nog eens duidelijk op het belang van fair play en respect voor de tegenstander als het 

schrijft: “En waardeert ook het spel dat de tegenpartij speelt de leiding die de arbiter geeft. […] Dan 

blijven die [spelers] sportief en eerlijk in hun spel. Sport moet immers ook fairheid zijn”.
101

 

Fair play was een zeer belangrijk onderdeel van het sociale aspect van het katholieke voetbal, 

evenals “saamhorigheid”. Saamhorigheid hield in dat men op zoek was naar een gevoel van eenheid 

en samenwerking.
102

. Men had zodoende een afkeer van mannen die “niet in staat zijn hun 
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persoonlijke eerzucht ondergeschikt te maken aan het belang van het elftal” of mannen “die niet bereid 

zijn door kameraadschappelijken omgang met de leden het saamhorigheidsgevoel met de ploeg te 

versterken”.
103

 Mannen die geen “sportieven ernst” betrachtten waren hierdoor een gevaar voor het 

saamhorigheidsgevoel; zij voetbalden enkel voor de gezelligheid of uit hoogmoed, maar daarmee 

brachten zij de sportieve geest in gevaar. Doordat zij in hun gezelligheid samen kliekten brachten zij 

tweedracht in de vereniging en door hun hoogmoed bedorven zij de eensgezindheid. Wie het sociale 

aspect van de sport wilde bewaren diende dus spelers zonder deze sportieve ernst uit het 

verenigingsleven te weren.
104

 

 Naast de kracht en de sportieve geest van de voetballers, legde Sport Illustratie de nadruk op 

technische en tactische aspecten van het spel. Zo werden er onder andere aparte artikelen besteed aan 

het ‘W-systeem’ waarin een elftal kon voetballen, de manier waarop keepers een bal dienden te 

vangen of de mogelijkheden die de buitenspelval bood. Het eerste deel van het wedstrijdverslag werd 

dan ook veelal gebruikt om het gehanteerde spelsysteem te analyseren en hoe deze tactiek voor het 

elftal uitpakte. Spelers die handig en kundig met de bal waren werden eveneens geprezen in het 

weekblad. Balvaardigheden, zoals voetbaltrucs of een hakbal werden aangemoedigd door de schrijvers 

van het blad, maar ook een doelverdediger kon prachtig spelen. Een speler als Dé Kessler van H.V.V. 

was zo “een fijn, tactisch speler, die op zijn tijd geducht [kon] doorzetten”.
105

 De technische 

vaardigheden van de spelers en de tactiek die door het elftal gehanteerd werd, waren zodoende een 

belangrijke graadmeter voor de amusementswaarde van een wedstrijd. De Sport Illustratie is dan ook 

huiverig voor een wedstrijd tussen twee elftallen die sporttechnisch niet vaardig zijn.
106

 Het gaat hen 

immers om de schoonheid van het spel en in mindere mate om de einduitslag. Het resultaat is niet 

belangrijk, “wel neen, we kunnen het wel tot hoofdzaak maken, maar het gaat toch wel om het spel. 

Wat betekent een overwinning behaald in een onaangenamen wedstrijd tegenover een nederlaag 

behaald in een onaangenamen faire kamp? Bij een eerlijke en gezellig wedstrijd staan de cijfers op de 

achtergrond”.
107

 Het katholieke tijdschrift was dan ook huiverig voor de ontwikkelingen die tijdens het 

interbellum in Nederland gaande waren wat betreft het amateuristische karakter van het voetbal. 

Volgens de Sport Illustratie diende voetbal ter ontspanning en diende het zuiver amateurisme 

nagestreefd te worden. Wanneer men té graag zou willen presteren kon dit enkel problemen opleveren. 

Het tijdschrift keerde zich dan ook tegen de eerste Nederlandse profvoetballer Beb Bakhuys op het 

moment dat deze vanuit Frankrijk in Breda terug wilde keren en daar zijn voetbalcarrière voort te 

zetten.
108

 Voetbal was niet bedoeld om er geld mee te verdienen; het professionele voetbal moest 

daarom van de Nederlandse velden worden geweerd.  

 Het katholieke tijdschrift Sport Illustratie noemde als redenen voor afzonderlijke katholieke 

sportbeoefening: “Het tegengaan van gevaren van goede zeden, van misverzuim en van omgang met 

andersdenkenden”. Dit doet, op het misverzuim na, sterk denken aan de redenen van de elite om een 

eigen voetbalblad op te richten. Het mannelijkheidsideaal van de Sport Illustratie deed op het 

godsdienstige aspect na dan ook in veel opzichten denken aan het mannelijkheidsideaal van De 

Corinthian. In laatstgenoemd weekblad waren immers vriendschap, fair play en technisch en tactisch 

spel belangrijke pijlers binnen het voetbal. De Sport Illustratie verwees zelfs naar de doelgroep van De 

Corinthian toen zij haar klacht uitsprak over de spelverruwing in het voetbal: “Neem […] de 

spelverruwing en daarbij de klacht […] dat kringen die de voetbalsport in Nederland hebben 

grootgemaakt, zich steeds meer en meer van de daadwerkelijke beoefening van dit spel gaan 
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terugtrekken”.
109

 Sterker nog, de ridderlijke idealen die De Corinthian graag bij de voetballers zag, 

werden door de Sport Illustratie bijna letterlijk als ideaal genoemd: "Vóór alles dienen de spelers in 

het oog te houden, dat sport ridderlijkheid veronderstelt van haar beoefenaren. Wie dit gevoel aan 

ridderlijkheid mist, moet het bijgebracht worden".
110

 Ridderlijkheid bracht met zich mee: eerlijkheid, 

offervaardigheid, trouw, eenvoud, zin voor orde en tucht, saamhoorigheid, plichtsbesef, 

zelfbeheersing, gehoorzaamheid, durf en moed, wilskracht en doortastendheid. Dat de katholieken 

teruggrepen op deze ridderlijke idealen is niet verwonderlijk; de katholieken keken met verlangen 

terug op de Middeleeuwen. De Middeleeuwen eindigde min of meer met de Reformatie, waardoor er 

drie eeuwen van protestantisme volgden waar de katholieke Nederlanders liever niet aan terugdachten. 

De katholieken probeerden óók in het Interbellum de middeleeuwse idealen weer terug te brengen in 

de verrotte maatschappij van de twintigste eeuw.
111

 De disciplinering van Foucault is dus eveneens bij 

de katholieke zuil in haar sporttijdschrift terug te vinden. Op het voetbalveld vertaalde dit ridderlijke 

gedrag zich volgen de Sport Illustratie in geestdrift, volharding, taaie wilskracht en gezonde sportzin 

en dit alles moest gebeuren zonder oneerlijke middelen, overdreven lichaamskracht of gevaren voor de 

tegenstander. Dit alles, in combinatie met een krachtig en vitaal lichaam, was het mannelijkheidsideaal 

dat de Sport Illustratie voor ogen had en dat komt overeen met het beeld dat Marjet Derks schepte van 

de katholieke jongen die in een katholieke man zou willen veranderen; deze moest namelijk energiek, 

nobel, moedig en wilskrachtig zijn. Het mannelijkheidsideaal van de Sport Illustratie is dus sterk 

afhankelijk van de ideeën van de katholieke kerk over mannelijkheid. Het katholieke sportblad 

noemde zelf overigens graag datgene wat mannelijk pertinent niet inhield: luiheid, gemakzucht, 

egoïsme, arrogantie en overdreven opwinding.
 112

 

De sportverslaggeving van de protestanten 

Ook bij de protestanten werd lichamelijke opvoeding als een onderdeel van het geloofsleven gezien. 

Evenals de katholieken zagen de protestanten in dat de ziel enkel in een gezond en vitaal lichaam tot 

ontwikkeling kon komen en dat het lichaam daarom goed onderhouden en diende te worden. De 

lichamelijke opvoeding werd door de protestanten gezien als een harmonische ontwikkeling van 

lichaam en geest.
113

 Lichaamsoefening legde de nadruk op de oefening van het (gezonde) lichaam; 

individuele prestaties of collectieve resultaten waren hierin van ondergeschikt belang. Het is daarom 

dat het blad het woord ‘sport’ niet in haar titel opneemt; de lichaamsoefening en de vriendschappen 

die daarbij konden ontstaan waren immers het meest belangrijk. Er waren echter meer voordelen 

verbonden aan de lichamelijke oefening, zoals het aanleren van “zelfcontrole, samenwerking, 

volharding, afstand doen van eigen wenschen ten einde gemeenschappelijk één doel te bereiken, 

plichtsgevoel, zelfvertrouwen (het christelijke wel te verstaan), eerlijkheid, doorzettingsvermogen, het 

overwinnen van moeilijkheden, het leeren trotseeren van gevaren, tegenwoordigheid van geest, snel en 

verstandig overleg, voorzichtigheid en slagvaardigheid”.
114

 Deze opsomming van idealen is gegeven 

door het protestantse sportblad Lichaamsoefening. Hieruit is al enigszins een protestants 

mannelijkheidsideaal te herleiden; een grondige analyse van dit sporttijdschrift kan echter nog meer 

inzicht geven in dit mannelijkheidsideaal. 

Het sportblad Lichaamsoefening bestond al enkele jaren voordat het van 1929 tot en met 1939 

het officiële orgaan van de Christelijke Nederlandsche Voetbalbond werd. Tot 1929 was 

Lichaamsoefening het orgaan geweest van de christelijke korfbal- en gymnastiekbond en werd er in 
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het blad met name aandacht besteed aan deze twee sporten. Het voetbal werd in het interbellum ook 

onder de protestanten steeds populairder, waardoor het blad meer ruimte voor de verslagen van deze 

sport vrij maakte. Aan het begin van de jaren twintig telde dit sporttijdschrift slechts acht pagina’s, 

maar vanaf 1934 werden er wekelijks zestien pagina’s aan de christelijke sport gewijd en dan met 

name aan voetbal, korfbal en gymnastiek. Evenals in de Sport Illustratie werd er geen aandacht 

besteed aan niet-christelijke voetbalverenigingen. Voetbalnieuws in Lichaamsoefening werd allereerst 

verslagen aan de hand van wedstrijdverslagen. Elke week werd een verslaggever naar een wedstrijd 

gestuurd; ‘de wedstrijd van de week’. Opvallend aan deze verslagen was dat er geen namen van 

spelers werden genoemd, maar dat er over ‘de linksback’ of ‘die rechtervleugel’ werd gesproken. Er 

was dus geen sprake van heldenverering of persoonscultivatie; de voetballer was een anoniem 

onderdeel van het team. De verslagen van ‘de wedstrijd van de week’ waren verder zeer minutieus en 

uitgebreid, maar van een nabeschouwing -zoals in de andere sportbladen- was nauwelijks sprake. 

Naast deze uitgebreide wedstrijdverslagen konden christelijke voetbalverenigingen zelf hun 

wedstrijden verslaan in Lichaamsoefening. Dit zorgde voor zeer partijdige journalistiek waarin zinnen 

als “Ons eerste elftal speelde goed” of “Wij hebben wat goed te maken” zeer regelmatig te vinden 

waren. Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan de uitleg van het spel. In de eerste plaats gebeurde 

dit in de rubriek “Spelregelrevue” waarin de spelregels van het voetbal aan de lezers uit werden 

gelegd. In de tweede plaats waren er verschillende wisselende rubrieken waarin bepaalde aspecten van 

het voetbal uit werden gelegd; bijvoorbeeld de rubriek ‘Figuren van het voetbalveld’. In deze rubriek 

werd uitgebreid geschetst aan welke kwaliteiten een bepaalde speler (doelman, rechtsback, spil) moest 

voldoen, wat het tot een interessante rubriek maakt voor dit onderzoek. Een rubriek waar tevens vele 

idealen uit op waren te maken zijn de columns die bij enkele jaargangen de eerste pagina van het 

sporttijdschrift vulden. Deze columns waren telkens zeer religieus van aard en de anonieme schrijver 

wees de lezers van Lichaamsoefening op de positieve en de negatieve kanten van de lichamelijke 

oefening en de manier waarop God wilde dat men zich op de sportvelden gedroeg. De kwaliteiten en 

eigenschappen die hier verheerlijkt of verafschuwt werden kunnen inzicht geven in het 

mannelijkheidsideaal van het christelijke sportblad Lichaamsoefening.  

 In de wedstrijdverslagen van het protestantste sporttijdschrift werden zelden namen van 

voetballers genoemd. Er waren dan ook geen protestantse voetballers die een heldenstatus hadden 

zoals Gejus van der Meulen of Harry Denis dat in andere sporttijdschriften hadden. Sterker nog, 

Lichaamsoefening keerde zich tegen dergelijke helden: “"Steeds hebben wij ons gekant tegen het 

kweeken van z.g. ‘sporthelden’ tegen ‘sterren’ en ‘uitblinkers’”.
115

 Het voetbal moest een aangenaam 

spel blijven waar eerzucht en grootdoenerij uit de buurt moesten blijven. Men moest zich niet 

aantrekken van de omringende landen die spelers gingen betalen voor het voetbal: “Laten wij maar 

eenvoudig en klein blijven, ons mooie spel spelen zonder de zucht om hoogerop te komen”.
116

 De 

ideale voetballer in de christelijke voetbalwereld was wars van uiterlijk krachtsvertoon en hunkerde 

niet naar de bewondering van de massa; het voetbal was slechts een deel van zijn gezonde christelijke 

leven. Het weglaten van spelersnamen in voetbalverslagen zorgde er tevens voor dat de nadruk van het 

voetbal op de samenwerking kwam te liggen. De nadruk in de spelersverslagen lag op de onderlinge 

spelprestaties; het team werd beoordeeld op goede communicatie, “goed samenspel” en “goed 

combineerend” voetbal.
117

 Samenspel eiste achteruitstelling van het eigen “ik” en onderwerping aan 

het algemeen belang; er was geen plek voor hoogmoed of egoïsme.
118

 De ideale voetballer moest 

zowel in woorden als in daden verbonden zijn met zijn teamgenoten. Dit blijkt onder andere uit de 

reeds eerder genoemde rubriek ‘Figuren van het voetbalveld’ waarin de verschillende voetballers 
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voornamelijk beoordeeld werden op hun samenspel. Zo kon een doelman slechts goed functioneren 

wanneer er een goede samenwerking bestaat met de verdediging en moest de spil het verband zijn 

tussen de aanval en de verdediging. 
119 

Er moest volgens Lichaamsoefening niet enkel naar een goede samenwerking worden gezocht 

met de medespelers, maar ook met de tegenstanders. Dit was immers het doel van de christelijke 

voetbalbond: “de echte prettige christelijke geest, onder elkander ook op het voetbalveld [te zien]".
120

 

De christelijke gedachte van naastenliefde en barmhartigheid diende ook gevonden worden tijdens de 

wedstrijden: "waardering voor den clubgenoot, maar ook voor den tegenstander, liefde tot den 

scheidsrechter en daarbij gevoegd de vaste wil om den goeden naam van de christelijken bond hoog te 

houden”.
121

 Lichaamsoefening was eveneens een groot voorstander van fair play en moedigde haar 

leden aan om onsportief gedrag en ruw spel te vermijden; de christelijke geest moest op de velden 

eerbiedigt worden. Het blad stelde zich dan ook afkeurend op tegenover lokale verslaggevers die 

speciale melding maakten van de goede sfeer op het veld, alsof dit iets bijzonders was. Volgens 

Lichaamsoefening hoefde dit niet vermeld te worden in de verslagen aangezien voetbal een 

ontspannen bezigheid was waar een goede sfeer vanzelfsprekend was.
122

 Met een goede sfeer en een 

christelijke geest bedoelde Lichaamsoefening niet alleen het tegengaan van ruw spel, maar ook het 

vermijden van geschreeuw, geroep en verwijten rond het voetbalveld. Deze wanklanken op en langs 

de velden deed de christelijke voetbalbond zelfs beslissen om een regel tegen vloeken, bedreigingen en 

ruwe en onterende taal op te stellen om de christelijke geest op het veld te behouden.
123

 

 Het feit dat dergelijke regels werden opgesteld geeft al enigszins aan dat ook de christelijke 

velden niet ontkwamen aan onsportief gedrag. Ook in de christelijke competities werden er 

wedstrijden gestaakt wegens ruw spel, schreven scheidsrechters brieven vanwege het onbesuisde spel 

en klaagden de doelmannen over de spelers die wild op hen in kwamen lopen. Lichaamsoefening 

keurde dit ruwe spel ten strengste af, omdat dit het spelpeil aantastte. Geestdrift was goed, maar 

wanneer dit omsloeg in fors spel ging het ten koste van het technische voetbal en het spelpeil. 

Hartstocht en geweld, waren twee elementen die zich met name bij competitiewedstrijden veel 

voordeden, maar sterk in strijd waren met de christelijke geest.
124

 Competitiewedstrijden en andere 

wedstrijden waar het resultaat telde waren volgens Lichaamsoefening niet de beste manier om de 

voetbalsport uit te oefenen. Er werd in dergelijke prestatiewedstrijden teveel aandacht besteed aan het 

maken van doelpunten, waardoor andere belangrijke wedstrijdelementen van ondergeschikt belang 

werden. Lichaamsoefening zag zodoende een tweedeling in het voetbal. Enerzijds waren er elftallen 

die het prestatiegerichte lengtespel speelden, waarbij men zo gauw mogelijk met harde schoten bij het 

doel wilde geraken om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Maar doelpunten maken was geen 

hoofdzaak; waar het op aankwam was ‘de combinatie’. In het breedtespel werd getracht het doel van 

de tegenstander te bereiken via combinerend, tactisch voetbal, wat vele malen aangenamer was om 

naar te kijken dan het lengtespel. Want volgens Lichaamsoefening was “niets […] voor de werkelijke 

voetballiefhebbers […] aanlokkelijker dan het aanschouwen van een veldspel, dat tactisch en technisch 

tot in de puntjes verzorgd is”.
125

 

Wanneer een goed resultaat het doel van de wedstrijd was, zag men de tegenstander als vijand, 

waardoor onsportief spel in de hand werd gewerkt. Dit gebeurde bijvoorbeeld in wedstrijden tussen 

professionele voetballers; daar telde immers enkel het resultaat, waardoor het spelpeil erg laag lag en 
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de spelers elkaar vijandig benaderden. De spelers leerde elkaar niet meer kennen en van begroetingen 

voor de wedstrijd was geen sprake. Ze betraden het veld van verschillende kanten en stelden zich als 

vreemdelingen op die, zodra het fluitsignaal klonk, er alles aan deden om de overwinning binnen te 

halen. Ontspanning en vermaak waren bij deze prestatiegerichte spelers slechts bijzaak.
126

 In een 

antwoord op een brief van een lezer vatte Lichaamsoefening haar mening over vriendschappelijk en 

professioneel krachtig samen: “Vriendschappelijke wedstrijden zijn het aangenaamst om naar te 

kijken. Er staat niets op het spel, waardoor het niet uit de hand hoeft te lopen door zenuwen of de wil 

om te winnen. Men kan de volle aandacht vestigen op spel-ontplooiing. Dit zorgt voor goed 

samenspel, een verzorgde techniek en ontplooiing van de tactiek. Door veel vriendschappelijke 

wedstrijden te spelen zorgt dit voor een edeler ontwikkeling van de voetbalsport. Doelpunten waren 

niet het belangrijkste, zoals in Engeland, waar elk doelpunt geld waard is”.
127

 Wanneer men voor geld 

ging spelen, zoals in Engeland en de overige buurlanden, was de overwinning belangrijker dan 

ontspanning en vriendschap en was er geen ruimte voor de ontwikkeling van ridderlijkheid.
128

 Een 

vriendschappelijke wedstrijd genoot dus de voorkeur van Lichaamsoefening omdat het spel technisch 

en tactisch beter was -dus aangenamer om naar te kijken- en omdat dit de vriendschappelijke omgang 

met elkaar en met de tegenstander bevorderde.  

Dat de nadruk van het protestante sportblad op vriendschappelijke omgang met de 

tegenstander lag is niet verwonderlijk; “hebt uw naasten lief, als uzelf” is immers één van twee 

belangrijkste geboden die God de christenen in de bijbel meegaf. Zoals het eerder genoemde doel van 

de christelijke voetbalbond al deed vermoeden was het christelijke voetbal sterk gericht op de wil van 

de christelijke God. Er moest een echte prettige christelijke geest op het veld heersen, waar de 

christelijke gedachte van naastenliefde en barmhartigheid bij een ieder in het achterhoofd werd 

gehouden. Hun orgaan Lichaamsoefening deed hier aan mee; men moest immers bedenken “dat de 

alziende God ook onze verrichtingen op het groene veld gadeslaat en dat wij ook eenmaal rekenschap 

zullen moeten afleggen van ons optreden jegens dengene, met wien hij ons in onze sporturen in 

aanraking bracht”.
129

 

Mannen met een christelijke geest die vriendschappelijk in de omgang waren en niet te hoog 

van de toren bliezen voldeden dus aan het mannelijkheidsideaal van Lichaamsoefening. Dit ideaal 

werd aangevuld met enkele positieve eigenschappen die in de Bijbel werden genoemd. Volgens 

Lichaamsoefening was “de Bijbel vijandig […] aan alle slapheid en traagheid. Altijd wekt de schrift 

op tot mannelijke kloekmoedigheid in de betooning van kracht van wil en kracht van actie". Voetbal 

kweekte volgens de protestante ideeën een gezond en sterk geslacht, het hardde het lichaam en het 

maakte het lichaam lenig.
130

 Naast deze idealen die veelal op het christelijke gedachtegoed waren 

terug te voeren, bewonderde Lichaamsoefening eveneens idealen die ook al in de eerder genoemde 

sporttijdschriften naar voren kwamen. Evenals de katholieke Sport Illustratie omschreef het uitgebreid 

de kwaliteiten waar de aanvoerder –de belangrijkste speler van het veld- aan moest voldoen: leiding 

geven, in toom houden van de onbesuisde en driftige medespelers, de luie spelers opjagen, tactisch en 

technisch sterk zijn en het hoofd koel houden.
131

 Het beeld van de ideale voetballer werd verder 

aangevuld met termen die eveneens in andere sportbladen als kenmerkend werden opgevat: 

onvermoeidheid, sportiviteit, volharding, moed, vlugheid, behendigheid, ijver, beweeglijkheid, 

zelfbeheersing en ridderlijkheid. 
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 Het menselijk lichaam was in Lichaamsoefening een veelbesproken thema; wat niet vreemd is 

wanneer de titel van het blad in acht wordt genomen. De protestanten zagen een verband tussen het 

lichaam en de ziel en daarom moest het lichaam door de man onderhouden worden. Een goede 

christen diende “over een behoorlijk gezond lichaam, een sterk gestel, een flink uithoudingsvermogen 

en een dito weerstandsvermogen [te] beschikken".
132

 Nederland had een tekort aan dit soort ‘keien’ 

met een gezond en krachtig lichaam. De mens moest het krachtige lichaam dat het van God gekregen 

had behouden en ontwikkelen. De meeste christenen legden echter teveel de nadruk op de 

ontwikkeling van de geest en lieten de ontwikkeling van het lichaam achterwege. Deze twee zijn 

echter nauw met elkaar verbonden. De lichamelijke opvoeding diende tot bloei van het geestelijk leven 

van de mens. Men moest echter niet doorslaan in het ontwikkelen van een krachtig lichaam en altijd de 

christelijke geest in het achterhoofd houden. Men moest niet sporten teneinde een enorme spiermassa 

te ontwikkelen; spieren waren slechts een middel om de lichamelijke welstand te bevorderen.
133

 

Wanneer er enkel gesport werd om een mooier en gespierder lichaam te ontwikkelen dan anderen, dan 

leidde dit al gauw tot verafgoding van het lichaam en het verhogen van het eigen ‘ik’. Al eerder is 

aangehaald dat Lichaamsoefening dit ten strengste afkeurde en het riep dan ook haar lezers op dat het 

belangrijk is om elkaar te wijzen op de gevaren van deze zelfverheerlijking.
134

 Dit gevaar mocht de 

christen echter niet weerhouden van het oefenen van het lichaam, als men maar wist waar de grens lag; 

er moest een balans worden gevonden. De ene man had echter meer baat bij een breed en ontwikkeld 

lichaam dan de ander. Zo moest, volgens Lichaamsoefening, een verdediger tegen een stootje kunnen 

en daarom was het aan te raden om voetballers met een robuuste lichaamsbouw in de verdediging te 

posteren. Hij moest echter een balans zien te vinden in deze kracht, zodat het niet omsloeg naar 

ruwheid en onbesuisdheid. Men kon immers nog zo krachtig zijn; een verdediger is pas echt goed 

wanneer deze snel handelde en goed stond opgesteld.
135

 Voor een doelman was de lichaamsbouw niet 

van belang; het maakte niet uit of deze dik of dun, groot of klein was. Het ging er om dat de doelman 

vlug, lenig, kalm en sterk was; hoe zijn lichaamsbouw was, was van ondergeschikt belang.
136

 

 Met betrekking tot het mannelijkheidsideaal van het protestantse weekblad Lichaamsoefening 

kan geconcludeerd worden dat dit ideaal sterk verbonden was met de ideeën van de protestantse kerk 

en de Bijbel. De protestantse man moest zich óók op het voetbalveld schikken naar de voorschriften 

van het heilige boek. Dit is goed te zien aan de naastenliefde die zowel door de Bijbel als door 

Lichaamsoefening gepredikt werd. Deze naastenliefde vertaalde zich op het veld in een 

vriendschappelijke omgang de medespelers, tegenstanders en scheidsrechters. Om in vriendschap met 

de tegenstander om te gaan hamerde het sportblad op fair play tijdens de wedstrijden. Fair play hield 

niet alleen in dat men elkaar niet met ruw en onbesuisd spel te lijf ging, maar Lichaamsoefening klom 

ook in de pen tegen het gezeur en het gevloek op de protestantse voetbalvelden. Dit hoorde niet thuis 

op het voetbalveld, maar was daar steeds vaker te vinden naarmate het amateuristische karakter van 

het voetbal verdween. Sporten om te presteren werd door het sportblad zowel op individueel 

(lichamelijk) niveau als in teamverband afgekeurd. Wanneer het resultaat het doel was van de sport, 

sloeg dit namelijk vaak snel om in arrogantie, hoogmoed en zelfverheerlijking. Daarom moest niet het 

resultaat, maar ontspanning en vriendschap het doel van het protestantse voetbal zijn. Slechts dan zou 

er een christelijke geest op het voetbalveld zijn waarin enthousiasme, samenspel, tactiek en techniek 

voor amusante voetbalwedstrijden zorgden. Onder dergelijke omstandigheden konden de voetballers 

laten zien wat zij waard waren en konden zij laten zien hoe collegiaal, moedig, plichtsgetrouw, 

zelfverzekerd, eerlijk, sportief, behendig, ijverig, kalm en ridderlijk men was; kortom hoe mannelijk 
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zij waren. Dat de protestanten in het Interbellum eveneens ridderlijkheid als ideaal voor ogen hadden 

is aan de ene kant opmerkelijk; de protestanten hadden immers geen rol van betekenis gespeeld in de 

Middeleeuwen en zich juist afgezet van de middeleeuwse, katholieke ideeën in de Reformatie. 

Volgens Raedts werden de Middeleeuwen dan ook omhelst door de katholieken, maar gehaat door de 

gereformeerden.
137

 Aan de andere kant komen de idealen van ridderlijkheid nou eenmaal sterk overeen 

met de protestante idealen die op de Bijbel gebaseerd zijn, waardoor het logisch is dat deze idealen 

door Lichaamsoefening worden benadrukt. Het sporttijdschrift werd sterk beïnvloed door de ideeën 

van de protestante zuil, dus ook in Lichaamsoefening is de machtswerking (waar Foucault over 

schrijft) van de protestantse achterban duidelijk te zien. 

Conclusie 

Hoewel de Sport Illustratie en Lichaamsoefening beide het sportorgaan waren van een zuil blijken 

beide bladen in formulering van hun mannelijkheidsidealen sterk op elkaar te lijken. Dit komt onder 

andere doordat beide tijdschriften zich lieten leiden door de ideeën van de christelijke kerk en de 

Bijbel, waardoor ze min of meer op dezelfde beginselen zijn gegrond. Beide tijdschriften 

waarschuwden voor het professionele voetbal en verheerlijkten het vriendschappelijke, 

amateuristische voetbal. Bij het professionele voetbal stond immers het resultaat voorop en dat kon 

niet de bedoeling zijn van een ontspannende tijdsbesteding als voetbal. Wanneer men op individueel 

niveau of in teamverband puur voor de overwinning ging werkte dit hoogmoed, zelfverheerlijking en 

onsportief gedrag in de hand en dit strookte niet met het christelijke gedachtegoed. Bovendien werd 

het voetbal zodoende veel minder aangenaam om naar te kijken, omdat onsportief spel ten koste ging 

van techniek en tactiek, terwijl volgens beide bladen juist daar de schoonheid van het voetbal in lag. 

Het was niet voor niets dat zowel de Sport Illustratie als Lichaamsoefening vele rubrieken gebruikten 

om het voetbalspel en de tactiek aan de lezers uit te leggen.  

Het mannelijkheidsideaal van de Sport Illustratie leek sterk op het mannelijkheidsideaal van 

dat van Lichaamsoefening. De meeste mannelijkheidsidealen waren eveneens in Het Sportblad en in 

De Corinthian te vinden, zoals moed, ijver, enthousiasme sportiviteit, eerlijkheid, etc. Het idee van de 

muscular christian kwam echter in Sport in Beeld en De Corinthian niet duidelijk naar voren in 

tegenstelling tot deze twee christelijke sportbladen. Het katholieke idee van Thomas Arnold is immers 

evengoed in de verslagen en columns van het protestantse Lichaamsoefening terug te vinden. 

Ten eerste waren een gezond lichaam en een gezonde geest (idealen van de muscular 

christian) in beide tijdschriften een belangrijk punt. De balans die gezocht moest worden in een 

gespierd lichaam teneinde de geest en de ziel te dienen was een ideaal dat de Sport Illustratie en 

Lichaamsoefening beide onderkenden. Het katholieke tijdschrift moedigde vooral aan tot het 

ontplooien van een krachtig, gespierd, sportief en niet-vet lichaam. Een belangrijk punt hierbij was de 

zelfbeheersing; krachtpatsers en overdreven gespierde mannen stelden het lichaam boven de geest. In 

Lichaamsoefening was het lichaam –zoals de naam van het blad reeds doet vermoeden- een belangrijk 

thema. Een goed christen moest beschikken over een gezond en krachtig lichaam dat zo goed mogelijk 

ontwikkeld en behouden diende te worden; het lichaam was immers een geschenk van God. De 

protestanten waarschuwden eveneens voor een overdreven spiermassa; het ontwikkelen van spieren 

was geen einddoel, maar een middel om de lichamelijke welstand te bevorderen. De zelfbeheersing en 

balans die de katholieken nastreefden ten aanzien van het lichamelijke ideaal is zodoende ook in 

Lichaamsoefening terug te vinden.  

Een tweede ideaal van de muscular christian, beschaafdheid, is bij het protestante sportblad 

ook een belangrijk issue, bijvoorbeeld wanneer het zich uitlaat over het vloeken en zeuren langs de 

velden. Beschaafdheid draagt -net als eerlijkheid, moed, gehoorzaamheid, trouw en wilskracht- bij aan 
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het ridderlijke ideaal dat beide sportbladen expliciet voor ogen hadden. Het ridderlijke ideaal dat door 

de twee sportbladen werd geschetst komt sterk overeen met de omschrijving die Peter Raedts geeft 

van een ridder. “De ridder stond voor een maatschappij waarin het christelijke geloof de dragende 

kracht was van het menselijk samenleven, waarin mensen voor elkaar opkwamen, waarin dienst 

belangrijker was dan winst, waarin de gemeenschap stond boven het individu”.
138

 Wanneer van deze 

theorie uit wordt gegaan lijkt Lichaamsoefening meer te streven naar ridderlijkheid dan de Sport 

Illustratie, aangezien het protestante blad de nadruk legt op het opkomen voor elkaar (ook voor de 

tegenstander) en het ondergeschikt maken van het individu aan het collectief. Dit is bijzonder 

aangezien de katholieken zich over het algemeen beriepen op de Middeleeuwen en de protestanten 

zich aangetrokken voelde tot het tijdperk van de Reformatie. De Middeleeuwen werden dus over het 

algemeen als Rooms bestempeld, maar het sportblad Lichaamsoefening laat zien dat de protestanten in 

elk geval het Middeleeuwse riddermoraal nastreefden.
139

 

 Zowel Lichaamsoefening als Sport Illustratie schroomde niet om de eigenschappen te 

benoemen die niet tot dit ridderlijke ideaal behoorden en ze probeerden zo een morele boodschap aan 

de lezers mee te geven. Eigenschappen zoals luiheid, slapheid, sloomheid, onbenulligheid, traagheid, 

onzekerheid, egoïsme en nonchalance werden door de Bijbel afgekeurd en de ideale man bezat dan 

ook geen van deze eigenschappen. Andere zaken die van negatieve invloed waren op de christelijke 

geest werden bovendien verworpen, zoals zondagsvoetbal, gevloek en ander ruw taalgebruik en het 

professionele karakter dat zich ontwikkelde binnen de voetbalsport. Deze negatieve gedragskenmerken 

en karaktertrekken kwamen met name in de columns naar voren die hierdoor een sterk opvoedkundig 

karakter hadden. 

Wat de ‘gedrevenheid door christelijke waarden’ betreft, waren de protestanten fanatieker dan 

de katholieken. Lichaamsoefening werd elke week geopend met een christelijke column en ook in de 

overige rubrieken en verslagen werd Gods wil sterk benadrukt. Het protestante tijdschrift legde 

zodoende nóg meer nadruk op hun protestant-christelijke achtergrond dan de katholieken dat in de 

Sport Illustratie deden. Lichaamsoefening herinnerde haar lezers wekelijks weer aan de voor- en 

nadelen van sport en had een strenger christelijk-pedagogisch karakter dan haar katholieke 

tegenhanger. 

Dit is typerend voor de verschillen tussen beide bladen: ze vonden dezelfde idealen belangrijk, 

maar legden de nadruk op verschillende idealen. De Sport Illustratie richtte haar pijlen voornamelijk 

op een vierde ideaal van de muscular christian, namelijk zelfbeheersing. Het protestante weekblad 

erkende heus de waarde van de zelfbeheersing van de man, maar legde hier minder de nadruk op dan 

de Sport Illustratie dat deed. Andersom gold dit voor de waarde van het individu: de Sport Illustratie 

waarschuwde ook voor hoogmoed en zelfverheerlijking, maar erkende ook het belang van de 

individuele katholiek, waardoor er wel degelijk katholieke voetbalhelden ontstonden. 

Lichaamsoefening ging een stap verder dan De Sport Illustratie en ging er toe over om zelden de 

namen van de spelers in de verslagen te noemen, zodat een heldenstatus bijna onmogelijk bereikt kon 

worden en hoogmoed en egoïsme vermeden werden. 

Een laatste verschil tussen beide bladen is te vinden in de vriendschappelijke sfeer die beide 

bladen op de voetbalvelden nastreefden. Het katholieke sportblad legde in dit opzicht sterk de nadruk 

op een vriendschappelijke omgang met de medespelers, waarbij saamhorigheid een belangrijke waarde 

was. Het protestantse sportblad erkende tevens het belang van saamhorigheid binnen het elftal en 

samenwerking met de medespelers, maar het legde –met het gebod over naastenliefde in het 

achterhoofd- de nadruk op een goede samenwerking met de tegenpartij en de scheidsrechter. Volgens 

                                                      
138

 Ibidem, 123. 
139

 Raedts, De ontdekking van de Middeleeuwen, 261. 



 

 

43 

 

Lichaamsoefening moest men niet alleen de medespelers liefhebben, maar ook de “vijand”, terwijl hier 

in de Sport Illustratie nauwelijks melding van werd gemaakt. 

 Wanneer Lichaamsoefening en Sport Illustratie naast elkaar worden gezet lijkt er op het eerste 

oog nauwelijks verschil te bestaan tussen de mannelijkheidsidealen van beide stromingen. Na 

onderzoek blijken de bladen naast de vele overeenkomsten (ridderlijkheid, moed, onvermoeidheid, 

collegialiteit, etc.) wel degelijk andere opvattingen te hebben van bepaalde idealen. Zo vond 

bijvoorbeeld het katholieke sportblad de zelfbeheersing één der belangrijkste kenmerken van de man, 

terwijl het protestante weekblad eerder de nadruk legde op de naastenliefde. Het verschil in 

mannelijkheidsideaal tussen beide stromingen ligt dus in de nadruk die werd gelegd op bepaalde 

karaktertrekken en gedragseigenschappen. 
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5. Conclusie 
In deze scriptie ben ik op zoek gegaan naar de verschillende mannelijkheidsidealen in de jaren 1920 –

1940 in het Nederlandse voetbal en de sociale of religieuze distincties die hier in terug te vinden zijn. 

Dit mannelijkheidsideaal valt uiteen in twee idealen: een gedragsideaal en een lichamelijk ideaal. Het 

onderzoek heeft een beeld opgeleverd van de mannelijkheidsidealen van vier sporttijdschriften die elk 

voor een andere doelgroep schreven: De Cortinhian voor de elite, Het Sportblad en Het volk voor de 

lagere klassen, Sport Illustratie voor de katholieken en Lichaamsoefening voor de protestanten in 

Nederland.  

De vier onderzochte tijdschriften laten tot op een bepaalde hoogte een gemeenschappelijk 

mannelijkheidsideaal in hun voetbalverslagen naar voren komen; er is sprake van een gedeelde 

idealengroep. Eigenschappen als zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, enthousiasme, moed, 

wilskracht, vastberadenheid en ijver komen in de vier sporttijdschriften duidelijk naar voren. Fair play 

is eveneens terug te vinden in de vier tijdschriften, maar in Het Sportblad wordt aan sportief gedrag 

minder aandacht besteed dan in de andere drie tijdschriften. Het Sportblad is een voorstander van 

krachtig en potig voetbal en dit sporttijdschrift klaagt dan ook nauwelijks over ruw spel; fair play 

betekent voor hen het eerlijk naleven van de spelregels, bijvoorbeeld ten aanzien van een partijdige 

arbiter. 

Het Sportblad verschilt in vele opzichten van de andere bladen. Zij willen strijd zien op het 

voetbalveld en een man moet dan ook tegen een stootje kunnen. Wilskracht, geestdrift en 

doorzettingsvermogen zijn hierdoor van een grotere waarde dan vriendschap en kalmte. Het gaat hen 

in eerste instantie niet om het eindresultaat, maar om goede individuele prestaties; in dit opzicht 

verschilt het blad dus sterk met Lichaamsoefening dat geen aandacht besteed aan het individu. Het 

voetbal is immers een kans om omhoog te klimmen op de maatschappelijke ladder. Op die manier is 

het arbeidersmoraal van de lagere klassen duidelijk te zien in Het Sportblad; een mentaliteit van hard 

werken en niet zeuren was de arbeiders immers niet vreemd. Het Sportblad wijkt sterk af van de drie 

andere tijdschriften die juist vele mannelijkheidsidealen met elkaar delen. 

 De Corinthian, Sport Illustratie en Lichaamsoefening zijn het grotendeels met elkaar eens 

over hoe de ideale man zich dient te gedragen; als de Middeleeuwse ridder, zoals Peter Raedts deze 

omschrijft. Naast de gemeenschappelijke eigenschappen dient de man over sportiviteit, kalmte, 

beschaafdheid, vriendschappelijkheid, hoffelijkheid en zelfbeheersing te beschikken. 

Vriendschappelijk (collegiaal, saamhorig) gedrag is zeer belangrijk; niet alleen met de medespelers, 

maar ook met de tegenstanders. Het protestante blad legt het sterkst de nadruk op de 

vriendschappelijke omgang met de tegenstander met het oog op de naastenliefde die in de Bijbel 

gepredikt wordt. Er wordt in Lichaamsoefening dan ook nauwelijks aandacht besteed aan individuele 

prestaties, aangezien dit zal lijden tot hoogmoed, egoïsme en heldenverering. Aan dergelijke 

verheerlijking van het individu wil het protestante blad niet meewerken en daarin wijkt het af van de 

andere bladen die wel degelijk aandacht besteden aan de individuele prestaties. De Corinthian, Sport 

Illustratie en Lichaamsoefening zijn het er over eens dat er een ontspannen sfeer moet hangen rond de 

voetbalvelden waarbij stijlvol, snel en technisch voetbal het spelpeil bepalen. Zij besteden dan ook 

meer aandacht aan de tactiek dan aan het eindresultaat, want wanneer een goed resultaat het doel is 

van een wedstrijd, werkt dit ruw spel en vijandigheid in de hand. Tussen de drie tijdschriften zijn 

echter genoeg kleine verschillen op te merken. Zo legt De Corinthian de nadruk op beschaafdheid, de 

Sport Illustratie legt een nadruk op zelfbeheersing en Lichaamsoefening legt de nadruk op de 

vriendschappelijke omgang met de medespelers en de tegenstanders. 

Er zijn echter twee belangrijke punten waarop de mannelijkheidsidealen van De Sport 

Illustratie en Lichaamsoefening afwijken van De Corinthian en Het Sportblad. Allereerst moet de 

ideale man volgens de twee christelijke sporttijdschriften gedreven worden door christelijke waarden. 
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Het protestante tijdschrift legt hier sterker de nadruk op dan het katholieke tijdschrift, maar ze 

herhalen beide zeer regelmatig dat bij sporten Gods wil immer in het achterhoofd moet worden 

gehouden. Beide bladen benadrukken dan ook zeer veel belangrijke christelijke waarden, zoals 

zelfbeheersing, naastenliefde, trouw, gehoorzaamheid, etc. 

Een tweede punt waarop de christelijke tijdschriften afwijken van Het Sportblad en De 

Corinthian is de nadruk die zij leggen op het lichamelijke ideaal als onderdeel van de muscular 

christian. Enerzijds is het opmerkelijk dat juist deze twee sporttijdschriften zo sterk de nadruk leggen 

op de lichamelijkheid, terwijl Het Sportblad –waar fysieke prestaties van spelers geprezen worden- 

hier amper aandacht aan besteed. Anderzijds is het zeer logisch dat zowel Sport Illustratie als 

Lichaamsoefening een sterke focus op het lichaam hebben; zij zien het lichaam als een geschenk van 

God. Men had een gezond lichaam van God gekregen en daarom moest men dit lichaam gezond 

houden en de spieren cultiveren. Men moet echter niet doorslaan in het ontwikkelen van de 

spiermassa, want dat zal enkel leiden tot ruw en onbesuisd gedrag; de christenen streefden dus naar 

balans en zelfbeheersing. Het Sportblad en De Corinthian besteden nauwelijks aandacht aan het 

lichaam en door het gebrek aan fotomateriaal of andere afbeeldingen bij de wedstrijdverslagen in deze 

sporttijdschriften is het niet mogelijk om uit de sporttijdschriften een lichamelijk ideaal te halen. Het 

feit dat zij in de wedstrijdverslagen nauwelijks aandacht besteden aan dit lichamelijke ideaal geeft wel 

aan dat zij minder aandacht hadden voor het mannelijke lichaam dan de christelijke sporttijdschriften. 

 De wedstrijdverslagen van deze vier sporttijdschriften bevestigen in navolging van Dudink dat 

er meerdere mannelijkheden bestaan. De verschillende sociale groepen in Nederland hebben –ondanks 

een gedeelde idealengroep- een eigen mannelijkheidsideaal; er zijn distincties waar te nemen tussen 

klassen, religieuze stromingen en zuilen. Toch zijn de verschillen tussen de mannelijkheidsidealen van 

de verschillende sociale groepen niet zo scherp; kenmerken zoals moed, wilskracht en enthousiasme 

worden immers door elk tijdschrift geprezen. De mannelijkheidsidealen van De Corinthian, Sport 

Illustratie en Lichaamsoefening lijken zeer sterk op elkaar en dat is opmerkelijk, aangezien de drie 

sporttijdschriften de aandacht vestigden op drie verschillende competities. Hoewel zij organisatorisch 

verzuild waren in verschillende bonden, streefden zij grotendeels hetzelfde mannelijkheidsideaal na. 

De Nederlandse maatschappij was in de jaren 1920-1940 wat de idealen van de voetballers betreft 

zwak verzuild; de verschillende sociale groepen streefden voor een groot deel hetzelfde 

mannelijkheidsideaal na en de sociale en religieuze distincties in deze mannelijkheidsidealen zorgden 

voor minder grote verschillen dan de term ‘verzuiling’ doet beweren. Met name tussen de christelijke 

sporttijdschriften zijn zeer weinig verschillen te vinden. Wat de organisatie van het voetbal betreft was 

de verzuiling duidelijk te merken, aangezien enkele zuilen een eigen bond en competitie hadden 

opgericht. Wat het mannelijkheidsideaal van de voetballers betreft was de verzuiling zeer vaag. Peter 

van Dam heeft in dit opzicht dus gelijk wanneer hij beweert dat de Nederlandse verzuiling niet zo 

scherp was als de term ‘verzuiling’ doet voorkomen en dat de grenzen tussen deze zuilen vaak zeer 

vaag waren.  
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Figuur op voorkant: C.G.M. Miermans, Voetbal in Nederland (Assen 1955) 153. 

Figuur 2: Kick Smit, ‘Plakboek’, (november 2011) http://kicksmit.com/plakboek.html ( 29 mei 2014) 

Figuur 3: Huygens ING, ‘Inleiding voetbal’ (2011) 

http://resources.huygens.knaw.nl/sportbondenclubsperiodieken/gids/inleiding/voetbal#noot30 (29 mei 

2014). 

Figuur 4: ‘Van de Redactie’ De Corinthian, 8 oktober 1926. 

Figuur 5: C.G.M. Miermans, Voetbal in Nederland (Assen 1955) 153. 
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Bijlagen 
Figuur 1 – Het Nederlandse elftal voor de WK-wedstrijd tegen Zwitserland (27 mei 1934). 

 
 

Figuur 2 - Het Nederlandse elftal voor de WK-wedstrijd tegen Spanje (13 juni 2014). 

 

 
Bron: Sport.be, ‘WK 2014: Nederland-Spanje’ (2014) 

http://www.sport.be/nl/voetbal/fotospecial/?fotospecial_id=11920&foto_order=1 (16 juni 2014) 
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Tabel 1 – Verspreiding van de voetbalverenigingen per provincie sinds 1891 en om de 10 jaar t/m 

1951. 

 
Bron: C.G.M. Miemans, Voetbal in Nederland (Assen 1955) 221 

 

Tabel 2 – Gemiddeld aantal voetballende leden per vereniging. 

 
Bron: C.G.M. Miemans, Voetbal in Nederland (Assen 1955) 245. 
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Tabel 3- Aantallen voetballers in betrekking tot het totale aantal mannelijke sportbeoefenaars. 

 
Bron: C.G.M. Miemans, Voetbal in Nederland (Assen 1955) 250. 

 

Tabel 4 – Aantal bezoekers per wedstrijd van het Nederlands Elftal. 

 
Gegevens onttrokken aan: Voetbalstats  (5 maart 2014)  http://www.voetbalstats.nl/listjaarnedxi.php (Geraadpleegd 

op 17 april 2014).   
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