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1 
Inleiding en vraagstelling 

].0. Inleiding 

'Wij wensen een arbeiderssportbeweging die gegrondvest is, niet op re-
kordverrichtingen, sensatie, individualisme zoals in de burgerlijke 
sportbeweging; doch wij wensen een beweging met zo groot mogelijke 
massasport, in samenwerking met onze ganse Moderne Arbeidersbe
weging, veelzijdige lichaamsontwikkeling, waarbij de geestelijke scho
ling onzer sociale beginselen niet wordt veronachtzaamd, terwijl de 
ware vredeswil en de internationale kameraadschap steeds het voor
naamste streven onzer arbeiderssportfeesten zal zijn." 

Met deze woorden richtten vierenvijftig deelnemers aan de oprich
tingsvergadering van de Nederlandse Arbeiderssportbond (NASB) 
zich op 19 december 1926 tot de besturen van SDAP, NVV en de ove
rige organisaties der sociaal-demokratische arbeidersbeweging. 
Er is bijzonder weinig geschreven over deze NASB. In de meeste wer
ken over de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging wordt 
de NASB niet eens genoemd. In de weinige boeken die dat wel doen 
(Harmsen 1961 en 1965; Van der Louw 1974) worden slechts enkele 
zinnen aan de NASB besteed. Als bron wordt daarbij vooral gerefe
reerd aan de studie 'Om de plaats van de Arbeid', het overzichtswerk 
dat Fr. de Jong Edz. schreef over de geschiedenis van het NVV: 
'Evenals de VARA niet door vakbeweging en partij opgericht doch er
kend, ging het de Nederlandse Arbeiderssportbond. Twee jaar nadat 
hij als Nederlandse tak van een internationale organisatie propaganda 
begon te maken kwam die erkenning. Zij ging enigszins moeizaam we
gens de afbakening van het terrein en de principiële vraag of sportbe
oefening per se socialistisch moest zijn. Doch vooral, en dat geldt voor 
de VARA ook, omdat de invloed van NVV en SDAP aanvankelijk 
niet met zoveel woorden gegarandeerd werd. Vooral de AJC vreesde 
bovendien konkurrentie, doch de NVV-bestuurders, ziende de groei 
der sportbeweging tot 4000 man in twee jaar tij ds, neigden tot aan
vaarding.12 

Aparte aandacht voor die NASB is tot dusver achterwege gebleven. En 
dat terwijl toch sinds het einde der zestiger jaren de geschiedschrijving 
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van de Nederlandse arbeidersbeweging zich m een toenemende be
langstelling mocht verheugen Over de socialistische jeugdbeweging 
bijvoorbeeld zijn wel verschillende studies verschenen Het feit dat de 
socialistische beweging tot op de dag van vandaag nauwelijks be
langstelling voor de sportbeoefening wist op te brengen zal wel mede 
debet zijn aan het uitblijven van een historische bestudering van de 
NASB 
Daarbij komt dat in het algemeen de geschiedschrijving van de sport in 
Nederland nog in de kinderschoenen staat Er bestaan slechts een 
handvol overzichtswerken die echter vooral journalistiek en anekdo
tisch van karakter zijn ' Een sociale geschiedenis van de sport in Ne
derland is tot dusverre uitgebleven, al zijn enige aanzetten te vinden in 
de proefschriften van Miermans (1955) en Stokvis (1979) 
Gezien de plaats die de sport geleidelijk in onze samenleving is gaan in
nemen een onbegrijpelijke zaak 
Dit laatste geldt nog temeer omdat in de jaren zestig in het kielzog van 
de studentenbeweging en oplevende maatschappijkritiek ook de sport 
uit zijn 'maatschappelijk isolement' werd gerukt In navolging van de 
kritiek op de prestatie- en konsumptiedwang in de kapitahstisch-in-
dustnele maatschappij ontstond ook kritiek op het eenzijdig prestatie-
en kompetitiekarakter van de moderne top- en wedstrijdsport Een ka
rakter dat maar al te vaak versterkt werd door opgevoerd nationa
lisme 
Zo hadden de vanuit prestige-overwegingen jegens de DDR sterk op
geblazen Olympische Spelen van 1972 in München, in de Bondsrepu
bliek een golf van maatschappijkritische sportliteratuur tot gevolg 4 

Nederland zou daarin even later volgen, al kan hier moeilijk van een 
'golf' gesproken worden Naast enige bijdragen van journalisten is in 
dit opzicht alleen het werk van Crum5 en Buisman' van belang Rede
nen voor deze geringe navolging zouden gelegen kunnen zijn in het 
feit, dat de ideeën over maatschappelijke vernieuwing vooral uitgedra
gen werden door mensen die buiten de sportwereld stonden, alsook in 
het feit dat vanuit pedagogische motieven een zekere mate van presta
tiekritiek en scepsis tegenover de topsport in Nederland al langer inge
burgerd waren, ook bij die groepen die buiten de maatschappelijke 
vernieuwingsbeweging van de zestiger jaren stonden, zoals bijvoor
beeld de vakwereld der lichamelijke opvoeding 
Anders dan in de Bondsrepubliek, waar de geschiedschrijving van de 
arbeiderssportbond na 1972 tot meerdere pubhkaties en heruitgaven 
heeft geleid', is m de Nederlandse kritische sportliteratuur nog nauwe
lijks doorgedrongen 'dass es in der jüngeren Vergangenheit eine Bewe-
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gung mit dem Anspruch gegeben hat, ein alternatives Sportverständnis 
zu repräsentieren." Dat ontbreken moet betreurd worden. 
Niet dat zo'n historisch onderzoek nu een toetssteen vormt voor de 
huidige ideeën, daarvoor zijn de historische en maatschappelijke om
standigheden te zeer veranderd. Ook niet dat zo'n onderzoek ons nu 
konkreet leert iets te doen of te laten. De geschiedenis leert ons niet 
hoe wij nu moeten handelen. 'Neither nature nor history can tell us 
what we ought to do',' zegt Popper terecht. De geschiedenis kan wel 
laten zien hoe andere mensen in hun tijd geprobeerd hebben bepaalde 
zaken, in casu de sportbeoefening, te veranderen naar hún inzicht. Zij 
kan ook laten zien de problemen die daarbij werden ondervonden en 
de oorzaken, of althans mogelijke oorzaken, die tot sukses of misluk
king hebben bijgedragen. En als zodanig kan zij een historische di
mensie geven aan veranderingsideeën in deze tijd waaruit een al te 
naïef maatschappelijk idealisme spreekt. 

Het zijn voorgaande overwegingen geweest die mij tot het onderzoek 
gebracht hebben waarvan dit boek de neerslag vormt. Het schrijven 
van de geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond is naast 
een persoonlijke interesse ook een poging het bestaan en de ontwikke
lingen van een deel van de Nederlandse arbeidersbeweging aan de ver
getelheid te ontrukken. Een deel dat daar recht op heeft zowel op 
grond van het aantal (25.000) leden, als op grond van hun serieuze po
gen naar eigen socialistische inzichten een deel van de maatschappelij
ke werkelijkheid te veranderen, indachtig het woord van Marx dat niet 
alleen de omstandigheden de mensen, maar evenzeer de mensen de 
omstandigheden meebepalen.10 

Daarnaast wil deze studie een bijdrage leveren aan het uit zijn maat
schappelijk isolement halen van de sport. Een maatschappelijk isole
ment zich uitend in beweerde politieke Onpartijdigheid' die maar al te 
vaak een dekmantel vormde voor behoudzucht, gemakzucht en mis
plaatst nationalisme. De beschrijving van de geschiedenis van de 
NASB wil laten zien hoe de sportbeoefening ook gezien kon worden in 
het licht van maatschappelijke emancipatie en individuele ontplooiing, 
hoe de arbeiderssporters die ideeën trachtten te realiseren en wat daar
van geworden is. Er bestaat immers maar al te vaak een diskrepantie 
tussen wat mensen eigenlijk willen en feitelijk doen. Menselijk hande
len wordt door zoveel meer faktoren bepaald dan de menselijke wil of 
idee alleen, nog afgezien van de vraag hoe autonoom die beide laatsten 
nu eigenlijk wel zijn. 
Dit laatste is overigens niet bedoeld om hen die op dit moment de 
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sportbeoefening willen veranderen te ontmoedigen Het kan veeleer 
hun inzichten verbreden en plannen verbeteren 

/ 1. Naar een vraagstelling 

Het aan het begin van de vorige paragraaf weergegeven citaat geeft 
aan dat de NASB wilde streven naar een andere wijze van sportbeoefe
ning dan in de 'burgerlijke' sportbonden gebruikelijk was. Als eerste 
vragen voor verder onderzoek kunnen dan ook gesteld worden wat 
hield het (socialistische) sportkonsept van de NASB nu precies in, 
waar steunde dat ideologisch op en hoe is getracht dat in de praktijk te 
realiseren9 

Dit zijn inderdaad belangrijke vragen, maar zij verdienen naar mijn 
mening enige aanvulling willen zij voldoende houvast bieden voor ver
der onderzoek 
Toen de NASB in 1926 werd opgericht bestonden de meeste grote 
sportbonden al enkele tientallen jaren Een aantal van deze sport
bonden, met name die voor voetballen, korfballen, zwemmen, wiel
rennen en gymnastiek, hadden na 1918 een steeds grotere aanhang ge
kregen onder de arbeidersmassa Voor de NASB betekende dat, dat 
veel leden al elders, en wel in de burgerlijke sportbonden, hun 'sport-
opvoeding' hadden genoten, en de vormen en normen daarvan mee
brachten in de NASB Bovendien betekenden die burgerlijke sport
bonden met hun hoger prestalienivo, betere organisatie en ruimere fi
nanciële middelen een voortdurende konkurrentie met grote aantrek
kingskracht op sportmmnende arbeiders en arbeidersjeugd Tenslotte 
betekende dit, dat de NASB moest Opboksen' tegen een al gevestigde 
sportkultuur Sport- en spelvormen hadden zich al op een bepaalde 
manier ontwikkeld en m die bepaalde verschijningsvorm een plaats 
veroverd in onze samenleving Tegen die 'bewezen' verschijningsvorm 
in had de NASB als het ware de negatieve bewijslast om aan te tonen, 
dat die vorm slechts een van de mogelijke, door de kapitalistische 
maatschappij meebepaalde verschijningsvormen van sport was, en dat 
andere vormen van sportbeoefening mogelijk, en zelfs beter waren 
Daarom is het ook nodig sommige gebeurtenissen in de NASB te 
plaatsen tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de sport in Ne
derland in het algemeen 

Er is echter een tweede reden waarom die eerste vragen aanvulling be
hoeven Zoals uit het aanvangscitaat van dit hoofdstuk blijkt, ging het 
de NASB niet alleen om het intrinsieke doel van de sportbeoefening 
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zelf, maar werd aan de sportbeoefening ook instrumentele waarde toe
gekend ter bereiking van andere doeleinden. De sportbeoefening dien
de volgens de NASB een plaats te krijgen binnen het politieke, maat
schappelijke en kulturele streven van de Moderne Arbeidersbeweging 
als geheel. Door deze positiebepaling kreeg de NASB ook te maken 
met invloeden die met sport zelf niets te maken hadden, maar die 
voortvloeiden uit de ontwikkelingen binnen die Moderne Arbeidersbe
weging. 

Nu opereert geen enkele sportbond in een maatschappelijk vacuüm en 
daarom mag de geschiedschrijving van geen enkele sportbond aan de 
maatschappelijke invloeden voorbijgaan, al hoeven die laatste niet 
noodzakelijkerwijs steeds de kern van het verhaal te vormen. De Ne
derlandse Arbeiderssportbond plaatste zich echter bewust en van het 
begin af in een uitgesproken politieke en maatschappelijke beweging 
en daarmee is dat maatschappelijk en politiek kader geen randver
schijnsel meer. Een geschiedschrijving die de NASB alleen als sport
bond beschrijft gaat voorbij aan het feit dat deze ook een politieke or
ganisatie was, en schrijft dus geen geschiedenis van de arbeidersspon-
bond. 

Na beide voorgaande overwegingen ligt het tenslotte ook voor de hand 
te onderzoeken in hoeverre er verband bestond tussen de ontwikke
lingen in het denken over de sport en de sportbeoefening binnen de 
NASB enerzijds en de ontwikkeling van de NASB binnen een groter 
politiek maatschappelijk geheel anderzijds. De aandacht zal daarbij 
vooral uitgaan naar die momenten waarop beide ontwikkelingen el
kaar ondersteunen of niet (meer) synchroon lopen. 

Voorgaande beschouwingen leiden tot de volgende vraagstellingen: 

—Welke veranderingen en vernieuwingen wilde de NASB in de sport
beoefening doorvoeren? Kan daarbij gesproken worden van een eigen 
sportkonsept? Wat was dan de ideologische achtergrond daarvan en 
hoe verliepen de diskussies daarover binnen de NASB? 
Aangezien de NASB middels sportbeoefening wilde bijdragen aan 
opvoedkundige doelen die het kader van de sport overschrijden, wordt 
ook bijzondere aandacht geschonken aan die doelen en aan de opvoe-
dings- en vormingsideeën die in de NASB bestonden. In het bijzonder 
is het daarbij een vraag in hoeverre de na 1925 in de sociaal-demokra-
tische beweging snel populair geworden ideeén van 'het socialisme als 
kultuurbeweging' (Hendrik de Man) daarbij een rol speelden. 
Ook dient bij deze vragen aan de orde te komen welk beeld de NASB 
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nu eigenlijk had van die 'burgerlijke' sport waartegen zij zich zo sterk 
afzette en in hoeverre deze beeldvorming overeenkwam met de feitelij
ke ontwikkelingen in die 'burgerlijke' sport. Dit laatste kan overigens 
slechts in beperkte mate geschieden, omdat, zoals gezegd, een sociale 
geschiedenis van de sport in Nederland nog ontbreekt en het schrijven 
daarvan hel kader van dit onderzoek verre zou overschrijden. Om de
zelfde reden moest ook van een systematische vergelijking met de kon-
fessionele sportbonden worden afgezien, hoe interessant dit op zich 
ook geweest zou zijn. 

—Behalve op deze vragen die vooral betrekking hebben op het kon-
septueel nivo, dient het onderzoek zich te richten op de manier waarop 
de NASB een en ander in de praktijk heeft trachten te brengen. Daar
bij gaat de aandacht uit naar de vraag of er verschillen zijn aan te wij
zen tussen de ideeën en de praktijk en of er voor die verschillen verkla
ringen te vinden zijn. Ook wordt bezien of in ideeën en praktijk ver
schuivingen zijn opgetreden en onder invloed waarvan dat is gebeurd. 
In het bijzonder wordt daarbij gekeken óf en zo ja op welke manier de 
NASB er in geslaagd is zich aan de bestaande sportkultuur te onttrek
ken. Deze laatste vraag komt nadrukkelijk naar voren in het licht van 
Eichbergs sceptische uitlating over de haalbaarheid van een eigen 
sportkultuur: 'Allerdings hinderte der Wille zum alternativen Sport 
die Arbeitersportler nicht daran, in ihrer Entwicklung die Tendenzen 
des 'bürgerlichen' Turnens und Sports im wesentlichen und mit gewis
sen Verzogerungen nachzuvollziehen. Der Komplex der Leistungs
normen und des Bewegungsverhaltens scheint also von politischen 
Wünschen unabhängiger als gedacht und 'objektiven' Gesetzmassig
keiten unterworfen, die in der Strukturgeschichte der Gesamtgesell
schaft zu suchen sind.'" 

Niet alleen over de sport, maar over de mogelijkheid van een socialisti
sche kuituur in het algemeen, kwam H. Verwey-Jonker, schrijvend 
over de verzuiling en de socialistische beweging, tot een soortgelijke 
stelling toen zij formuleerde dat de Subkulturen van verzuilde organi
saties naar elkaar toegroeien: 'Het beste kan men dit proces misschien 
aanduiden als 'verburgerlijking': het is in wezen een ingroeien in de to
tale kuituur, waartegen de geïnstitutionaliseerde bewegingen zich kun
nen afschermen, maar die ze niet kunnen tegenhouden'." 

—Tenslotte staat de vraag centraal hoe de oprichting, ontwikkeling en 
het vormgeven aan een eigen socialistische sportkultuur van de NASB 
beïnvloed is door haar positie binnen de Moderne Arbeidersbeweging. 
Daarbij gaat hel vooral om de politieke, ideologische, ekonomische en 
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maatschappelijke veranderingen die de Moderne Arbeidersbeweging 
in dejaren 1926-1941 onderging en de invloed die dat had op de Arbei-
derssportbond Daarbij komt ook aan de orde de verhouding van de 
NASB tot de belangrijkste organisaties in de Moderne Arbeidersbewe
ging de SDAP, het NVV, de AJC en het Instituut voor Arbeidersont-
wikkehng Van belang is de vraag hoe in die organisaties aangekeken 
werd tegen de sport in het algemeen en de noodzaak van een eigen so
cialistische sportorganisatie in het bijzonder Een tweetal samenhan
gende vraagstukken worden daarbij besproken Allereerst de vraag in 
hoeverre ook binnen de Moderne Arbeidersbeweging van verzuiling 
sprake was en in hoeverre het in de periode 1926-1940 in Nederland 
toenemende verzuilingsdenken een rol gespeeld heeft bij de oprichting, 
erkenning, steun of tegenwerking van de NASB door de overige orga
nisaties der Moderne Arbeidersbeweging Op de tweede plaats rijst de 
vraag hoe in deze beweging als geheel de mogelijkheid van een socialis
tische sportkultuur werd ingeschat Volgens Van Kemenade (1968), 
schrijvend over de verzuiling van het katholieke volksdeel, zal 'de be
boette aan verzuilde organisaties [ ] met name afnemen in groepe
ringen met gedragssektoren of aktiviteiten waarin hei verband met de 
religie (ideologie H D ) , door overwegende eigen wetmatigheid van die 
aktiviteiten, minder duidelijk of afwezig is' " 
Van Kemenade wijst erop dat eigen organisaties potentiële maatschap
pelijke konflikten voorkomen middels institutionele scheiding Veel 
maatschappelijke funkties (sport, politiek, vakbeweging etc ) worden 
dan vervuld door telkens eigen organisaties van de betreffende groepe
ringen Dit heeft volgens Van Kemenade niet alleen een demokratische 
waarde, omdat zo in de samenleving relevant geachte waarden en be
langen tot gelding kunnen komen, maar het vrijwaart de vervulling 
(beleid en uitvoering) van deze maatschappelijke funkties zelf van de 
dagelijkse botsingen tussen ideologische en sociaal-primaire tegen
stellingen Dit heeft echter wel grenzen 'De hier bedoelde funktionali-
teit van de verzuiling hangt natuurlijk in sterke mate af van de mate 
waarin de daardoor geïnstitutionaliseerde differentiatie nog als reëel 
en essentieel wordt ervaren, en van de mate waarin die ideologische 
differentiatie relevant is voor de profane funktievervulhng, waarin 
met andere woorden de ideologische waarden zelf tot verschillen in de 
sportbeoefening, politiek etc aanleiding geven' l4 

Wanneer dit konkreet vertaald wordt naar de onderhavige problema
tiek, kan de vraag gesteld worden of de sportbeoefening niet dermate 
door vaste wetten en regels bepaald is, dat voor eigen ideologische of 
pedagogische vormgeving geen ruimte meer beschikbaar is Van diege-
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nen die deze vraag bevestigend beantwoorden kan men de opmerking 
verwachten: 'Je kunt toch niet socialistisch voetballen'. 
De principiële diskussie waar Van Kemenade hier op doelt en die nog 
steeds aktueel is, moet niet alleen ten tijde van de oprichting en erken
ning, maar de hele periode door gevolgd worden: golden in 1935-1940 
nog dezelfde argumenten als in de periode 1926-1928? Dit te meer om
dat Van Tijn wijst op de verschuiving van ideologische naar een meer 
institutionele motivering van het bestaan: 'Organisatorisch werd de 
(Rode) Familie in de jaren dertig steeds duidelijker geprofileerd, ideo
logisch steeds minder. Het is wat overdreven gezegd, maar werd toch 
in steeds grotere mate juist: de organisaties waren er steeds meer om de 
organisaties (d.w.z. het praktisch dagelijks werk dat ze verrichtten en 
om de sfeer die er heerste); steeds minder of op reeds vagere wijze wer
den zij gezien als instrumenten voor hel bereiken van de eigenlijke so
cialistische doeleinden.'" 

Wat de vorm van geschiedschrijving betreft is gekozen voor wat ge
noemd zou kunnen worden een thematisch-chronologische aanpak. 
Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk de chronologie van de gebeurte
nissen is gevolgd, waarbij dan uileraard wel de hierboven geformuleer
de vragen als leidraad gediend hebben. Op daarvoor geëigende plaat
sen wordt deze chronologie tijdelijk doorbroken om het aan de orde 
zijnde thema nader toe te lichten en afzonderlijk in de lijd te volgen, 
alvorens de loop der gebeurtenissen weer op te nemen. Met name 
hoofdstuk 5 over de ontwikkelingen van de burgerlijke sport en het 
beeld dat de NASB daarvan had, hoofdstuk 6 over de sportbeoefening 
in de NASB, hoofdstuk 7 over de NASB als pedagogische en kulturelc 
organisatie en hoofdstuk 8 over de NASB als politieke organisatie dra
gen zo een sterker thematisch karakter. In de hoofdstukken 2 en 3 
overweegt de chronologische beschrijving van ontstaan en ontwikke
ling van de NASB en de strijd om erkenning door SDAP en NVV. In 
hoofdstuk 4 komt de ontwikkeling van de NASB in de jaren dertig aan 
de orde. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt deze ontwikkeling the
matisch toegespitst op de gekozen organisatiestruktuur en op de dis-
kussies daarover in dejaren. Na de meer thematische hoofdstukken 5 
t/m 8 wordt aan het eind van hoofdstuk 9 de chronologie weer opge
vat. (Het eerste deel van hoofdstuk 9 geeft de ontwikkeling weer van 
de Socialistische Arbeiderssport Internationale (SASI) waartoe de 
NASB behoorde). 

In hoofdstuk 10 worden de gebeurtenissen in de NASB na de mobilisa
tie eind augustus 1939, de inval van de Duitsers 10 mei 1940 en de op-
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heffing van de bond op 10 mei 1941 besproken In een korte slotpara
graaf van hoofdstuk 10 wordt aandacht besteed aan de heroprichting 
van de NASB in 1945 als Nederlandse Culturele Sportbond. 

1 2. Bronnen 

Het was bij dit onderzoek niet mogelijk gebruik te maken van het offi
ciële archief van de NASB. Zoals in hoofdstuk 10 zal worden beschre
ven is dat voorjaar 1941 door medewerkers van Rost van Tonningen, 
de door de Duitsers aangestelde 'Kommissar fur die marxistischen 
Parteien', in beslag genomen en nooit meer teruggevonden. Dit onder
zoek is dan ook gestart met de fragmentarische vermeldingen in stuk
ken die te vinden zijn in het archief van de SD AP en dat van de federa
tie Amsterdam van de SDAP, welke zich bevinden in het Internatio
naal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam Ook 
kon gebruik gemaakt worden van de notulen van partijbestuur en da
gelijks bestuur van de SDAP, waaruit de ontwikkeling in de eerste ja
ren enigszins viel te rekonstrueren. Op het IISG zijn eveneens aanwe
zig de jaargangen 1931 t/m 1939 van het officiële orgaan van de NASB 
'Arbeiderssport'. Van dit blad is bijzonder veel gebruik gemaakt De 
officiële standpunten van het bondsbestuur konden er aan ontleend 
worden en het maakte ook een voorzichtige rekonstruktie van het le
ven in de afdelingen mogelijk aan de hand van de ingezonden stukken 
en afdelingsbenchten. De jaargang 1940 (tot 10 mei 1940) werd later 
aangetroffen in het archief van het Ministerie van Onderwijs en We
tenschappen. 

Deze studie had echter nooit in deze vorm tot stand kunnen komen 
zonder de medewerking van Harry Stapel (vanaf 1927 lid van de 
NASB, na de oorlog jarenlang voorzitter van de NCS) Hij stelde zijn 
uitgebreide persoonlijk archici ter beschikking Dat is inmiddels gro
tendeels ondergebracht in het IISG. Naar dit archief zal in deze studie 
verwezen worden onder de verwijzing 'Kollektie Stapel' De meer 
sporttechnische stukken uit zijn archief zijn ondergebracht in de bi
bliotheek van de Nederlandse Sporttederatie in Den Haag. 

Hoewel zoveel mogelijk gebruik gemaakt is van afdelingsbenchten, 
sportverslagen en dergelijke, is de dagelijkse gang van zaken in de 
Sportbondsafdehngen misschien toch wat onderbelicht gebleven, en 
(daardoor) het karakter van een ideeengeschiedenis wat meer bena-
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drukt dan in eerste aanzet de bedoeling was. De aard van het bronnen
materiaal was daar debet aan. Geprobeerd is dit tekort aan te vullen 
door interviews met enige nog levende personen uit de beginjaren van 
de NASB: Sal Broekman, dr. Bob Luza (beiden inmiddels overleden), 
Hendrik de Munter, Cor Buurman, Arie de Ruyter, Bertus Bueninck 
en Harry Stapel. Hun bijdragen gaven dit verhaal wat meer kleur. 

Tot slot een opmerking over de citaten. Alle gebruikte citaten zijn om
gezet in de moderne spelling. Een tweetal redenen liggen daaraan ten 
grondslag. Op de eerste plaats het feil dat in de gebruikte bronnen een 
drietal verschillende spellingswijzen voorkwamen, soms zelfs door el
kaar heen. Bovendien zijn de citaten vaak ingepast in een lopend be
toog of zelfs in een lopende zin. Een voortdurende wisseling van spel
ling zou hierbij als storend ervaren kunnen worden. 
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2 
Oprichting, groei en ontwikkeling 

2.1. Wat voorafging 

'In een bovenzaal van café 'De Pool' op het Damrak te Amsterdam 
waren zondag een 50 à 60-tal personen, onder wie een 15-tal AJC-ers 
[...] bijeengekomen teneinde te geraken tot de oprichting van een ar
beiderssportbond. C.v.d. Lende en A.F. Muller waren uitgenodigd tot 
het houden van een inleiding [...]. Besloten werd tot oprichting van 
een arbeiderssportbond. Tegen werden een zestal stemmen uitge
bracht, enige andere personen hielden zich buiten de stemming'.' 
Zo luidde een kort bericht in 'Het Volk' van maandag 20 december 
1926. De bijeenkomst in 'De Pool' was belegd door een groep die zich 
'Comité voor de Arbeiderssport' noemde en die een jaar daarvoor was 
opgericht. Leden van dat comité waren Sal Broekman, Tobias Green, 
Louis van Asselt, Barend Doof en Louis Dikker. 

Nieuw was het idee van een arbeiderssportbond niet. In een aantal lan
den bestonden al machtige arbeiderssportbonden. In Duitsland telde 
deze 923.786 leden, in Oostenrijk 161.061, in Tsjecho-Slowakije 
153.183, in Finland 34.680, in Zwitserland 26.900, in België 17.100 en 
in Frankrijk 18.420 leden. (Ledentallen in 1923).z In veel andere lan
den bestonden kleinere bonden, tot in Palestina en de Verenigde Sta
ten toe. Al deze bonden waren verenigd in de Socialistische Arbeiders-
sport Internationale (de SASI). Eén jaar voor de oprichting van de 
NASB, in 1925, had deze SASI zijn eerste grote Arbeidersolympiade 
gevierd in Frankfurt am Main. Een Olympiade die in het teken stond 
van de verbroedering der volkeren en die tegenover de Olympische 
Spelen van Antwerpen (1920) en Parijs (1924) gesteld werd, waar de 
overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog het overwonnen Duitsland en 
ook de Sovjet Unie buiten de deur hielden. Deze Arbeidersolympiade 
was er een zonder nationalisme, nationale vlaggen of volksliederen; 
slechts één volkslied werd er gespeeld: de 'Internationale'. Deze Olym
piade beperkte zich ook niet tot een klein aantal uitblinkers, maar tien
duizenden arbeiderssporters namen er aan deel. De feeststoet door 
Frankfurt telde 150.000 arbeiders, een kunstavond trok 40.000 sport
beoefenaars. Ook openluchtspel, spreekkoren en een bloemencorso 
maakten deel uit van het programma. 
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Deze eerste Arbeidersolympiade zou ook voor Nederland gevolgen 
hebben. Tobias Green, bestuurslid van het Amsterdamse Blauw-Wit, 
was er getuige van en raakte zo enthousiast dat hij, terug in Neder
land, anderen zover wist te krijgen dat zij met hem een 'Comité voor 
de Arbeiderssport' oprichtten. 
Toch was dit niet de eerste keer dat in ons land over een arbei
derssportbond werd gesproken. In 1922 benoemde het NVV een kom
missie die tot taak kreeg een onderzoek in te stellen naar het 'maat
schappelijk werk in volle omvang'. Bij de beraadslaging over dit maat
schappelijk werk, waaronder datgene wat we nu sociaal-kultureel werk 
zouden moeten noemen, werd ook de sportbeoefening ter sprake ge
bracht door A.F. Muller, de sekretaris van de Fabrieksarbeidersbond. 
Twee denkbeelden kwamen in dat overleg naar voren: 

1. Het in het leven roepen van een sportorganisatie in het hele land 
voor alle takken van sport met als leidinggevende kernorganisatie de 
AJC; 
2. Het oprichten van een eigen centrale sportbond. 
Voor dat laatste werd de tijd echter nog niet rijp geacht en besloten 
werd 'dat voor zover aan deze sportieve ontwikkeling behoefte wordt 
gevoeld' dit dan voorlopig meer op de weg van de AJC zou liggen 
'aangezien de sport vooral door de jongere arbeiders (-sters) beoefend 
wordt'.' Maar binnen die AJC kwam de sportbeoefening niet van de 
grond: 'Aan de lichamelijke ontwikkeling der jongeren kan nog niet 
worden begonnen wegens tijdgebrek' zo verdedigde Vorrink zich op 
een gekombineerde bestuursvergadering van SDAP, NVV en AJC in 
november 1925. Bovendien had volgens Vorrink de AJC wel eens 
kompetitiewedstrijden gehouden, maar 'het gevolg daarvan is geweest, 
dat de deelnemers in heftige twisten uiteen gingen'.4 NVV-voorzitter 
Stenhuis maande de AJC echter toch tot meer aktie op dit gebied: 'Het 
roken moet niet al te streng worden tegengegaan. Ook niet het korf- en 
voetballen. Dit moet niet in de plaats komen van hel bestaande, doch 
het moet het werk aanvullen. De vakbeweging heeft er belang bij dat 
een groter aantal jongens binnen de sfeer van onze beweging getrok
ken wordt'.' 

Het waren de negatieve ervaringen met De Zaaier' en de J.O. (Jonge
ren Organisatie in de SDAP) geweest die op 18 maart 1918 de besturen 
van SDAP en NVV hadden doen besluiten het jeugdwerk van de Mo
derne Arbeidersbeweging niet langer aan plaatselijke instanties over te 
laten, maar landelijk te organiseren in de Centrale van Arbeidersjeugd 
Verenigingen, kortweg AJC.' In het begin waren veel adspirant-vak-
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bondsieden lid (12.000 in 1920), maar door de eisen die binnen de AJC 
gesteld werden en die blijkbaar minder bij de wensen en verlangens 
van de vakbondsjeugd aansloten, daalde dat aantal tot 2.500 in 1925.' 
Het was dan ook vooral uit de kring van het NVV dat kritiek werd ge
leverd op de elitaire instelling van de AJC. Daarom werden op het 
NVV-kongres van 1926 de AJC-leiders Vorrink en Toornstra gevraagd 
hierover nadere uitleg te komen geven. 

In zijn verslag over dit NVV-kongres konstateerde De Roode: 'Toen 
de AJC werd gesticht door partij en vakbeweging samen, bestond de 
verwachting dat zij het doorgangshuis naar de vakorganisaties zou 
worden [...]. Die verwachting is niet uitgekomen [...]. De kern van de 
kwestie is deze: de leiders van de AJC zien in de jeugd niet allereerst 
kandidaatleden van bepaalde organisaties, maar de dragers van het so
cialisme, van een nieuwe samenleving, niet alleen op stoffelijk, maar 
ook op geestelijk gebied. Het kongres is breed genoeg van opvatting 
geweest om niet van de AJC te verlangen dat zij haar weidse idealen 
zal opbergen'. De konklusie was dat het NVV daarom weer zelf het 
jeugdwerk zou moeten opnemen. 'De AJC is er wel in geslaagd de elite 
bijeen te brengen. Op de vraag "hoe krijgen wij de massa?" geeft de 
AJC geen antwoord dat bevredigt'. Spreker namens het NVV was 
C.v.d. Lende. Hij zou later een van de oprichters van de NASB wor
den.' 

Veel feller was de kritiek van Lindeman op de AJC. Lindeman verweet 
Vorrink, dat deze niet eens moeite had willen doen in te dringen in de 
mentaliteit van de arbeidersklasse en de arbeidersjeugd: 'De leiding 
der AJC moest gaan bestaan uit oud-KGOB-mensen.10 Dat werd dus 
een leiding van zeer eenzijdig geschoolde mensen, van jonge onderwij
zers die doortrokken waren van die echte onderwijzersmentaliteit, die 
hierop berust dat vraagstukken van pedagogische aard alleen en uit
sluitend door hen goed gezien worden. [...] Vorrink en de zijnen heb
ben gemist het begrijpen, de breedheid van kijk op de mentaliteit van 
de totale arbeidersjeugd [...] Vorrink wilde: Onze jongens en meisjes 
met een forse ruk uit de bedorven atmosfeer halen en ze in een gezonde 
dampkring laten ademen [...]. Dat wilde Vorrink tot stand brengen, 
uitstekend, maar dat was zijn opdracht niet. Zijn opdracht was de ar
beidersjeugd voor partij en vakbeweging te winnen in steeds grotere 
aantallen. Dat is heel wat anders'. De leiding der AJC 'stelde aan de le
den der AJC allerlei eisen waaraan onze arbeidersjeugd, op uitzonde
ringen na, niet kon en niet wilde voldoen.' De voetbalsport die in de 
eerste jaren van de AJC nog geduld werd, werd verbannen. 'Toen in 
de AJC de geest en het inzicht gingen groeien dat het in strijd moest 
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worden geacht met de nieuwe kulturele opvattingen om tegen zo'n bal 
te trappen, hebben wij ons meermalen afgevraagd of onze liefde voor 
dit spel ook een gevolg was van gebrek aan beschaving. En of de grote 
massa, die zoveel voor die baltrapperij gevoelt, ook beschouwd moest 
worden als lijdende aan barbaarsheid van de ergste soort [...]. De lei
ding van de AJC had moeten begrijpen dat zij wel de uitwassen van 
deze sportuiting had moeten bestrijden, maar niet het spel zelve'." 
NV V-voorzit ter Evert Kupers nam het na al deze kritiek voor de AJC 
op. Hij zag weliswaar 'vooral het ideële karakter waardoor het de AJC 
niet zal lukken de massa der jongste vakgenoten te organiseren. Maar 
dat kan in grote trekken hetzelfde worden gezegd van de SDAP [...]. 
Zelfs al zou de AJC een ander standpunt innemen ten opzichte van al
cohol, roken en sport, dan nog zou zij er niet in slagen de massa der 
jonge arbeiders te organiseren op grond van bovenstaande reden'.'2 

Maar wat voor de een een bezwaar is, hoeft het voor de ander nog niet 
te zijn: Vorrink: 'Waarom is slechts een klein deel der jeugd in onze 
socialistische jeugdbeweging georganiseerd? Omdat de overgrote mas
sa van onze eisen, van onze kranten, van onze kursussen helaas niet 
gediend is. De socialistische jeugdbeweging heeft als opvoedingsorga
nisatie slechts in zoverre betekenis als zij uitgaat boven het gewone 
doen en laten van de proletarische jeugd en zijn dagelijkse leven. De 
vakbewegings-jeugdgroepen en onze sportorganisaties hebben tot taak 
zo weinig mogelijk eisen te stellen en daarin ligt hun betekenis als 
massa-beweging, maar evenzeer hun gevaar voor vervlakking'.11 

Telde voor Vorrink vooral het principe, het NVV wilde vooral de mas
sa bereiken. Het NVV stond sympathiek tegenover de poging om een 
socialistische kuituur te ontwikkelen, maar dat mocht niet betekenen 
dat men daardoor de massa van de arbeidersjeugd van zich vervreemd
de. Daarvoor wilde het NVV best konsessies aan het principe toestaan. 
In het bijzonder gold dat ook voor een terrein dat—sterk in op
komst—door de AJC als burgerlijke kuituur in de ijskast was ge
plaatst: de sportbeoefening. 

Nog van een derde zijde werd in deze jaren druk uitgeoefend op de Ne
derlandse arbeidersbeweging om zich met de sportbeoefening bezig te 
houden. In de vergadering van de Executive der Socialistische Arbei
ders Internationale (SAI), gehouden in april 1926 in Zürich, kwam een 
schrijven van de Internationale Arbeiderssportbond aan de orde waar
in werd gevraagd om medewerking tot verdere uitbreiding, en erken
ning door de Internationale van de Arbeiderssportbond als Interna
tionale Socialistische Organisatie. Die erkenning zou meebrengen de 
morele verplichting van de socialistische partijen in de verschillende 
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landen om zulke afzonderlijke sportbonden op te richten en de reeds 
bestaande te erkennen en te steunen Tegen dat denkbeeld werd vooral 
stelling genomen door de vertegenwoordiger van de Engelse Labour 
Party, Cramp, die aangaf hoe sterk de Engelse arbeidersjeugd in de 
bestaande sportbeweging ingegroeid was en die de vrees uitsprak dat 
het veroorzaken van een breuk in de sportbeweging wel eens zeer nade
lig zou kunnen uitwerken voor de partij De voor Nederland aanwezi
ge partijvoorzitter Vliegen kon zich volledig in het standpunt van 
Cramp vinden 

Vlak na deze vergadering vond in Amsterdam op 25 en 26 mei een ge
sprek plaats in de redaktielokalen van 'Het Volk' tussen Devheger en 
Silaba (voorzitter en sekretans der SASI) enerzijds en een afvaardi
ging van het partijbestuur van de SDAP anderzijds Dit gesprek had 
echter weinig resultaat In een vergadering van het partijbestuur van 2 
oktober 1926м nam Vliegen de taak op zich een nota te schrijven voor 
de SAI waarin de bezwaren van het partijbestuur tegen de stichting 
van een zelfstandige arbeiderssportcentrale zouden worden vervat 
Het partijbestuur achtte die stichting ongewenst ten eerste omdat 
naar zijn mening elke arbeiderssportveremging in de bestaande sport-
centrales kon worden opgenomen, ten tweede omdat men in sekta
risme op sportgebied geen heil zag, ten derde omdat men bij de vor
ming van een arbeiderssportcenlrale een scherpe reaktie vreesde, waar
mee het belang van de sport niet was gediend We zullen deze bezwa
ren in uitgebreide vorm nog tegenkomen in de diskussie binnen het 
partijbestuur over de erkenning van de NASB 

Nu was deze diskussie in het partijbestuur ook urgent geworden omdat 
het al genoemde 'Comité voor de Arbeiderssport' inmiddels van zich 
had doen horen via een heftige polemiek in de kolommen van het 'Po
pulair-Wetenschappelijk Bijvoegsel' van 'Het Volk' Onder de titel 
'Kunnen wij m de sport ondersteunen wat wij in de politiek be
strijden9', schreef Tobias Green op 9 en 15 juni 1926 een tweetal arti
kelen waarin hij de zogenaamde neutraliteit van de sport aanviel 
Green konstateerde dat duizenden en duizenden Proletariers, die lid 
zijn van de partij of de bond, nog altijd in burgerlijke sportverenigin
gen speelden en als toeschouwer hun geld nog altijd naar de sportter
reinen van hun politieke tegenstanders brachten Volgens Green wer
den in de sport fanatisme en persoonsverheerlijking ontwikkeld en het 
klassebewustzijn verstikt Sport- en dagbladpers wakkerden met hys
terisch gezwollen nationalistische artikelen de hartstochten van de 
sportaanhangers nog verder aan De sportbeoefenende arbeiders he-
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ten, volgens Green, op sportgebied misbruik van zich maken door de 
tegenstanders van hun eigen klasse Die zogenaamde 'neutrale' sport
leiders namen in 1918 aktief deel aan de 'burgerwachten', en hepen 
voorop bij de aubade ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de 
koningin 'Ook in de sport hebben het kapitaal en zijn helpersschare 
de handen in het spel en weten voor het nodige effekt, in dit geval het 
dom houden der arbeidersklasse, te zorgen [ ] Het moet elke klasse-
bewuste Proletarier duidelijk zijn dat ook deze strijd tegen hem gericht 
is, en daarom moet hij ook in de sport zich bij zijn eigen klasse voe
gen' Green pleitte daarom voor een eigen arbeiderssportbond Wat 
zo'n bond moest voorstaan was 'sportbeoefening en lichaamsoefe-
ningen onder vooropzetting van gemeenschapsgevoel, oprechte en 
trouwe kameraadschap, eenswillendheid, solidariteit, saamhorigheid 
en niet het minst de versterking en bevordering van onze internationale 
vnjheidsgedachte en van de vredeswil [ ] Sport als gezondheidsfak-
tor tot het verkrijgen van een sterker, krachtiger, gezonder en ook 
doelbewuster proletariaat' " 

Tegen Green keerde zich mr H W Vliegen, sportredakteur van 'Het 
Volk', voorzitter van de Nederlandse Korfbalbond en zoon van de 
partijvoorzitter Volgens Vliegen was sport simpelweg ontspanning, 
konsumptie 'Sport mist ten enenmale de eigenschap [ ] dat zij de ar
beiders inzicht in maatschappelijke problemen kan bijbrengen' Zij 
zou dus nooit, door welke wijze van organisatie dan ook, middel in de 
strijd tegen het kapitalisme kunnen worden 'En als gezondheidsfak-
tor zou sport dezelfde waarde bezitten of nu 22 paar benen bij 22 socia 
hstisch denkende hoofden behoren of dat die 22 paar benen gevarieerd 
socialistisch, rooms of vrijheidsbondelijk zijn in te delen' Voor het 
door Green gestelde doel van klassebewustzijn was het volgens Vliegen 
jr nuttiger een brochure over de grondslagen van het socialisme te le
zen Ook Greens stelling dat sport dienstbaar gemaakt zou worden aan 
het kapitalisme, was volgens Vliegen overtrokken Die paar leiders van 
de Amsterdamse Voetbalbond die op die titel meegedaan hadden aan 
de burgerwacht zijn berispt, en die aubade bij de koningin was gewoon 
een pretje waarbij het een ieder vrij stond om thuis te blijven Vliegen 
jr zag gevaren in het streven naar een eigen bond 'Het streven naar 
separate sportorganisaties is niet alleen belachelijk, het is ook ge
vaarlijk Scheiden wij ons af dan van tweeen eén De zaak lukt en wij 
halen de sociaal-demokraten uit de volstrekte neutrale sportbewegmg 
Wat blijft dan over juist wat wij niet willen een burgerlijke sportor
ganisatie die dan te winnen is voor fascistische, konservatieve, militai
re tendenties Ofwel de zaak mislukt en de sportwereld uit zich in mis-
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prijzen en wantrouwen tegen de scheurmakers die met hangende poot
jes zijn weergekeerd'." 
In zijn antwoord aan Vliegen stelde Green dat de idee van arbeiders-
sport van twee kanten werd aangevallen: 'Vele partijgenoten zien het 
inderdaad treurige verschijnsel dat vele sportbeoefenaren zich voor 
niets anders dan sport interesseren en zij daardoor voor de politieke 
beweging verloren gaan. [...] De tweede tegenkanting komt van een 
gedeelte der sportlui die menen hun sport zonder rekening te houden 
met de politiek, als een soort 'volksgemeenschap' te kunnen beoefe
nen'. Een terugblik in de geschiedenis toonde volgens Green zo'n rela
tie wel degelijk en met name de band tussen sport en militairisme: 'En 
nog steeds bestaat er een verbinding tussen kopstukken uit de sport en 
uit de politieke kringen die onze ontwapeningseis bestrijden, zoals mr. 
Kan, mr. Drooglever Fortuijn, Walraven Boissevain etc. [...]. Het 
doel van de arbeiderssportbeweging is: de geestelijk en lichamelijk 
schone mens in een schoon gevormde wereld. Dit doel kan in een kapi
talistische wereld niet bereikt worden. Derhalve is het voornaamste 
punt van de sportbeoefenende arbeiders de strijd voor een socialisti
sche wereld. Zo is de sport tenslotte slechts een middel tot het doel: 
scholing van de politieke strijd, uitrusting van de bevrijdingsstrijd der 
arbeidersklasse.'" 

Een duidelijke ondersteuning kregen Green en het 'Comité voor de 
Arbeiderssport', toen de al eerder genoemde A.F. Muller, de sekreta-
ris van de Fabrieksarbeidersbond zich in de diskussie mengde. Het 
gaat niet om het sportbeoefenen alleen, betoogde Muller, het gaat ook 
om opvoeding: 'Wij sociaal-demokraten beogen niet alleen de beoefe
ning van de sport als zodanig, maar zien in de organisatie van de arbei
ders in de sportclubs ook een instituut waarin de arbeiders in voor ons 
gunstige richting kunnen worden opgevoed'. Muller stemde met Vlie
gen in dat de geestelijke ontwikkeling verheven is boven de sport, 
'maar grote groepen hebben nu eenmaal geen natuurlijke neiging of 
aandrang lot studie, en nu houden wij er ons van overtuigd dat wan
neer wij deze grote groepen eerst bevrediging schenken in sport en li
chamelijke oefening, dat zij daarmede en daardoor ook meer ontvan
kelijk zullen worden voor geestelijke arbeid, om ook in dit opzicht 
meer ons doel te bereiken, hetgeen alleen maar kan geschieden in een 
eigen sportbeweging, terwijl zulks in burgerlijke sportverenigingen 
nimmer het geval zal kunnen zijn. Voor zover daar van enige opvoe
ding sprake zou kunnen zijn, zou het in elk geval in precies tegenover
gestelde richting wezen als de onze'." 
Terugkijkend op deze diskussie kunnen een aantal strijdpunten onder-
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kend worden die in het verdere bestaan van de Arbeiderssportbond 
een grote rol zouden spelen Bijvoorbeeld bij de diskussie over de er
kenning van de NASB door de SDAP 
Allereerst is dat de vraag of de bestaande sportorganisaties politiek 
neutraal zijn of dat zij de klassenstruktuur van de bestaande maat
schappij reproduceren Vliegen jr bijvoorbeeld moest wel toegeven 
dat de meeste leiders van sportbonden tot de heersende klasse behoor
den en dat enig chauvinisme, nationalisme en oranje-gezindheid hen 
niet vreemd was, maar de invloed daarvan op de sport beoefenende ar
beiders achtte hij gering Daartegen meenden Green en Muller dat de 
heersende klasse bewust gebruik maakte van de sport om grote groe
pen arbeiders af te houden van de georganiseerde arbeidersbeweging 
Met deze diskussie hangt de vraag samen in hoeverre van de sport of 
sportorganisatie een vormende (of misvormende) werking ver
wacht kan worden op de beoefenaren Volgens Vliegen was dat niet 
het geval Sport was doodgewoon ontspanning en ten enenmale onge
schikt voor geestelijke ontwikkeling Daartegenover stond het stand
punt dat de sportwereld in zijn prestatiestreven, sensatiezucht en na
tionalisme de waarden en normen van de kapitalistische maatschappij 
overbracht op de opgroeiende jeugd Daarom werd een eigen organi
satie wél zinvol geacht Die eigen organisatie moest zich dan niet tot de 
sport alleen beperken, maar zich ook bezig houden met de geestelijke 
en kulturele vorming van zijn leden Wie dit laatste standpunt deelde 
sprak van nieuwe mogelijkheden van opvoeding en werving Wie dat 
met deed van sektarisme, de term waarmee ook bijvoorbeeld het stre
ven van de rooms katholieken naar eigen organisaties op elk maat
schappelijk gebied veroordeeld werd De voorstanders van een eigen 
arbeiderssportbond gingen er daarbij wel van uit dat het niet alleen ging 
om eigen organisatie, maar dat zij er ook in zouden slagen de sportbe
oefening naar eigen waarden en normen te veranderen 

Met de toetreding van de invloedrijke A F Muller tot hun gelederen, 
voelden de voorstanders zich in ieder geval sterk genoeg om eens een 
poging te wagen In een advertentie in 'Het Volk' werden belangstel
lenden uitgenodigd voor een bijeenkomst op zondag 19 december 1926 
om daar te praten over een eigen arbeiderssportbond 

2 2 De oprichting 

'Weet je nog dat wij destijds in 'De Pool' op het Damrak m Amster-
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dam de Arbeiderssportbond hebben opgericht? Weet je nog Sal, 
(Broekman) wat een klein clubje er bij elkaar was' Ik had driekwart 
van mijn familie meegebracht Jij had er geloof ik, ook enkele van de 
jouwe in je gevolg, enige aanwezigen waren gekomen om te de
batteren, en alles bij elkaar waren wij nog met weinigen bijeen. Toch 
richtten wij die zondagmiddag de NASB o p ' . " 
Zo herinnerde zich vijf jaar later Coen van der Lende, de sekretans 
van het NVV, de oprichting van de Nederlandse Arbeiderssportbond 
op 19 december 1926 Bondsvoorzitter Muller beschreef bij het eerste 
lustrum de groep die in 'De Pool' aanwezig was· 
'Er waren er heel wat bij die hun sportieve periode al lang achter de 
rug hadden Onze vriend Dikker bijvoorbeeld, had reeds zes kruisjes 
achter zijn naam staan Ook ondergetekende was naar burgerlijke op
vatting allang over de sportieve tijd heen, en inderdaad lagen de jaren 
waarin wij de sport regelmatig beoefenden al een bedenkelijk lange 
tijd achter ons. Zo waren er meer, en wij kunnen dus begrijpen dat ve
len die nog geheel en al in de ideologie van de burgerlijke sport be
vangen waren, dit gezelschap met een goedmoedig glimlachje be
schouwden Maar wat alle 54 personen kenmerkte, was een vurig ver
langen om iets eigens tot stand te brengen en om onder de gemoedsbe-
zwarende druk van de burgerlijke sportleiding uit te komen' го 

Beide inleiders op deze bijeenkomst benadrukten nogmaals de nood
zaak van een eigen arbeiderssportbond Volgens Coen van der Lende 
was de zogenaamde neutrale sportbewegmg in wezen anti-socialistisch. 
Sport nam bij velen een groot deel van de tijd in beslag en velen verhe
ten de arbeidersbeweging voor de sport 'Evenals met bioscoop en ra
dio moeten wij ook de sport voor onze propaganda gebruiken. Onze 
jongens moeten in eigen milieu blijven Neutraliteit is dwaasheid, de 
katholieken gingen reeds voor en zij hadden gelijk'. A F. Muller, de 
andere inleider, herinnerde vooral aan het feit, dat door de strijd van 
de arbeidersbeweging de arbeiders de betere levensomstandigheden 
hadden verkregen die hen in staat stelden om ook sport te beoefenen. 
Ook als sportbeoefenaar zouden de arbeiders derhalve belang hebben 
bij een goed kontakt met de arbeidersbeweging ter handhaving van die 
betere levensomstandigheden BIJ hen die gekomen waren om te dis-
kussieren was ook H W Vliegen, die wederom de stelling aanviel dat 
de sport niet neutraal zou zijn Ook verwierp hij Van der Lende's ver
gelijking met de katholieken 'De methode der katholieken met hun 
Kerk en hun sterk geboortecijfer kan zijn: 'Hou vast wat je hebt'. 
Voor ons deugt die methode niet'.21 Vliegen verweet Van der Lende 
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dat deze zich schuldig maakte aan verzuilingsdenken dat defensief van 
aard zou zijn, en daarmee tegengesteld aan de socialistische politieke 
denkbeelden die in wezen oppositioneel en aanvallend gericht waren. 
Vliegens oppositie had overigens maar weinig sukses. Met zes stemmen 
tegen en 54 vóór werd een resolutie aangenomen waarin tot oprich
ting van de NASB werd besloten, en werd uitgesproken 'dat het voor 
de strijd en het klassebewustzijn van het grootste belang is dat de ar
beidersbeweging naast haar reeds bestaande kulturele organisaties op 
het gebied van zang, toneel, muziek, jeugdontwikkeling etc. ook haar 
eigen onafhankelijke sportverenigingen sticht, die de bevordering van 
sport en lichaamskultuur tot doel hebben mede ter versterking van on
ze toekomstige strijders (-sters)V! 

De voorzitter van de Duitse Arbeiter Turn- und Sportbund, Cornelius 
Geliert, waarschuwde in een brief de nieuwe bond er alvast voor, dat 
men vooral in kringen van de partijleiding niet altijd overtuigd was 
van de noodzaak van een eigen arbeiderssportbond. Maar: 'Karl Marx 
sagt die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiter
klasse selbst sein! Und weil wir wissen dass die Befreiung der Arbeiter
klasse nicht nur durch die Gewinnung der politischen Macht, sondern 
auch durch die Erziehung des Menschen zur körperlichen Schönheit 
und geistiger Vollkommenheit Voraussetzung des Menschen ist, der 
einmal im sozialistischen Zukunftstaat leben soll, eben darum gibt es 
unter Sozialisten über das Vorhandensein der Arbeitersportbewegung 
überhaupt keine Diskussion'." 
Mocht een eigen sportbond volgens Geliert bij echte socialisten 'über
haupt keine Diskussion' geven, in de Nederlandse arbeidersbeweging 
kwam die discussie wel. Terwijl Coen van der Lende in 'De Strijd' 
(NW) van 1 januari 1927 de oprichting toejuichte 'wijl nu eens syste
matisch getracht kan worden de jonge arbeiders en arbeidsters in 
sportbonden te brengen waar onze geest de heersende zal zijn'24, 
schreef J. Stuiver in 'Het Volk' over een 'doodgeboren kindje': 'De 
idee leeft niet in de mensen zelf, en alle pogingen om van boven af be
langstelling te wekken voor arbeiderssport zijn bij voorbaat tot 
mislukking gedoemd'." Ook andere partijgenoten mengden zich in de 
diskussie in 'Het Volk'. Vooral partijgenoten die al binnen de burger
lijke sport funkties vervulden. Zo betoogde ene D.J. Rekke ('al 15 jaar 
scheidsrechter in de NVB') dat vroeger de eliteclubs de boventoon 
voerden in het voetballen, maar dat het nu vooral de arbeidersclubs 
waren die op de voorgrond traden, zoals Feyenoord in Rotterdam en 
Go Ahead in Deventer. Van anti-socialisme in de Voetbalbond had 
Rekke naar zijn zeggen nooit iets kunnen konstateren." 
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A.J. Dorjee meende dal Mullers bezwaren vooral tegen sportvereni
gingen waren gericht en niet zozeer tegen gymnastiekverenigingen: 
'Toegegeven dat er niet veel opvoedkundige waarde kan worden toege
kend aan de voetbalverenigingen. Dit is evenwel voornamelijk een ge
volg van het wedstrijdsysteem, zodat het met arbeidersvoetbalvereni
gingen wel niet anders zal zijn'.27 

Intussen kwam de stichting van de Arbeiderssportbond ook ter sprake 
in het partijbestuur van de SDAP. Hier was het Kleerekoper die be
treurde, dat er in 'De Strijd' al een door Van der Lende ondertekende 
oproep had gestaan, nog voor dat over deze Sportbond door de partij 
was beslist. 'Het gevolg daarvan is, dat Henri Hermans in 'de Volks
krant' ons sommeert alles terug te nemen hetgeen indertijd over de op
richting der katholieke voetbalclubs is geschreven'.2' Van socialisti
sche zijde was immers altijd fel stelling genomen tegen de drang van 
katholieke kant om zich op alle terreinen apart te organiseren, vooral 
omdat daardoor voor partij en vakbeweging de weg naar de katholieke 
arbeiders werd afgesloten. Besloten werd de zaak met het NVV verder 
te bespreken. 

2.3. Groei, organisatie en ontwikkeling 

Op de oprichtingsvergadering werd meteen een voorlopig hoofd
bestuur gekozen waarin (verrassend) A.F. Muller voorzitter werd. Sal 
Broekman sekretaris en Louis Dikker penningmeester. Dr. B. Luza 
werd medisch adviseur. De keuze van Muller als voorzitter was daar
om verrassend, omdat hij pas kort bij het 'Comité 'ior de Arbeiders-
sport' betrokken was. Met de autoritaire Muller als voorzitter had de 
NASB in ieder geval wel een ingang in het NVV. Het is niet onmoge
lijk dat vanuit het NVV druk is uitgeoefend om Muller tot voorzitter te 
benoemen om zo enige kontrole uit te kunnen oefenen.2' 
Naast het hoofdbestuur was er één afdeling: Amsterdam. Daar begon
nen ook de eerste sportieve aktiviteiten nadat in februari 1927 een ad
vertentie in 'Het Volk' geplaatst was om een gymnastickgroep op te 
richten. In de Hendrik Westerschool aan het Weesperplein kwam een 
zeer gemengd gezelschap van meisjes en jongens, vrouwen en mannen 
van alle leeftijden bijeen onder leiding van enkele bevoegde sportlei
ders die zich belangeloos hadden opgegeven. Er werd voornamelijk 
grondgymnastiek gegeven. De belangstelling groeide snel, zodat steeds 
weer naar nieuwe zalen moest worden uitgekeken. Een kortstondige 
daling van het ledental bij gymnastiek trad op toer. voorjaar 1928 een 
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zwemgroep 'De Watervrienden' werd opgericht en de oefenavonden 
van gymnastiek en zwemmen samenvielen. De zwemlessen werden ge
geven in het Zuiderbad. De ABLO (Amsterdamse Bond voor Licha
melijke Opvoeding) gaf daar 's winters zwemles en stopte daarmee in 
het voorjaar. Op de opengevallen plek sprong de Sportbond in. In het 
begin namen aan de zwemlessen vooral ouderen deel die in hun jeugd 
geen gelegenheid hadden gehad om te leren zwammen. In 1929 werd 
een eigen zwemgroepbestuur gekozen, en w ?rd ook de eerste eigen 
kursus 'zwemonderwijzer' opgezet.30 Ook werd in Amsterdam bijna 
van het begin af gevoetbald. Voorjaar 1929 werd opgeroepen te gaan 
handballen, een sport die vooral gestimuleerd werd door Oostenrijkse 
en Duitse chemigrafen (oud-sportbonders) die in Nederland werkten. 
In november 1929 ontstonden zo de eerste handbalclubs. Maar al op 1 
mei 1927 had de Amsterdamse afdeling van de Sportbond zich naar 
buiten toe laten zien. Een flinke groep Sportbonders liep in (op de pof 
gekochte) turnkleding mee in de 1 mei-stoet van de Amsterdamse Ar
beidersbeweging. 

Nog zes andere afdelingen werden in 1927 opgericht. Van enkele is de 
toedracht bekend. In Den Haag kreeg J. van Langen als sekretaris van 
de Nieuwe Haagse Bestuurdersbond een uitnodiging van het hoofdbe
stuur van de NASB om een afdeling op te richten. Een circulaire 
waarin het doel van de Sportbond in het kort was samengevat werd via 
de bij de bestuurdersbond aangesloten vakverenigingen aan de georga
niseerde arbeiders toegezonden. Daarna vond een vergadering plaats 
waar door Muller en Broekman het doel van de Sportbond werd uiteen 
gezet. Reeds aanstonds traden enige honderden leden toe.1' In Haar
lem werd op 25 augustus 1927 een afdeling opgericht met 24 leden. 
Ook hier was het initiatief uitgegaan van de plaatselijke bestuurders-
bond, waarvan de tweede voorzitter de oprichtingsvergadering leidde. 
Gestart werd ook hier met gymnastiek. In oktober ging men ook voet
ballen op een gehuurd terrein aan de Vergierdeweg. In december telde 
de afdeling al 99 leden,32 terwijl in januari 1928 de rythmische groep 
van het IvAO onder leiding van Ruth Tobi met dertig deelnemers de 
Sportbond kwam versterken. In 1928 steeg het ledental al tot 213 en 
kon men atletiek, korfbal, voetbal, gymnastiek en zwemmen beoefe
nen, terwijl ook een trommelkorps werd opgericht. Een afzonderlijke 
zwemgroep werd in 1930 opgericht. Deze groep ging zwemmen in 
'Stoops Badinrichting', een bad dat eigenlijk niet bestemd was voor 
Proletariers, maar dat naar andere bronnen van inkomsten moest uit
kijken omdat de exploitatie niet zo rooskleurig was.33 Ook in Zeist 
werd het initiatief tot het oprichten van een afdeling genomen door de 
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plaatselijke bestuurdersbond." En hoewel er geen precíese gegevens 
zijn over de oprichting van andere afdelingen, mag aangenomen wor
den dat het patroon daar niet anders lag: de verbreiding van de idee en 
de organisatie van de Arbeiderssportbond vond plaats via het NVV en 
de plaatselijke bestuurdersbonden. 
In de lijn van de opvoedingsbedoelingen zoals die in par. 2.1. al naar 
voren kwamen werd in 1928 ook begonnen met het jeugdwerk voor de 
6-13-jarigen. Gekozen werd voor de naam Jonge Pieter Jellen (JPJ), 
naar de grote socialistische leider Pieter Jelles Troelstra. Dit Jonge 
Pieter Jellen-werk bleek aan te slaan. In november 1929 waren er al 
1949 JPJ-en, een jaar later 3.440, in juli 1931 5.275 en in juli 1933 
werd een hoogtepunt bereikt met 11.166 JPJ-en, die op dat moment 
43% van alle leden van de NASB uitmaakten. Op de gang van zaken 
bij de Jonge Pieter Jellen en de opvoedingsideeën die daarbij een rol 
speelden wordt in hoofdstuk 7 uitgebreid ingegaan. Ook het ledental 
van de Sportbond als geheel groeide na een aarzelende start voorspoe
dig. Werd in 1926 begonnen met 54 leden en één afdeling, een jaar la
ter waren er 1.280 leden in 7 afdelingen en weer een jaar later waren er 
26 afdeling met in totaal 2.443 leden. Daarna steeg het ledental veel 
sneller zodat bij het eerste lustrum in 1931 de 20.000 leden bereikt wa
ren. Met 25.906 leden en 107 afdelingen werd in juli 1933 het hoogste 
aantal bereikt. Onderstaande tabel I geeft een overzicht van het leden
bestand. De gegevens na 1933 zijn te vinden in hoofdstuk 4. 

Tabel I. Vergelijkende staat van het ledental sedert december 1926" 

Jaartal Aant. Volw. Adsp. J.P.J. Onderst. Totaal 

Dec. 1926 
Dec. 1927 
Nov. 1928 
Nov. 1929 
Nov. 1930 
Juli 1931 
Dec. 1931 
Mrt. 1932 
Aug. 1932 
Dec. 1932 
Mrt. 1933 
Juli 1933 

afd. 

1 
7 

26 
32 
41 
63 
73 
75 
84 
94 

106 
107 

— 
— 

3.146 
4.566 
4.749 
6.905 
6.790 
7.176 
7.574 
8.349 
8.663 

— 
— 

1.141 
2.276 
2.525 
3.940 
3.820 
3.856 
3.988 
4.234 
4.336 

— 
— 

1.949 
3.440 
5.275 
8.330 
8.120 
8.333 
9.902 

10.292 
11.166 

leden 

— 
314 
853 

1.298 
1.234 
1.140 
1.138 
1.422 
1.741 

54 
1.280 
2.443 
6.236 

10.596 
14.583 
20.473 
19.964 
20.965 
22.602 
24.297 
25.906 
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Ten aanzien van de regionale spreiding valt te konstateren dat de 
Sportbond verreweg het sterkst vertegenwoordigd was in het westen 
van het land. Daar lag ook de gemiddelde afdelingsgrootte met 354 (N.
Holland) en 538 (Z.-Holland) aanzienlijk hoger dan elders in het land, 
wat voornamelijk verklaard wordt door het ledental van de grote afde
lingen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Bijzonder zwak was de 
Sportbond vertegenwoordigd in Drente, Zeeland en Noord-Brabant. 
In Limburg bestonden afdelingen in Maastricht en de oostelijke mijn
streek. 

Opvallend was dat de Sportbond in een centrale provincie als Utrecht 
zo weinig voet aan de grond kreeg, zoals onderstaande tabel II laat 
zien: 

Tabel /I. (1 juli 1933). 

Provincie 

Friesland 
Groningen 
Drente 
Overijsel 
Gelderland 
Limburg 
Noord-Brabant 
Zeeland 
Zuid-Holland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Totaal 

Ledenstaal naar Provincie"" 

Ledental 

1.658 
1.563 

407 
2.178 
1.584 

570 
323 
396 

8.074 
1.365 
7.788 

25.906 

Aantal afd. 

9 
9 
3 

13 
17 
7 
3 
3 

15 
6 

22 
107 

Voor een goed beeld van het ledenbestand is het zinvol de cijfers uit 
1933 uit te splitsen naar mannelijke en vrouwelijke leden. Dan valt op 
dat zowel bij de volwassenen als de adspiranten de vrouwen wel in de 
minderheid waren, maar dat hun percentage van 41 Vo toch bijzonder 
hoog was, zeker ook vergeleken met de burgerlijke bonden waar het 
aandeel vrouwen lager was en waar eerst bij de Olympische Spelen van 
1928 in Amsterdam voor de vrouwen een volledig programma werd af
gewerkt. Bij het overzicht van de deelname aan de diverse takken van 
sport zal bovendien blijken, dat bovengenoemd verschil tussen man
nen en vrouwen vrijwel geheel valt toe te schrijven aan het voetballen, 
dat wel door mannen en niet door vrouwen beoefend werd. 
In hoofdstuk 6 zal nader worden ingegaan op de beoefening van de di
verse takken van sport in de NASB, zodat hier volstaan kan worden 
met het noemen van de aantallen. 
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Tabel III. Ledenbestand 1 juli 1933 naar geslacht" 

Mannen Vrouwen 

Volwassenen 5.126 3.537 
Adspiranten (12-18 jaar) 2.039 2.297 
JPJ-en (6-12 jaar) 5.171 5.995 
Tolaal 12.336 ¡1.829 
(+ 1.741 ondersteunende leden = 25.906) 

Tabel IV. Ledental naar de diverse takken van sport (1 juli 1933)" 

gymnastiek 
voetbal 
korfbal 
handbal 
zwemmen 
atletiek 
krachtsport 
tennis 
kano 
ritmisch dansen 
wielrijden 
schaakclubs 
pijperkorpsen 
wandelgroepen 
biljartclubs 
hockeyclubs 

Mannen 

3.573 
1.930 

394 
368 

1.221 
476 
133 
126 
159 
148 
24 
— 
— 
— 
— 
— 

Vrouwen 

3.667 
— 

431 
247 

1.181 
314 

3 
217 

44 
105 

4 
— 
— 
— 
— 
— 

Totaal 

7.230 
1.930 

825 
615 

2.402 
790 
136 
343 
203 
353 

28 
7 

13 
1 
5 
1 

Bij de oprichting van de NASB werd gekozen voor de centrale organi
satievorm. In principe bestond in elke plaats slechts één Sportbondsaf
deling. Een aantal afdelingen vormden een distrikt en dat geheel werd 
overkoepeld door het bondsbestuur. Kernpunt van de organisatie was 
dus de centrale afdeling die, voor zover daar belangstelling voor be
stond, meerdere sportclubs voor de diverse sporttakken onder zich 
verenigde. 
Daarmee verschilde de NASB duidelijk van de burgerlijke sportbon
den. Daar werd iemand die bijvoorbeeld wilde gaan voetballen lid van 
een der plaatselijke voetbalclubs welke rechtstreeks was aangesloten 
bij een landelijke voetbalbond, de KNVB. De gehele organisatie was 
daarbij opgezet naar sporttechnisch uitgangspunt: organisatie van 
voetbal wedst rijden. 
Bij de NASB bestond zo'n sporttechnische differentiatie alleen op af-
delingsnivo. Binnen die ene afdeling kwamen de diverse sportclubs sa
men en verder naar boven toe was van sporttechnische differentiatie 
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geen sprake meer en vormde men de éne Arbeiderssportbond. 'Het 
uitgangspunt is derhalve: eerst is men lid van het centrale lichaam dat 
Sportbond heet, vervolgens kiest men, al naar gelang zijn of haar aard 
een tak van sport uit'." 
De centrale organisatievorm had rechtstreeks te maken met de doel
stelling van de Sportbond dat het niet ging om de sport alleen. Zij 
vormde een van de markantste verschillen met de burgerlijke sport. In 
hoofdstuk 4 wordt nader op deze organisatievorm en de diskussie 
daarover ingegaan. 

Op 1 mei 1928 verscheen het eerste nummer van een eigen bondsor
gaan, 'Arbeiderssport'. Het was een maandblad dat ná augustus van dat 
jaar al niet meer verscheen omdat de kosten te hoog werden. In maart 
1929 verscheen het opnieuw, nu als veertiendaagse uitgave, gedrukt bij 
de 'Arbeiderspers', maar ook dat leverde grote financiële problemen 
op, totdat in oktober de uitgever J. Kinsbergen aanbood de uitgave op 
zich te nemen, waarna 'Arbeiderssport' vanaf 26 oktober 1929 als 
weekblad verscheen. Opvallend was het groot aantal advertenties, zo
wel voor eerste levensbenodigdheden, alsook voor luxe artikelen, uit
gaansleven, film, rookwaren en snoep, zaken die bepaald moeilijk la
gen in de beweging. Voorstellen om die advertenties te verwijderen lie
pen steeds vast op de konsekwentie van meer dan een verdubbeling 
van de abonnementsprijs. Overigens was lang niet elk lid geabonneerd 
op 'Arbeiderssport', al kwam daar wel verbetering in toen de afdeling 
Amsterdam in januari 1932 besloot zijn eigen blad 'Arbeid en Sport' 
op te heffen en een kollektief abonnement op 'Arbeiderssport' te ne
men. " Op bijna elk kongres werd het voorstel ingediend om het abon
nement op 'Arbeiderssport' voor leden boven de 18 jaar verplicht te 
stellen, vooral omdat de centrale gedachte van één Arbeiderssport
bond daarin benadrukt werd. Eerst het kongres in 1938 was bereid die 
verplichting over te nemen. Naast 'Arbeiderssport' kende de NASB 
ook andere bladen. Zo verscheen in 1933 een nieuw kaderblad:4' 
'Technisch Weekblad', dat het echter maar kort heeft uitgehouden. In 
1939 keerde het als binnenpagina terug in 'Arbeiderssport'. Vanaf juli 
1932 verscheen voor de JPJ het blad 'De Gouden Poort', dat eveneens 
na korte tijd weer verdween om in oktober 1935 vervangen te worden 
door 'Ruim Baan', dat het in korte tijd tot 5.000 abonnees bracht. In 
1938 verdween het even, maar na her verschijning steeg de oplage weer 
tot 2.300. Op 1 augustus 1939 werd dit blad voor alle JPJ-en 
verplicht.42 

Twee andere initiatieven, het Spaarfonds ASFO en de Verkoopcentra-
Ie hebben in de Sportbond nooit die vaste plaats kunnen verwerven die 
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soortgelijke instellingen binnen de AJC hadden. Het Algemeen Spaar
fonds ASFO ging in september 1932 officieel van start. Maar ook 
daarvóór werd al ijverig gespaard in de afdelingen. De grote regionale 
spreiding van arbeiderssportclubs bracht nogal wat reiskosten met zich 
mee, en dat gold zeker voor de distriktssportfeesten, de JPJ-kampen, 
het Pinkstersportfeest en de Arbeidersolympiade. De ekonomische 
krisis van de jaren dertig was een van de redenen dat het ASFO geen 
grote vlucht nam. In november 1937, na de Arbeidersolympiade in 
Antwerpen, werd het opgeheven en werd er, zoveel als mogelijk was, 
weer per afdeling gespaard. 

Ook de Verkoopcentrale was geen groot succes. Vaak waren plaatselij
ke winkeliers bereid een even grote korting op sport- en kampeerarti-
kelen te geven als de Verkoopcentrale kon bieden en tegen hun assorti
ment kon de Verkoopcentrale niet op. Ook een fusie met de sukses-
volle verkoopcentrale 'De Brug' van de AJC werd geen sukses omdat, 
zoals het bondsbestuur verwijtend konstateerde, 'de direktie zelf wel 
weinig belangstelling aan de dag gelegd heeft'." 
Uitbouw en groei van de Sportbond verliepen niet zonder problemen. 
In veel gemeenten werd het de bond niet toegestaan geschikte oefenge-
legenheid te huren en de steun die daarbij van de zijde van de gemeen-
teraadsfraktie van de SDAP zou moeten komen, bleef maar al te vaak 
achterwege. 

Ook de financiële problemen waren groot. De tot de NASB toegetre
den arbeiders waren financieel weinig draagkrachtig en de afdelingen 
hadden vaak alle kontributieafdrachten zelf nodig om het hoofd bo
ven water te houden, zodat voor de afdracht aan het bondsbestuur wei
nig of niets overbleef. Een zwak financieel beleid bij de Verkoopcen
trale en het Pinksterfeest in 1930 in Amsterdam brachten de jonge 
bond aan de rand van het bankroet. Het was het NVV dat in die geval
len een handje toestak. 
Het was ook het NVV dat de aanstelling van een bezoldigd bestuur
der/propagandist mogelijk maakte. In deze funktic werd Sal Broek
man benoemd. Op lager nivo in de Sportbond bleef het tekort aan ge
schoold bestuurlijk en (vooral) sporttechnisch kader een rem op verde
re ontwikkeling. De grootste problemen ontstonden echter in de snel 
groeiende afdeling Amsterdam, die een grotere mate van zelfstandig
heid en onafhankelijkheid eiste, en waar medio 1928 de eerste Mars
en Kampeervendels werden gevormd. In deze Mars- en Kampeerven-
dels kwam de gedachte van een arbeidersweer naar voren, zoals die 
ook in enkele buitenlandse arbeiderssportbonden bestond. De toch al 
slechte verhouding van de NASB met het partijbestuur van de SDAP 
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werd hierdoor nog verder verslechterd. Deze situatie leidde zelfs tot 
een royement van de hele afdeling Amsterdam. In hoofdstuk 3 wordt 
deze voor de NASB belangrijke fase verder beschreven. 

2.4. De doelstelling 

'Wat we willen is tweeledig: we willen sport beoefenen als middel tot 
lichaamsbeschaving. Onze wedstrijden zullen zijn vriendschappelijke 
ontmoetingen, niet om elkaar de loef af te steken, maar om de proleta
rische solidariteit te versterken, de gemeenschapszin te voeden, kame
raadschap aan te kweken. Het zullen bij voorkeur zijn massasportfees-
ten die en door de voorbereiding, sterker nog bij de uitvoering van 
deelnemers en toeschouwers de ideologie zullen aankweken en bevor
deren, die de socialistische arbeidersbeweging voor haar grootse taak 
behoeft. [...] Maar voor de sportbeoefenaar in de Nederlandse Arbei
derssportbond zal steeds voorop staan dat de arbeidersbeweging num
mer één is. Wij hebben mede tot taak alle sportbeoefenaren in onze 
jonge bond ervan te doordringen dat de arbeidersbeweging door de 
verovering van een kortere werkdag, betere lonen e.d. grote en goede 
zaken, hun in staat heeft gesteld sport te beoefenen en dat het s por (be
luste proletariaat derhalve niet alleen verplichtingen jegens de arbei
dersbeweging heeft, maar dat zonder macht dier beweging de zo duur 
veroverde verbeteringen door het kapitalisme spoedig zouden worden 
gedecimeerd of geheel ongedaan gemaakt'." 

Dat stond onder de titel 'Wat we willen en wat we zijn' te lezen in het 
eerste nummer van 'Arbeiderssport', dat verscheen op 1 mei 1928. De 
belangrijkste elementen uit de doelstelling van de NASB zijn in dit ci
taat terug te vinden. Het ging de NASB om een wijze van sportbeoefe-
nen waarin het prestatiestreven niet het enige belangrijke motief was, 
waarin de gemeenschapszin de overhand had boven individualisme en 
persoonsverheerlijking en waarin de sportbeoefening tot doel had li
chamelijk welzijn, geestelijke ontplooiing en sociale vorming in socia
listische zin. 

Hoewel deze doelstelling ook nog aan de orde komt in de diskussie met 
het partijbestuur van de SDAP (hoofdstuk 3), de vertaling van de 
doelstelling in organisatie en praktijk (hoofdstuk 4 en 6) en het verzet 
tegen de burgerlijke sport (hoofdstuk 5) is het toch zinvol enige ele
menten van die doelstelling hier nader te bekijken. 
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Politieke verbondenheid 
In de NASB werd de sportbeoefening niet zoals in de burgerlijke sport 
gezien als een politiek neutraal gegeven. In bovenstaand citaat is spra
ke van een tweeledige doelstelling: bevordering van de lichaamskul-
tuur én versterking van de arbeidersbeweging. Door verbetering van de 
levensomstandigheden en verkorting van de werkdag, te danken aan 
de strijd van SDAP en NVV, waren de maatschappelijke voorwaarden 
voor sportbeoefening van arbeiders geschapen. De leiders van de bur
gerlijke sportbonden hoorden echter nog tot de bezittende klassen en 
waren als zodanig politieke tegenstanders van de arbeidersklasse. Deze 
werden geacht de sport onder het mom van neutraliteit, bewust te ge
bruiken om de arbeiders van de politieke en vakbondsstrijd af te hou
den. Wanneer op deze wijze de kracht van de georganiseerde arbei
dersbeweging zou zijn verzwakt, dan zouden zij de eerdere verwor
venheden, waaronder ook de sportbeoefening voor arbeiders, weer 
ongedaan maken. 

Onbegrijpelijk was deze gedachtengang niet. Nog vers in het geheugen 
lag het feit dat de 8-urige werkdag (en 45-urige werkweek), die na tien
tallen jaren strijd in 1919 was veroverd, toen de bourgeoisie konsessies 
toestond uit vrees voor het overwaaien van de revolutie uit Duitsland, 
al in 1922 weer was teniet gedaan en was teruggebracht tot 48 uur. Het 
kunnen blijven sportbeoefenen voor arbeiders zag men afhankelijk 
van maatschappelijke voorwaarden die het beste gevonden konden 
worden in versterking van SDAP en NVV. Het was vooral A.F. Muller 
die voortdurend bovengenoemde samenhang tussen beide doelstellin
gen benadrukte.4 ! Die samenhang kwam trouwens ook in de dagelijkse 
praktijk van de NASB naar voren. Sportbondsafdelingen namen deel 
aan alle akties en demonstraties van SDAP en NVV, waarvoor, indien 
nodig, het eigen programma van sportbeoefening werd opgeschort. 
Daarnaast werden de leden aangespoord lid te worden van SDAP of 
NVV. In een aantal afdelingen was zo'n partij- of vakbondslidmaat
schap zelfs voorwaarde om lid te kunnen worden van de NASB. 

Opvoeding en socialistische sportbeoefening 
Nog op een tweede, meer inhoudelijke manier werd een verband ge
zien tussen de doelstelling van bevordering van lichaamskultuur en die 
van versterking van de arbeidersbeweging. Sal Broekman: 
'Maar zelfs al zou de sport neutraal zijn, dan nog is het voor ons so-
ciaal-demokraten in strijd met ons beginsel aan haar onze kinderen af 
te staan. De tijd is gelukkig voorbij dat de arbeidersklasse alleen te 
strijden heeft voor verbetering van arbeidsvoorwaarden. Zij is een kul-
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turele macht van grote betekenis geworden. Binnen de rijen van de 
Moderne Arbeidersbeweging wordt de massa opgevoed lot socialis
tisch denken. De socialistische arbeidersbeweging is geworden tot een 
grote, opstrevende bevolkingsgroep met eigen denkbeelden, eigen in
zichten en eigen werkingssfeer. Tussen haar levensbeschouwing en de 
burgerlijk-konservatieve, ligt een afgrond die niet te overbruggen is. 
De socialistische arbeidersklasse zoekt haar eigen weg naar kunst, ver
maak en levensverdieping [...] Het zou een nalatigheid van niet te 
schatten betekenis zijn niet overal door te dringen en de lichamelijke 
opvoeding aan onze politieke en klassetegenstanders over te laten'." 
De NASB zag in de eigen sportbeoefening en eigen organisatie een mo
gelijkheid arbeiders en arbeidersjeugd op te voeden tot goede leden 
van de Moderne Arbeidersbeweging en' tot mensen die socialistisch 
dachten en voelden. Van belang is daarbij de vraag of die opvoedende 
invloed vooral gezien werd als gevolg van de eigen organisatie en de 
daarin plaatsvindende opvoedende aktiviteiten náást de sportbeoefe
ning, of dat de manier van sportbeoefening zelf als opvoedkundig ele
ment gezien werd. Met andere woorden: beschouwde men sportbe
oefening zelf als een vast gegeven of zag men de sport als een verander
baar geheel van regels, met als konsekwentie dat bij verandering van 
regels er ook een andere opvoedende werking van de sportbeoefening 
zelf uitgaat? Uit het citaat van Broekman bleek al dat deze de moge
lijkheid van een eigen socialistische vormgeving van de sport hoog 
aansloeg. Broekman sloot daarbij aan op de ideeën van Hendrik de 
Man die het socialisme behalve als politieke beweging vooral ook zag 
als drager van een nieuwe kuituur. Een aantal van de ideeën van De 
Man zijn in de formuleringen van de doelstellingen van de NASB dui
delijk te herkennen, zoals de grote nadruk op de gemeenschapsopvoe
ding en de belangrijke plaats van het sportfeest. In par. 2.5. zal daar
om nader op deze ideeën van 'het socialisme als kultuurbeweging' 
worden ingegaan. 

Zoals uit de polemiek in 'Het Volk' voorafgaande aan de oprichting 
van de NASB al bleek, werden door de tegenstanders van die oprich
ting de opvoedingsmogelijkheden van een socialistische sportorganisa
tie gering geacht en hielden deze een socialistische vormgeving aan de 
sportbeoefening zelf voor onmogelijk. Maar ook de voorzitter van het 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling, Henk Brugmans, die de Sport
bond wèl goed gezind was, legde (in 1938) het aksent volledig op de ei
gen organisatie: 'In de NASB is voortdurend de gedachte aanwezig dat 
wij geen sport doen om de sport alleen, maar dat wij ons lichaam kulti-
veren als een vorm van menselijke ontplooiing, dat wij de sport voor 

36 



het proletariaat willen veroveren als een hefboom tot onze bevrijding. 
Men kan dan wel niet sociaal-democratisch turnen, maar men kan wel 
een turngroep in zulk een geest leiden dat er een opvoedende invloed 
vanuit gaat die werkt als ontvoogding'.'" 
Hoe sterk ook Muller de opvoedingsmogelijkheden van een eigen or
ganisatie inschatte bleek uit zijn verweer tegen het argument dat je 
toch niet 'socialistisch kunt voetballen': 'Wij kunnen niet socialistisch 
elektriciteit of gas voortbrengen. Het gas en de elektriciteit zullen in 
een socialistische maatschappij wel niet van kwaliteit afwijken van die 
welke op het ogenblik geleverd wordt. Maar voor de mensen die in de 
gas- en elektriciteitsfabrieken de arbeid moeten verrichten voor de 
produktie van deze nuttige verbruiksbenodigdheden, is het niet het
zelfde of deze fabriek geëxploiteerd wordt door een kapitalistische on
derneming dan wel door de gemeente [...]'." 

In dezelfde radiotoespraak voor de VARA bracht Muller echter een 
belangrijke nuancering aan in zijn verweer: 
'Wij willen de vraag of er socialistische sport kan bestaan voor het 
ogenblik buiten beschouwing laten. Wij stellen ons voor dat in een so
cialistische maatschappij zelfs de techniek van de sportbeoefening ook 
wel veranderen kan. Maar ook dit laten wij buiten beschouwing. Voor 
de mensen die zo redeneren is het duidelijk dat voor hen het gebeuren 
de dáád van de sportbeoefening als zodanig, het spel, het objektieve is 
[...] Voor ons liggen dedingen juist andersom. Voor ons is de sportbe
oefening geen doel, maar slechts een middel om een doel te bereiken. 
Het spel is middel, de veredeling van de mens, zijn lichamelijk welzijn, 
zijn geestelijke ontplooiing doel. Dit principiële onderscheid ontgaat 
vele onzer vrienden. [...] Zo is het voor de sportbeoefenaar volstrekt 
niet hetzelfde, op welke wijze de sport beoefend wordt, onder welke 
leiding deze sportbeoefening geschiedt en of men zich daarbij ten doel 
stelt de sportbeoefening als middel tot lichaamskultuur dan wel de 
sportbeoefening als middel om het wedstrijdwezen te exploiteren ten
einde winst te behalen'.'" 

Dit citaat van Muller wordt in onderstaande paragraaf nader bekeken. 
Daarbij wordt tevens getracht een nader analysekader te ontwikkelen 
aan de hand waarvan de sportbeoefening in de NASB in deze studie 
kan worden behandeld. 

Over socialistische spari. Een analysekader 
In de probleemstelling van dit onderzoek werd gerefereerd aan de stel
ling van Van Kemenade dat de behoefte aan eigen organisaties zal af
nemen naarmate men de praktijk van die bepaalde aktiviteit meer 
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door eigen wetmatigheid bepaald en minder door levensbeschouwelij
ke (ideologische) visies beïnvloedbaar acht. 
In de scepsis die spreekt uit de vraag 'Kun je wel socialistisch voetbal
len?' klinkt de opvatting door dat eigen vormgeving niet mogelijk is, 
met andere woorden dat de sportbeoefening (i.e. het voetballen) der
mate door eigen (voetbal-) regels ('wetmatigheid') bepaald is, dat ver
andering nauwelijks mogelijk is. Hoe zit het nu met die eigen 'wetma
tigheid' in de sport? 

Muller verwijt in bovenstaand citaat zijn tegenstanders dat zij alleen 
oog hebben voor de daad van de sportbeoefening als zodanig, die dan 
als 'het objektieve' gezien wordt. Men zou dit ook kunnen formuleren 
als het alleen oog hebben voor het geheel van fysieke gedragingen. Nu 
is het een feit dat fysieke gedragingen sterk bepalend zijn voor de 
sport. (Als we de denksporten tenminste buiten beschouwing laten). 
Maar deze fysieke gedragingen krijgen eerst hun zin en betekenis als 
sponhandelingen tegen de achtergrond van het sociale regelsysteem, 
de institutie 'sport'. De Vries geeft in zijn dissertatie 'Sociale Orde, re
gels en de Sociologie' het voorbeeld van iemand die een gulden in zijn 
hand heeft: 'Gegeven de institutie 'geld' heb ik een gulden in mijn 
hand. Ik kan die gulden gebruiken bijvoorbeeld, om er iets van een an
der mee te kopen. Zien we echter van die institutie af, dan is een plat 
en rond stukje van een of andere zilverlegering alles wat ik 
overhoud'.'0 Ook Crum geeft aan dat fysieke gedragingen eerst in een 
sociale regelkontekst hun betekenis krijgen. Crum geeft daarbij het 
voorbeeld van de sexualiteit: 'Er zal niemand te vinden zijn die staan
de wenst te houden dat sexuele omgang niets te maken heeft met fysie
ke kondities en dat enige technische bekwaamheid in het liefdesspel 
een overbodige luxe is. Niettemin is het voor iedereen vanzelfsprekend 
dat pedagogisch verantwoord onderwijs met betrekking tot sexualiteit 
het perspektief van het fysieke en het technische overstijgt. Sexualiteit 
wordt allereerst beschouwd als interaktie tussen mensen en fysieke en 
technische aspekten krijgen vanuit dat perspektief hun plaats toegewe
zen'.51 

Zo is het ook zinvol om in de sport in plaats van een sportopvatting die 
zich beperkt tot het fysieke en technische aspekt, een opvatting te stel
len die het interaktie-karakter (sociale-regel-karakter) van de sport 
voorop stelt. In aansluiting op Habermas zouden we dan in de sport 
onderscheid kunnen maken tussen 'technische' regels en 'konforma-
tieve' regels." Technische regels zijn leidinggevend voor bepaalde in
strumentale gedragingen waarbij middelen voor een bepaald doel aan
gewend worden, zoals bijvoorbeeld typen, zwemmen, timmeren. Ge-
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dragingen kortom, ten opzichte van een objekt dat in de eerste plaats 
de natuur is. 
Konformatieve regels normeren de symbolische interaktie, kortom de 
gedragingen die we samen met of ten opzichte van andere mensen als 
medesubjekten voltrekken. 
Wat die technische regels betreft: bij voetballen bijvoorbeeld, valt 
doorgaans zuiverder te schieten met de wreef, dan met de punt van de 
schoen. Bij het hoogspringen dient zoveel mogelijk horizontale in ver
tikale snelheid omgezet te worden en er zijn verschillende springtech-
nieken die 'bewezen' hebben dat er hoog mee te springen valt. Deze re
gels zijn bekend uit eerdere ervaring of speciaal onderzoek. Voor wie 
wil voetballen of hoogspringen zijn ze in hoge mate dwingend, tenmin
ste als men zijn sportbeoefening in hel teken van presteren en overtref
fen stelt. Wil men dat laatste ook in een socialistische sportorganisatie, 
dan zullen de technische regels daar niet veel anders zijn. 
Wat de konformatieve regels betreft ligt dat anders. Binnen deze kon
formatieve regels is het zinvol een onderscheid aan te brengen tussen 
die regels die direkt bepalend zijn voor de vorm van de sociale institu
tie, die een nieuwe praxis kreeren, en daarnaast regels die dit gedrag 
nader modificeren. In aansluiting op Searle kunnen deze respektieve-
lijk konstitutieve regels en regulatieve principes genoemd worden." 
De konstitutieve regels definiëren een praxis en laten geen alternatie
ven toe zonder dat men buiten deze praxis treedt. Voortgezette over
treding betekent dat men niet meer aan de betreffende praxis deel
neemt. Wie bijvoorbeeld bij voortduring bij het voetballen de bal met 
de hand meeneemt, voetbalt niet meer, maar speelt handbal of rugby. 
Konstitutieve regels hebben volgens Searle een 'quasi-tautological 
character', het aanzien van partiële definities. De spelregel voor 
schaakmat bijvoorbeeld is een deel van de definitie van schaakmat en 
de formulering ervan derhalve tautologisch.54 Volgens Duintjer wor
den juist daardoor konstitutieve regels vaak niet als regels onderkend 
omdat zonder deze regels de onderhavige praxis niet (althans niet zó) 
zou kunnen bestaan." 

De regulatieve principes tenslotte, bevatten een aantal 'afspraken' die 
het gedrag van de betrokkenen binnen een praxis beïnvloeden, doch 
zonder dat dat tot een geheel andere praxis leidt. Sportief of ruw voet
ballen maakt een heel verschil, maar het blijft wel voetbal. Dat geldt 
voor een aantal formele regels, zoals bijvoorbeeld het instellen van een 
gele kaart, maar ook en vooral voor het instellen van informele regels 
zoals de vraag of er solistisch of als echte ploeg gespeeld wordt, of het 
'om het spel' gaat of 'om de knikkers', wat je je tegenstanders mag 
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aandoen om zelf te winnen ('voetbal is oorlog') enzovoorts. Voor wie 
door de uitsluitend fysieke, technische en formele kanten van de sport
beoefening heenziet en tevens oog heeft voor het interaktie-aspekt, is 
het duidelijk dat toepassen van verschillende regulatieve principes tot 
een verschillende wijze van sportbeoefening leidt. 
Wanneer nu gesproken wordt over de veranderbaarheid en eigen 
vormgeving van de sportbeoefening, dan moet in de eerste plaats aan 
deze regulatieve principes gedacht worden. 
Dat wil niet zeggen dat de konstitutieve regels en technische regels on
veranderbaar zijn. In principe verzet niets zich tegen een verandering 
van konstitutieve regels en wanneer voor andere normen dan effektivi-
teit en prestatie gekozen wordt, dan zullen heel wat technische regels 
als minder dwingend ervaren kunnen worden. 
Met betrekking tot het citaat van Muller zou nu gesteld kunnen wor
den, dat Muller zijn tegenstanders verwijt alleen maar oog te hebben 
voor de 'objektieve buitenkant' van technische en konstitutieve regels 
terwijl de vanuit pedagogisch en ideologisch standpunt belangrijkere 
interaktionele aspekten, de regulatieve principes, over het hoofd ge
zien worden. 
Bovenstaande gedachten zijn ook ordenend voor de verdere behande
ling van de sportbeoefening in de NASB. Dat zal geschieden aan de 
hand van volgende vragen: 
1. Welke vormen van sport werden in de NASB beoefend en in hoever
re weken deze vormen af van de burgerlijke sport? Zijn er ook eigen 
vormen ontwikkeld? (specifieke konstitutieve regels). 
2. Op welke wijze vond deze sportbeoefening plaats? 
Dit is de vraag naar de belangrijkste regulatieve principes. 
3. Hoe was de sportbeoefening in de NASB georganiseerd en zijn hier 
verschillen met de burgerlijke sport aan te wijzen? 
Deze vraag zal in hoofdstuk 4 behandeld worden. De eerste twee vra
gen in hoofdstuk 6. 

Mag bovenstaande analyse vooral inhaken op een citaat van Muller, in 
de dagelijkse praktijk van de NASB was het veeleer Broekman die vol
gens de ideeën van het socialisme als kultuurbeweging de eigen vorm
geving van de sport benadrukte. En dat deed hij ook ten aanzien van 
alle andere aktiviteiten binnen de NASB, zoals bijvoorbeeld de feest
avonden en het door hem verfoeide 'bal na'. De veel pragmatischer in
gestelde vakbondsman Muller benadrukte veel meer het nut van een ei
gen organisatie en was terwille daarvan eerder bereid wat water in de 
wijn te doen. 
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Sport en arbeid 
Naast de politieke en opvoedkundige argumenten was er nog een derde 
reden voor de NASB om de sportbeoefening voor arbeiders in een ei
gen organisatie te bevorderen. Het was vooral Muller die in zijn bro
chure 'Arbeiderssport en Burgerlijke sport' en in een hele reeks artike
len in 'Arbeiderssport' wees op de toenemende rationalisering van de 
arbeid (het Taylorisme), waardoor de arbeid steeds meer een eenzijdi
ge, ononderbroken lichamelijke en geestelijke inspanning werd. Vol
gens Muller betekenden de tegenwoordige arbeidsmethoden zowel fy
siek als psychisch een gevaar voor de arbeider. Zo zou de stofwisseling 
door de vaak onvoldoende zuurstofverzorging op de arbeidsplaats lij
den en zouden storingen in de bloedsomloop ontstaan, omdat door de 
eenzijdige bewegingen de afbraakstoffen niet goed afgevoerd worden. 
Ook zouden door de eenzijdige arbeidsbewegingen vergroeiingen op
treden. 
Volgens Muller dreigen eveneens psychische gevaren: 'De arbeider, de 
mens is niet meer zichzelf, hij is een klein deeltje van het grote mecha
nisme dat fabriek, kantoor of werkplaats heet. Het ritme van zijn we
zen wordt door de mechanische arbeid teruggedrongen, de eigen per
soonlijkheid verdrukt, het eigen wezen verstikt. Kortom, de gerationa
liseerde arbeid degenereert'. Dat gold volgens Muller in nog sterkere 
mate voor de arbeidersjeugd die zo vroeg in het produktieproces opge
nomen wordt: 'Juist in die jaren waarin hun rijke fantasie hen de heer
lijke mogelijkheden voortovert van ongebonden spel- en stoeipartijen 
met hun gelijken, zijn zij de geketende gevangenen in het moderne 
produktieproces'." Sport kon volgens Muller een goed middel zijn om 
deze psychische en fysieke nadelen van de arbeid te kompenseren. 
Voorwaarde is dan wel dat zij deskundig geleid wordt. Gezien het 
steeds toenemend aantal fabrieksclubs, zien, volgens Muller, ook 
steeds meer ondernemers dit voordeel van de sport in. 
Sport zou dus kunnen dienen ter kompensatie van een ongezonde of 
ontmenselijkte arbeidssituatie. Een soortgelijke kompensatietheorie 
zou pas na 1956 in de officiële sporttheorie naar voren komen. Vooral 
door publikaties van H. Plessner zoals 'Die Funktion des Sports in der 
industriellen Gesellschaft' (1956)". Maar waar Plessner in 1956 nog 
bleef stilstaan bij een enkelvoudige kompensatietheorie, waarin de 
sport als een vrijelijk vorm te geven gebied geplaatst werd tegenover de 
arbeid, daar werden in 1931 in de NASB al vraagtekens gezet bij de 
ontwikkeling van die sport. Zo schreef Piet Voogd in 
'Arbeiderssport': 'Maar sport, die feitelijk als tegenwicht moest die
nen tegen de ver doorgevoerde mechanisering van de arbeid, is tegen-
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woordig teveel gemechaniseerd' " Muller wees op het verschil dat vol
gens hem tussen sport en arbeid zou moeten blijven bestaan 'Sport en 
arbeid mogen echter niet vereenzelvigd worden Tussen arbeid en 
sport bestaat een onoverbrugbaar verschil, zowel in doel als in wezen 
Doel van de arbeid is objektiel (nuttige voortbrenging), dat van sport 
subjektief (individuele voldoening) Maar voor alles, arbeid is ge
dwongen en harde plicht die bijna niemand gaarne vervult, die geen 
vreugde of voldoening geeft, die veel meer een kwelling is Sport daar
entegen is geheel vrijwillig Sport moet vrij zijn in tweeërlei opzicht 
Eerstens in het zelf willen van sportbeoefening in het algemeen en 
tweedens wat betreft de keuze van de tak van sport die men beoefenen 
wil' " 

Zo wordt in 1931 al gewezen op de toenemende arbeidskonforme ont
wikkeling van de sport in verdergaande specialisatie, rationelere trai
ningsmethoden en organisatorische discipline, waardoor niet langer 
meer sprake is van kompensatie, maar veeleer van een 'verdubbeling' 
van de arbeidssituatie naar de vrije tijd toe Een inhoudelijk hiermee 
sterk overeenkomende stellingname van Habermas in zijn artikel 'So-
z r logische Notizen zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit' m 19676° 
zou de start betekenen van de hedendaagse sportkritische literatuur 
In de dagelijkse praktijk van de Sportbond hield deze visie in dat aan 
een vrije ongedwongen wijze van sportbeoefening de voorkeur gege
ven werd boven het alsmaar opvoeren van de prestaties en dat een 
steeds verdergaande specialisering en rationalisering werden afgewe
zen Zo werd elk lid aangeraden naast zijn eigen tak van sport nog 
een tweede sport te beoefenen ('aanvulhngssport') en werd ter bestrij
ding van eenzijdigheid en ter bevordering van de gemeenschapszin de 
gezamenlijke gymnastiekbeoefening gestimuleerd 

Tegen individualisme en persoonsverheerlijking 
Tegenover het individualisme en de slerrenkwekerij van de burgerlijke 
sport stelde de NASB zijn leuze 'Arbeiderssport is Massasport' Wat 
werd onder deze leuze verstaan9" 
Op de eerste plaats dat sportbeoefening voor alle mensen bedoeld is en 
door allen aktief beoefend moet worden Daarmee keerde de NASB 
zich tegen de burgerlijke sport die vooral op de beste presteerders ge
richt was en door de grote massa slechts passief als kijksport meebe
leefd werd Volgens de NASB moest ieder lid naar eigen inzichten en 
aard kunnen kiezen welke tak van sport hij of zij zou willen beoefe
nen Daarnaast werd er naar gestreefd dat alle leden, ongeacht de 
sport die zij beoefenden, deelnamen aan de gymnastiek Gymnastiek 
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werd gezien als de tak van sport bij uitstek waaraan een groot aantal 
mensen tegelijk kan deelnemen en waarbij oefeningen door grote mas
sa's tegelijk op het veld gedaan kunnen worden. Als voorbeeld daarbij 
dienden de massaoefeningen van de Sokol-turnbeweging in Tsjecho-
Slowakije. Dit aspekt van massasportbeoefening zag men ook reali
seerbaar in wandeltochten, optochten en bij deelname aan demonstra
ties van de hele arbeidersbeweging. 
Deze nadruk op gemeenschapszin en kameraadschap boven het bur
gerlijke individualisme was ook de achtergrond van het verbod op het 
toekennen van prijzen, medailles en bekers voor winnaars van sport
wedstrijden. In de beginjaren werden ook geen kampioenschappen ge
houden. In de loop der jaren zouden in deze opvattingen overigens wel 
enige verschuivingen optreden die verderop in deze studie aan de orde 
zullen komen. Het citaat aan het begin van par. 2.4. spreekt van ver
sterking van proletarische solidariteit en gemeenschapszin. Het aksent 
op de klassesolidariteit boven het als liberaal ervaren individualisme 
was allang in de socialistische beweging verankerd. In het gebruik van 
de abstraktere formulering 'gemeenschapszin' laat zich de invloed van 
de ideeën van het socialisme als kultuurbeweging onderkennen. 

Kulturele vorming 
Wilde de NASB zijn sportieve aktiviteiten niet los zien van politieke 
aktiviteiten, evenmin wilde de Sportbond de sportbeoefening isoleren 
van andere kulturele aktiviteiten. De vorm van de organisatie bena
drukte deze keuze al: in de afdeling kwamen de beoefenaars van de 
verschillende lakken van sport samen en juist deze afdeling had tot 
taak de politieke en kulturele aktiviteiten te organiseren. Vooral in de 
beginjaren in Amsterdam bracht de sportbond het zo tot een bloeiend 
kultureel leven. Om de kulturele vorming duidelijk gestalte te geven 
werd in 1930 ook een eigen 'Culturele Raad' in het leven geroepen, 
waartoe een samenwerking werd aangegaan met de Bond van Sociaal-
Demokratische Studentenclubs (SDSC). Daarnaast wekte de NASB 
zijn leden op deel te nemen aan de aktiviteiten van het Instituut voor 
Arbeidersontwikkeling en de VARA. 

Erkenning van de sport 
In artikel 3 van de Statuten geeft de Sportbond aan, te streven naar 
een duidelijker maatschappelijke erkenning van het belang van de 
sport en een daarop gebaseerd sportbeleid van de overheid. Daarbij 
werd gedacht aan subsidies, vermindering van vervoersprijzen bij 
sportfeesten en sportdemonstratics, het vrij gebruik van school-turn-
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lokalen, inrichting van gemeentelijke stadions en zweminnchtingen, 
verplicht zwemondemcht op alle scholen, gemeentelijke keunngs- en 
konsultatieburo's voor sportbeoefenaren en sportbeoefenende jeugd '2 

De NASB verzette zich tegen de bouw van akkommodaties waar alleen 
de allerbesten gebruik van konden maken, zoals het Olympisch Sta
dion, dat met voorschotten van de overheid door het partikulier initia
tief werd gebouwd 'Het bevolkt dit stadion een keer per week met een 
paar dozijn sportmensen en voor de rest met duur betalend publiek 
Overigens ligt het dure sportpaleis braak, terwijl de massa der jonge 
sportbeoefenaars hunkert naar een omgeving in welke ze zich kan ver
meien, om van het gebrek aan leiders maar niet te spreken "^ 

Samenvatting 
In deze paragraaf is een overzicht gegeven van enkele belangrijke ele
menten zoals die in de verschillende doelformuleringen van de NASB 
naar voren kwamen Een aantal van deze elementen zullen in het ver
dere verloop van deze studie nog in hun ontwikkeling aan de orde ko
men 
Een overzicht van deze elementen was ook te vinden in een beginsel
verklaring van de Socialistische Arbeiderssport Internationale " 
1 De sport moet in de eerste plaats massasport zijn, welke de bevorde 
ring der lichamelijke en geestelijke strijdvaardigheid der arbeiders
klasse beoogt Boven de ontwikkeling van de enkeling met zijn bijzon
dere bekwaamheden staat de opvoeding tot gemeenschappelijk denken 
en handelen 
2 Wedstrijden mogen niet dienen om met alle middelen de tegenstan
der te bestrijden en te verslaan De arbeiderssportbeoefenaar waar
deert altijd in zijn tegenstander de mens en klassegenoot Alle wed
strijden behoren in kameraadschappelijkc geest gehouden te worden 
en moeten meer worden opgevat als een hoogontwikkeld, vrolijk spel, 
dan als een ernstige en moeilijke worsteling om te overwinnen 
3 Bij alle takken van sport dienen de massaoefeningen op de voor
grond te staan 
4 Slechts de gezondheids- en massasport kan dienen als basis voor een 
natuurlijke verbetering der sportprestaties Dit betekent niet dat aan 
de bijzondere lichamelijke geschiktheid van de enkeling willekeurige 
beperkingen moeten worden opgelegd Het betekent alleen dat niet 
met kunst- en vliegwerk sportsterren moeten worden gekweekt, doch 
dat de arbeiderssport ten doel heeft, de ongedwongen ontwikkeling 
van natuurlijke en geestelijke eigenschappen 

5 Aangezien arbeiderssport gericht is op versterking van het lichaam en 
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verbetering van de gezondheid, behoort ook de strijd tegen alcohol en 
nicotine tot de taak der arbeiderssportbeweging 
6 De opvatting dat buitengewone sportprestaties de persoonlijke ver
dienste van de enkeling zijn en om die reden prijzen moeten worden 
uitgeloofd, bepaalde titels gegeven of kranteartikelen daaraan gewijd 
moeten worden, is met het karakter van arbeiderssport onverenigbaar 
7 De deelneming van de beoefenaren van alle takken van sport aan al
le grote sportdemonstraties, optochten en massaoefeningen, is voor de 
arbeiderssportbeoefenaar een plicht die vanzelf spreekt 
8 De medewerking der vrouwen aan de lichamelijke en geestelijke op-
voedingsarbeid is noodzakelijk voor de totstandbrenging van een so
cialistische hchaamskultuur 
9 Samenwerking met andere delen der arbeidersbeweging, welke de 
geestelijke en kulturele verheffing der arbeidersklasse beogen, is voor 
het verwezenlijken van vorenstaande grondregels noodzakelijk' 

2 5 Over socialistische kuituur, het socialisme als kultuurbewegmg 

In de vorige paragraaf werd gesproken over een eigen socialistische 
sportkultuur Dat streven is niet los te zien van het streven naar een so
cialistische kuituur in meer algemene zin Binnen de kulturele organi
saties van de Moderne Arbeidersbeweging had in de jaren twintig 
steeds meer de idee postgevat, dat het met voldoende was een bijdrage 
te leveren aan de politieke en ekonomische strijd voor het socialisme, 
maar dat het bereiken van het socialisme vroeg om een andersoortige 
opvoeding van de arbeiders In Nederland was het vooral de AJC die 
deze gedachte van het socialisme als kultuurbewegmg uitdroeg Het 
feit dat een flink aantal (oud-)AJC-ers aan de wieg van de Sportbond 
stond maakt het niet vreemd dat deze ideeën ook in de NASB door
drongen 

Deze paragraaf gaat in op deze ideeën van het socialisme als kultuur
bewegmg aan de hand van het gelijknamige boek van Hendrik de 
Man, dat in 1928 in het Nederlands vertaald werd door Koos Vorrink 
Deze behandeling wordt voorafgegaan door een samenvatting van het 
'klassiek' marxistische kultuurbegrip, zoals dat binnen de Tweede In
ternationale vooral door Karl Kautsky werd verwoord en waarin het 
realiseren van een socialistische kuituur onder kapitalistische verhou
dingen niet mogelijk werd geacht 
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De /cultuuropvatting in de Tweede Internationale'''' 
Tot in de jaren twintig was hel marxisme vooral een politiek-econo-
misch stelsel, veel meer was het nog met de 'jonge' Marx moest nog 
ontdekt worden Centraal in de marxistische maatschappijvisie stond 
de klassenstrijd Die zag de maatschappij verdeeld in twee tegenover 
elkaar staande klassen de arbeidersklasse en de bourgeoisie De strijd 
tussen deze beide klassen werd beschouwd als de kern van de maat
schappelijke ontwikkelingen die uiteindelijk zouden resulteren in de 
komst van het socialisme In het socialisme zou op grondslag van het 
gemeenschappelijk bezit van de produktiemiddelen een gelukkige, 
welvarende, harmonische maatschappij tot stand komen Deze hele 
gang van zaken lag in de historische ontwikkeling van de mensheid be
sloten Het socialisme was niet alleen wenselijk, het was ook historisch 
noodzakelijk Het socialisme bevond zich in een overeenstemming met 
de loop der geschiedenis de arbeidersklasse belichaamde de histori
sche vooruitgang Het marxisme was de wetenschap van deze wetma
tigheden in de menselijke geschiedenis In deze visie behoort de kui
tuur tot de 'bovenbouw', tot dat geheel van politiek gedrag, van juri
dische, artistieke, filosofische opvattingen en uitingen, van intermen
selijke verhoudingen enzovoorts, dat in zijn vorm en inhoud wordt be
paald door de produktieverhoudingen van een bepaald tijdperk De 
verandering en vernieuwing van dit konglomeraat van verschijnselen is 
afhankelijk van de verandering van die produktieverhoudingen 
Een nieuwe kuituur kan dus alleen tot stand komen als gevolg van een 
omwenteling in de ckonomie Omdat de kulturele bovenbouw bepaald 
is door de ekonomische onderbouw, is socialistische kuituur alleen 
mogelijk op grondslag van een socialistische ekonomie, dat wil zeggen 
een ekonomie waarbij de produktiemiddelen zich in handen van de ge
meenschap bevinden 

De socialistische beweging heeft als opdracht de klassenstrijd te voe
ren, daardoor geleidelijk in macht toe te nemen, tenslotte de macht 
over te nemen van het handjevol kapitalisten die overblijven en dan de 
produktie te socialiseren Dan, en pas dan, is een socialistische kuituur 
mogelijk Zolang de klassenstrijd nog moet worden gevoerd heeft het 
geen zin op andere wijze die socialistische kuituur voor te bereiden 
Voor zover er sprake is van een kultuurknsis is dat alleen een krisis van 
de burgerlijke kuituur en die krisis is niet meer dan een weerspiegeling 
van de ondergangsfase waarin de bourgeoisie zich als maatschappe
lijke groep bevindt 

Deze visie op de mogelijkheid van een socialistische kuituur bepaalde 
voor de Eerste Wereldoorlog het opvoedings- en vormingsdenken bin-
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nen de sociaal-demokratie. Arbeidersontwikkeling werd primair ge
zien als het bijbrengen van die kennis die van belang was voor de poli
tieke en ekonomische strijd van de arbeidersbeweging. Nu maakte de 
maatschappelijke positie van de arbeidersklasse voor de Eerste 
Wereldoorlog het ook verklaarbaar, dat een absolute prioriteit werd 
gelegd op de strijd en minder op abstrakte 'bovenbouw'-zaken als bij
voorbeeld kulturele vorming. De verworvenheden na 1919 én de poli
tieke patstelling van de arbeidersbeweging in de jaren '30 zouden tot 
gevolg hebben dat de aandacht zou gaan verschuiven/verbreden naar 
andere terreinen als kunst, literatuur, zang, natuur enz. 

Hendrik de Man: 'Het socialisme als kultuurbeweging^6 

Hendrik de Man, Belgisch socialist, hoogleraar in Frankfurt, en een 
man met groot gezag in kringen van de arbeidersjeugdbeweging, zette 
zich af tegen het kultuurbegrip zoals dat tot dat moment in de arbei
dersbeweging werd gehanteerd: 'Wanneer men sprak over de kulturele 
eisen der vakbeweging, dan dacht men daarbij niet aan de verwezen
lijking van nieuwe kultuurvormen in de arbeidersklasse, maar uitslui
tend aan de veroveringen van bepaalde voorwaarden tot kulturele ver
heffing door verhoging van het welvaartspeil en verkorting van de ar
beidstijd. De vraag evenwel, tot welke vorm van kuituur op deze wijze 
de toegang bevochten moest worden, wekte weinig belangstelling.' 
(blz. 7) 

Naast partij, vakbeweging en kooperaties die vooral strijdorganisaties 
zijn, was er nu een vierde tak van de arbeidersbeweging bijgekomen: 
de kulturele tak, bij wie het wél vooral ging om levensvorming, met 
name in dat gedeelte van het arbeidersleven (de vrije tijd) waaraan hij 
zelf vorm kan geven. Binnen de arbeidersbeweging bestonden al wel 
kulturele organisaties, maar De Man vroeg zich af of zij in hun opvat
ting van socialistische kuituur net zo tegenover de kapitalistische kui
tuur stonden als de socialistische partijen politiek tegenover de kapita
listische: 

'Het heeft weinig zin om zich af te scheiden van een algemene gymnas
tiekvereniging en een arbeidersgymnastiekvereniging te stichten, alleen 
en uitsluitend om in een kleine kring hetzelfde te doen, dezelfde doel
einden na te streven als diegenen, die men verlaten heeft. Zelfs het feit 
dat de algemene verenigingen zich door de burgerlijke beschermheren 
en hun stromannen voor politieke doeleinden laten gebruiken is nog 
geen afdoende reden om de stichting van een socialistische tegenorga-
nisatie te rechtvaardigen; want het zou in dat geval veel meer voor de 
hand liggen in de boezem der vereniging de neutraliteit te verdedigen 
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in plaats van zelf een politieke organisatie te stichten en daardoor af
stand te doen van iedere direkte beïnvloeding van de onverschillige 
meelopers', (blz. 12) 

Volgens De Man waren aan de burgerlijke kuituur drie hoofdkenmer
ken te onderscheiden: (blz. 17 e.v.) 
1. Het geloof aan een nastrevenswaardig hoger, waarbij dit hoger pri
mair betekent meer geld bezitten. Het geld bepaalt het aanzien, maakt 
het mogelijk 'in zijn stand te leven', iets wat door lagere groepen ook 
geprobeerd wordt te bereiken of althans na te doen. 
2. Het egoïsme, de prestatie waardoor men poogt zichzelf te waarde
ren. Daarbij is de maatstaf niet het nut voor anderen, maar de vraag in 
hoeverre men zich door het gepresteerde boven de anderen verheft. 
3 De onwaarachtigheid, als gevolg van het feit dal de hiervoor als ma
terialisme en egoïsme aangeduide levenshouding in tegenspraak is met 
de zedchjk-godsdienstige geboden, die men openlijk belijdt. 
Het socialistisch kulluundeaal stond volgens De Man in scherpe tegen
stelling tot deze burgerlijke kuituur: 'Het socialisme als gezindheid be
rust op zedelijke normen, die als anti-materialistisch en anti-egoïstisch 
kunnen worden aangezuid. [ ] Het wil, om het in éen woord te zeggen, 
een waarachtige gemeenschapskultuur in de plaats van een valse IK-kul-
tuur die het heil der gemeenschap offert aan het streven naar macht en 
rij kdom van enkelen' (blz. 20) Fel keerde De Man zich tegen de opvat
ting, dat voor de verwezenlijking van een socialistische kuituur eerst ge
wacht moet worden op de verandering van de produktieverhoudingen: 
'Wie de verwezenlijking van de socialistische levenshouding naar de 
toekomst verwijst en alles overlaat aan de zelfstandige uitwerking van 
toekomstige verhoudingen, die spreekt het doodvonnis uil over het so
cialisme zelf. Want de nieuwe verhoudingen kunnen slechts het werk 
zijn van nieuwe mensen. Het kapitalisme en de burgerlijke kuituur 
kunnen slechts overwonnen worden wanneer wij deze ook, en in de 
eerste plaats in ons zelf overwinnen' (blz. 21) 
Als konsekwentie van deze opvatting plaatste De Man ook vraagte
kens bij de klassenstrijd Als de klassenstrijd niet meer is dan een be
langenstrijd, dan voert hij niet tot het socialisme, maar dan vergroeit 
de arbeidende klasse met de burgerlijke maatschappij- en kultuurop-
vattingen. De klassenstrijd kan ons slechts dan het socialisme brengen, 
wanneer wij hem opvatten als een strijd om de verwezenlijking van een 
nieuwe levenshouding vanuit een nieuwe gezindheid en wanneer wij 
deze strijd nu reeds voeren. Twee soorten van drijfveren liggen volgens 
De Man aan de klassenstrijd ten grondslag: stoffelijke motieven, ont-
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staan uit het gevoel van ekonomische benadeling, zij dringen ons tot 
aanpassing en nabootsing, en zedelijke motieven die berusten op het 
gevoel dat de bestaande maatschappelijke orde niet alleen hel eigen 
stoffelijk voordeel in de weg staat, maar ook dat van de anderen en 
van de gemeenschap in het algemeen. [...] Deze twee motieven zitten 
niet alleen in de klassenstrijd als geheel, zij zitten ook in ieder mens 
zelf, men zou ze kunnen noemen de kapitalistische en de socialistische 
mens in ons. 

'Reeds hieruit kan men afleiden dat de klassenstrijd als gevolg van de 
erkenning van ekonomische belangen niet vanzelf de socialistische ge
zindheid verwekt. Ieder van ons weet dat men zeer goed een georgani
seerde klassenstrijder kan zijn en desondanks in zijn hart een spitsbur
ger, wiens grootste verlangen is een beetje omhoog te klimmen op de 
maatschappelijke ladder en die naar de mate dat hem dit lukt meer en 
meer geestelijk konservatief en reaktionair wordt', (blz. 27) 
Voor zover de klassenstrijd alleen uit stoffelijke motieven gevoerd 
wordt zal hij volgens De Man dan ook nooit tot het socialisme leiden, 
maar slechts tot aanpassing aan de kuituur der hogere klassen: 'slechts 
geestelijke behoeften - waartoe in de eerste plaats het zedelijke recht-
vaardigingsgevoel behoort - voeren daar boven uit tot een socialisti
sche levenshouding. Evenwel, niet vanzelf. Daartoe is nodig dat de 
klassenstrijd verdiept wordt van een belangenstrijd tegen de vijand van 
buiten tot een gezindheidsstrijd tegen de vijand van binnen, tot een 
strijd tussen de kapitalistische en socialistische mens in ieder van ons 
afzonderlijk en in de arbeidersbeweging in het algemeen', (blz. 38) 
Volgens De Man wordt de verlossing van de heerschappij zoals het so
cialisme dat verstaat daardoor steeds duidelijker een kultuuropgave: 
de overwinning van het oude geloof aan de bestaande waardebepaling 
van de sociale orde door een nieuw geloof. Dat nieuwe socialisme 
moet dan geen theorie blijven. We kunnen niet op het socialisme 
wachten en dán pas socialistische mensen krijgen. Zonder een kern 
van socialistische mensen, die nú al anderen een wegwijzend voorbeeld 
geven kan het socialisme niet worden bereikt: 'Dan pas zullen de 
massa's deze weg opgaan, wanneer er mensen zijn wier levenswijze een 
levend voorbeeld vormt: socialistische mensen. Het socialisme moet ge
leefd worden, wil het ook beleefd worden. De meerderwaardigheid van 
het socialistische kultuurideaal moet en kan slechts bewezen worden 
doordat de mensen die erdoor bezield worden een meerderwaardigheid 
bezitten waarvan de zedelijke en geestelijke hoedanigheid de anderen 
duidelijk in het oog springt. Of dat vooreerst ook slechts enkelen zijn— 
steeds zij η het in het begin maar weinigen—die de anderen dan later vol-
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gen' (biz 43) 
In Nederland was het vooral Koos Vornnk die de ideeën van De Man 
propageerde Vornnk had al in 1925 in een brochure, 'De komende 
nieuwe kuituur"7, deze gedachten uitgedragen Voor Vornnk stonden 
gemeenschapszin en gemeenschapsgevoel centraal 'De grote strijd van 
onze dagen, de strijd tussen kapitaal en arbeid, is vanaf een hoger plan 
bezien de strijd tussen individualisme en gemeenschapsgedachte Onze 
opgaaf is doelbewust de gemeenschapsgedachte te versterken en de 
ontbindende macht van het kapitalistische individualisme te verslaan' 
(blz 4 en 5) Socialistische opvoeding moest volgens Vornnk niet alleen 
inspelen op het menselijk verstand 'Voor het opvoeden der massa is 
nodig naast een beroep op persoonlijkheid, de erkening van de grote 
betekenis van de suggestieve beïnvloeding door de uit de massa om
hoog gegroeide, maar door banden van mensenliefde met haar ver
bonden leidende figuren Voor de opvoeding der massa zijn waarach
tige gemeenschapsfeesten en zinrijke traditionele handelingen van dui
zend maal meer betekenis dan het scherpzinnige beroep op de rede' 
Volgens Vornnk bestond binnen de beweging een overdreven waarde
ring voor zuiver intellektuahstische kennis en had men nagelaten de 
grote krachten van het gemoedsleven samen te vatten en tot symboli
sche uitdrukking te brengen Daardoor had het dagelijks werk vaak 
een te dor aanzien gekregen 

Met de ideeën van het socialisme als kultuurbeweging ontstond binnen 
de sociaal-demokratische arbeidersbeweging een zelfstandig opvoe-
dings- en vormingsdenken Als de realisering van een socialistische 
kuituur en de socialistische mens niet langer de uitkomst is van de poli
tieke en ekonomische strijd, dan moest zij als zelfstandige taak hier en 
nu opgepakt worden Dan ligt het voor de hand dat socialisten op alle 
maatschappelijke terreinen naar eigen vormgeving streven, waarin dan 
de eigen waarden van 'waarachtige gemeenschapszin' tot uitdrukking 
gebracht worden 

Er was geen reden de sportbeoefening daarbij uit te sluiten, al deed de 
AJC dat wel De AJC zocht met zijn kleding, lekespel, zang en dans, 
wandelen en kamperen naar een nieuwe levensstijl voor de arbeiders
jeugd Die levensstijl was wel sterk beïnvloed door de Duitse Sozialisti
sche Arbeiterjugend (SAJ) en tal van elementen uit de oude 'Wander-
vogelbewegung' waren er in terug te vinden 

Over de mogelijkheid/onmogelijkheid van een socialistische kuituur 
Over de vraag of een socialistische kuituur überhaupt mogelijk was, 
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waar die dan uit moesl bestaan en of datgene wat de jeugdbeweging 
deed daar al een voorloper van was, werd door de hoogleraren W.A. 
Bonger en R. Kuyper een felle polemiek gevoerd in 'de Socialistische 
Gids'. Bonger richtte zijn aanval tegen diegenen in de socialistische 
jeugdbeweging die het socialisme verweten puur materialistisch te zijn: 
'Van alle onzin die ooit over de sociaal-demokratie is gezegd, is wel de 
allergrootste dat zij materialistisch is. Zij strijdt juist tegen de materia
listische maatschappij die het geld als haar hoogste goed beschouwt en 
zij is aldus in overeenstemming mei de grootste denkers die ooit ge
leefd hebben en die ontkenden dal met waarachtige beschaving over
een te brengen is een wereld waarin voor alles naar het materiele wordt 
gestreefd'." De jeugdbeweging moest volgens Bonger niet zo'n hoog
dravende pretentie hebben. 

Vooral over dit laatste punt lag Kuyper met Bonger in de clinch: 'De 
malaise die er [...] in onze rijen bestaat, kan mijns inziens worden te
gengegaan door veel meer aan de principieel socialistische scholing van 
het proletariaat te doen en ook in andere opzichten de kulturele vor
ming van de arbeidersklasse ter hand te nemen'. Volgens Kuyper on
derschatte Bonger wat daar in de jeugdorganisaties tot dan toe aan 
werd gedaan: 'Wel wens ik dat het principiële socialisme in de arbei
dersbeweging meer als een levend ideaal wordt gevoeld. En dat onze 
beweging, na jarenlang door het kapitalisme kultureel onder de voet te 
zijn gelopen, methodisch een tegenaanval op de kapitalistische kuituur 
begint. Dat is in de jeugdorganisaties begonnen'." Overigens ont
kwam ook Kuyper niet aan de vraag of een socialistische kuituur nu al 
mogelijk is. 'Dat is natuurlijk niet mogelijk in de zin dat we nog tij
dens het kapitalisme een socialistische kuituur zouden kunnen verwe
zenlijken [...] Een afgeronde socialistische kulluur en levensstijl kan 
natuurlijk pas tot stand komen als gevolg van het socialistische milieu. 
Maar dat betekent niet dat nu we ten deze tijdelijk met de handen in de 
schoot moeten gaan zitten, de kulturele ontaarding die het kapitalisme 
met zijn toneel, zijn literatuur, zijn bioscopen, zijn sport etc. over de 
arbeidersklasse brengt niet het hoofd zullen bieden en niet zullen 
trachten aan socialistische kuituur reeds te bereiken wat thans in ons 
vermogen ligt. In deze zin is een kultuurstreven in onze arbeidersbewe
ging mogelijk, dat als het ware de grootste gemene deler vertegen
woordigt, dat de verschillende groepen die er deel van uit maken, in 
zich voelen'.70 Maar Bonger schatte wat op dat gebied gebeurde veel 
pessimistischer in: 'Laat men toch ronduit erkennen—hel is geen 
schande, want de arbeidersbeweging heeft op politiek en ekonomisch 
gebied grandiose arbeid gedaan—dat zij in de ruim vijftig jaar van 
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haar beslaan mets eigens heeft gemaakt' Dat de jeugdbeweging kul-
tuurvernieuwend bezig was, kon Bonger niet inzien 'De jeugdbewe
ging is een romantische sekte [ ] met al haar typische eigenschap
pen' " 
In een artikel later in 'de Socialistische Gids' maakte ook Hendrik de 
Man duidelijk, dat socialistische kuituur met in alle opzichten een 
breuk met het heden en verleden inhoudt 'De uitdrukking "verbur
gerlijking" betekent dus naar mijn mening iets geheel anders dan de 
verhouding tot de burgerlijke kuituur in het algemeen, zij treft slechts 
de levensstijl der tegenwoordige bourgeoisie Geheel los daarvan staat 
de verhouding van het socialisme tot die kultuurwaarden die in de we
tenschap en in de kunst nog heden door geestelijk begaafden worden 
voortgebracht en wel gedeeltelijk zonder zichtbare of bewuste gemeen
schap met het streven met het socialisme, in elk geval uit aandriften ge
richt op het voortbrengen van zuiver geestelijke waarden' 72 

De oprichting van de Nederlandse Arbeiderssportbond in 1926 kan 
zeer zeker begrepen worden als uitvloeisel van het streven naar een ei
gen socialistische kuituur in de jaren twintig, al is het opmerkelijk dat 
de belangrijkste auteurs daarvan (De Man, in Nederland Vorrmk) de 
sport nauwelijks zien als onderdeel van de kuituur Een aantal inhou
delijke keuzes, zoals gemeenschapszin boven individualisme, wijzen 
op een duidelijke verwantschap met 'het socialisme als kultuurbewe-
ging' Ook in de opvoedings- en vormingsdenkbeelden binnen de 
NASB zijn deze invloeden duidelijk In hoofdstuk 7 wordt hierop ver
der ingegaan 

De oprichting van de NASB mag echter zeker niet geheel verklaard 
worden vanuit dit streven naar een socialistische sportkultuur Zo za
gen we al de motivatie van het NVV om middels de sportbeoefening 
grote nieuwe groepen arbeiders en vooral arbeidersjeugd organisato
risch aan de Moderne Arbeidersbeweging te binden Daarnaast vond 
de oprichting van de NASB plaats in een periode waarin ook andere le
vensbeschouwelijke groeperingen in ons land zich op een toenemend 
aantal maatschappelijke terreinen afzonderlijk groepeerden (verzui
ling) Een ander motief was zeker ook het strijdbaar en weerbaar ma
ken van de arbeidersklasse ten dienste van de klassenstrijd Aan ver
schillende grote buitenlandse arbeiderssportbonden waren weerkorp
sen verbonden en juist dn gegeven en het feit dat in de beginjaren 
vooral mensen uit de linkervleugel van de SDAP zich in de Arbeiders-
sportbond organiseerden, maakte de NASB in de ogen van het partij
bestuur verdacht 
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Erg fundamenteel werd in de NASB de diskussie over de mogelijkheid 
van een eigen socialistische kuituur met gevoerd Met enige onderlinge 
verschillen (vgl Muller en Broekman) werden de ideeën uit het socia
lisme als kultuurbeweging in gematigde vorm wel geaksepteerd De fel
le diskussies die Siegfried Meyer beschrijft binnen de Duitse bond, 
vonden binnen de NASB niet plaats In de Duitse bond, die tot 1928 
zowel kommunistische als socialistische arbeiderssporters telde, be
stond een scherpe tegenstelling tussen de stroming die in de sport goe
de mogelijkheden zag voor eigen vormgeving en emancipatorische vor
ming, en een stroming die zulks afwees als fantasie waardoor gevaarlij
ke illusies gewekt werden over de bereikbare mate van individuele 
emancipatie onder kapitalistische verhoudingen Bovendien vreesde 
deze laatste stroming door een al te alternatieve sportpraktijk de massa 
van de arbeiders van zich te vervreemden " 
De NASB zag zeker mogelijkheden tot eigen vormgeving en hoopte 
daarbij niet alleen een kleine voorhoede maar ook de grote massa van 
de arbeiders te bereiken De vraag hoe konsekwent men daarbij de 
nieuwe principes in de hele levensstijl binnen de Sportbond moest 
doorvoeren (bijvoorbeeld wat betreft de feestavonden, en de vraag of 
deze al dan met met 'bal na' moesten worden besloten) was wel regel
matig punt van diskussie De NASB wilde een organisatie voor de ar-
beidersmassa zijn en niet een keurtroep of voorhoede van socialisti
sche kuituur, zoals Vorrink zijn AJC zag 
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3 
De moeilijkheden in Amsterdam 
Erkenning en gevolgen 

3 0 Inleiding 

Al in het vorige hoofdstuk bleek dat het partijbestuur van de SDAP 
weinig voelde voor een eigen arbeiderssportbond Het vreesde dat een 
groter politiek en maatschappelijk isolement er het gevolg van zou 
zijn. Een tweetal faktoren versterkten deze vrees. Op de eerste plaats 
was dat de in deze jaren toenemende verzuiling, die een elektorale uit
groei van de SDAP in de weg stond Het partijbestuur vreesde doo»" 
een eigen arbeiderssportbond verder aan deze verzuiling bij te dragen. 
Op de tweede plaats vreesde het partijbestuur oppositioneel socialisti
sche uitgangspunten in de NASB die minder goed zouden passen bij 
het proces van ingroei van de SDAP in het parlementair politieke 
systeem, zoals dat vooral na 1925 tot uiting kwam in het streven de po
litieke patstelling m Nederland te doorbreken door de SDAP rege-
ringsverantwoordelijkheid te laten dragen Een al te militant socia
listisch karakter van de Sportbond zou de burgerlijke partijen nog 
sterker kopschuw maken voor samenwerking en de herinneringen aan 
het 'revolutiejaar' 1918 weer levendig maken. Die vrees om door al te 
radikale geluiden in sektanstisch vaarwater te komen, bestond in het 
partijbestuur trouwens ook ten opzichte van oppositionele stromingen 
binnen de partij 

In dit hoofdstuk zal allereerst ruim aandacht geschonken worden aan 
de ontwikkelingen in de Amsterdamse afdeling van de NASB, die in 
niet geringe mate voedsel gaven aan de zojuist aangeduide vrees Deze 
ontwikkelingen worden gelijktijdig behandeld met de diskussies over 
de erkenning van de NASB, zoals die gevoerd werden in het partijbe
stuur van de SDAP en tussen SDAP en NVV onderling 
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt de oprichting van de NASB ge
analyseerd in relatie tot de algemene politiek-maatschappelijke positie 
van de arbeidersbeweging in deze tijd, voor zover de eerdergenoemde 
diskussies daartoe aanleiding geven In een aparte paragraaf wordt 
daarbij ingegaan op het vraagstuk van de verzuiling 

54 



3.1. De eerste diskussies over de erkenning 

Twee weken na de oprichting kwam de NASB al ter sprake in het par
tijbestuur. Ondanks de eenstemmige afwijzing van deze oprichting 
werd toch besloten eerst met het NVV te overleggen alvorens deze af-
wijziging in de openbaarheid te brengen.1 Als uitgangspunt voor dat 
gesprek legde het partijbestuur wel vast dat het aan de partij en niet aan 
de vakbeweging was om te beslissen over de vraag of men zich op sport
gebied apart diende te organiseren.2 

In dat gesprek met het NVV herhaalde Vliegen de bezwaren die hij al 
eerder in de SAI en in het partijbestuur naar voren had gebracht. Boos 
was Vliegen op het verbondsbestuur dat naar buiten al van zijn in
stemming met de NASB had blijk gegeven, waarmee het verbondsbe
stuur zich volgens Vliegen op politiek terrein had begeven. 'Het ver
bond kan niet de pretentie hebben de socialistische beweging te verte
genwoordigen'. Daarmee herinnerde Vliegen de aanwezigen nog eens 
fijntjes aan de nog niet zo lang daarvoor afgewezen pogingen van 
NVV-voorzitter Stenhuis om het NVV een grotere politieke rol te laten 
spelen door de SDAP om te vormen naar het model van de Engelse 
Labour Party.1 Het merendeel van de aanwezigen was het overigens 
met de argumenten van Vliegen tegen de NASB eens. Fraktievoorzitter 
Albarda wees daarbij nog eens expliciet op het gevaar van verzuiling: 
'Wij als socialisten staan anders in de wereld dan katholieken. Terwijl 
deze laatsten in een verdedigende positie staan waarom zij hun mensen 
isoleren, moeten wij expanderen. Wij moeten daarom dringen tussen 
andere groepen en tonen wat wij willen. Het separatisme is in ons land 
al ver genoeg doorgevoerd. Wanneer onze Arbeiderssportbond zon
dermeer zou bestaan uit arbeidersclubs zonder politieke richting; dan 
zou er over zijn te praten'. Albarda verwachtte echter dat de sport
clubs een duidelijk socialistisch karakter zouden krijgen waardoor zij 
wel in een isolement zouden komen. Alleen Smit, de voorzitter van de 
Algemene Bond van Handels- en Kantoorbedienden, steunde de 
NASB ondubbelzinnig. Smit wees er daarbij op dat op alle gebieden 
van ontwikkeling, ontspanning en opvoeding al afzonderlijke arbei
dersverenigingen bestonden, dus waarom niet op het gebied van de 
sport? Aan de vrees van Vliegen dat zo tegenstellingen in de sportwe
reld geschapen werden tilde Smit niet zo zwaar: 'Dat zei Vliegen ook 
toen we een eigen Ambtenarenbond (van het NVV) oprichtten'. 
Volgens de nieuwe partijvoorzitter Henri Polak nam Smit echter teveel 
Duitsland en Oostenrijk tot voorbeeld, waar de arbeiders jarenlang 
aan vervolgingen waren blootgesteld en zich wel afzonderlijk móesten 
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organiseren Daarvan was in Nederland geen sprake, aldus Polak, die 
ook de vergelijking met de zang-, muziek-, en toneelverenigingen af
wees 'omdat er wel socialistische muziek etc bestaat, maar geen socia
listische sport' NVV-voorzitter Stenhuis stelde voor de zaak nog eens 
in eigen huis te bespreken, waarbij dan ook een door Vliegen geformu
leerd kompromis aan de orde moest komen om wel arbeiderssport-
clubs te vormen, maar die dan bij het IvAO of de algemene sportbon 
den aan te sluiten Het IvAO zou er dan voor moeten zorgen dat deze 
clubs ook medewerking aan de demonstraties van de beweging zouden 
kunnen verlenen Een eigen arbeiderssportbond hoefde dan niet te 
worden opgericht Aldus werd besloten * 

De nota Vliegen 
Kort na deze vergadering zette Vliegen zijn bezwaren nog eens op een 
rijtje in de nota die hij al voor de oprichting van de NASB aangekon
digd had 
Volgens Vliegen droeg de sport in Nederland een algemeen karakter 
Veel clubs bestonden grotendeels uit arbeiders en deze algemene sport-
beweging had tot dan toe geen aanleiding gegeven tot strijd tussen po
litieke of religieuze richtingen Deze sportbeweging de naam 'burger
lijk' geven, was onjuist Wanneer daaronder verstaan moest worden 
'antiproletansch' dan klopte zij niet, want grote massa's arbeiders 
maakten er deel van uit Wanneer daaronder verstaan moest worden 
'anti-socialistisch', dan was zij nog meer onjuist, want van enige par-
tijnchting was volgens Vliegen nooit iets gebleken De sport was een 
terrein waarop tot dan toe alle beoefenaren, tot welke partij of klasse 
ze ook behoorden, samenwerkten en naar de mening van Vliegen was 
het ongewenst daarin verandering te brengen 

Daarnaast waren er ook vanuit het oogpunt van de sport bezwaren In 
de grote steden zouden nog wel levensvatbare clubs gevormd kunnen 
worden, maar voor kleinere plaatsen zou een aparte arbeiderssport-
bond betekenen, dat bestaande clubs uiteen zouden vallen en dat de 
nieuwe clubs niet levensvatbaar zouden zijn Dat zou antipathie wek
ken en menige jonge arbeider zou juist daardoor van de socialistische 
beweging worden vervreemd Het was volgens Vliegen ook niet in het 
belang van de socialistische beweging zelf, dat zij zich op een terrein 
dat met politiek niets te maken had van de rest van het volk afscheid
de De vergelijkingen met de zangverenigingen en dergelijke, ging vol
gens hem niet op omdat daar het propaganda-element sprak en er wel 
socialistische muziek en toneel bestond, maar geen socialistisch voet
bal of turnen 
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Ook het voorbeeld van de andere landen waar arbeidersiportbonden 
bestonden, gold volgens Vliegen hier niet. In de meeste van die landen 
waren de arbeiderssportbonden uit politieke omstandigheden voouge-
komen en min of meer afweerorganisaties tegen nationalistische of 
fascistische dreigingen. Zo'n dreiging bestond hier niet, en als de Ne
derlandse bond de Duitse of Oostenrijkse vorm zou aannemen, dan 
zou dat juist anderen tot nationalisme of fascisme uitlokken. Het zou 
bijvoorbeeld de kwijnende burgerwachten nieuw leven kunnen inbla
zen. Een afzonderlijke socialistische sportbeweging zou een splijt
zwam betekenen, niet tussen de arbeiders aan de ene kant en de bur
gerlijken aan de andere kant, maar de scheiding zou dwars tussen de 
arbeiders zelf lopen.' 

Zonder al te diepgaande diskussie verklaarde het partijbestuur zich op 
28 mei 1927 akkoord met de inhoud van deze nota en besloot deze met 
het NVV te gaan bespreken. Een voorstel van sekretaris Werkhoven 
om bij die bespreking ook het IvAO en de Sportbond uit te nodigen 
werd afgewezen.' 

De eigen rol van het NVV 
18 juni 1927 werd de vergadering tussen SDAP en NVV gehouden 
waarin de nota Vliegen zou worden besproken, maar tot verrassing 
van het partijbestuur deelde het verbondsbestuur bij monde van Van 
der Lende mee, niet meer over de nota Vliegen te willen praten: 'Het 
NVV-bestuur is eenstemmig tot de konklusie gekomen dat, nu in een 
achttal plaatsen afdelingen van de Sportbond bestaan, het geen be
hoefte meer gevoelt deze bestaande organisatie teniet te doen. Willen 
het Instituut en de AJC alsnog sportclubs oprichten, dan bestaat daar
tegen geen bezwaar'. In aansluiting daarop deelde De la Bella (NVV) 
de aanwezigen nog mee dat het verbondsbestuur daags voor deze 
bespreking eveneens besloten had een gesprek met de betrokken orga
nisaties (NASB, AJC en IvAO) te houden. Vliegen, die boos was om
dat het NVV daags voor een al weken tevoren afgesproken vergadering 
zelfstandig een beslissing had genomen, wees de aanwezigen nog eens 
op de afspraak van 19 maart en de bezwaren die daar tegen een eigen 
sportorganisatie naar voren waren gebracht. De vertegenwoordigers 
van het NVV weigerden daar echter verder op in te gaan en wilden 
eerst de onderhandelingen met de betrokken partijen afwachten. 
'Blijkt in deze bespreking dat de Arbeiderssportbond ¿egt "wij heffen 
de boel niet op", dan staat het NVV-bestuur niet op het standpunt 
deze organisatie neer te slaan', aldus Stenhuis. Wel wilde hij het kom-
promis van 19 maart in dat gesprek alsnog naar voren brengen.' 
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Dat gesprek met de betrokken organisaties vond plaats op 11 juli 1927 
De notulen ervan zijn met bewaard gebleven Uit de loop van de ge
beurtenissen is echter duidelijk dat in dit gesprek het bedoelde kom-
promis niet is bereikt Waarschijnlijk is afgesproken, dat de NASB 
eerst zou reageren op de nota Vliegen, want van 2 november 1927 da
teert een brief van de sekretans van het partijbestuur aan S Broekman 
waarin gevraagd werd waar de reaktie bleef, omdat het partijbestuur 
weer over deze zaak wilde gaan praten " In die reaktie, gedateerd 3 no
vember 1927, probeerden Muller en Broekman de argumenten van 
Vliegen te weerleggen 

Allereerst gold dat de vergelijking met de katholieken De betekenis 
van de oprichting van de katholieke sportorganisatie lag volgens Mul
ler en Broekman in het bijeenhouden van mensen, die al tot hun rich
ting hoorden De R К bond moest zijn leden werven uit alle standen, 
en haalde daarmee dezelfde moeilijkheden en tegenstellingen in huis 
zoals die op ekonomisch en sociaal terrein bestonden De Arbeiders-
sportbond was qua samenstelling en doel veel homogener en kon de in
vloedssfeer van SDAP en NVV uitbreiden in die groepen die nu nog 
ver daarvan af staan 
Ook Vhegens argument, dat de bestaande sport een algemeen en neu
traal karakter droeg wilden Muller en Broekman (nogmaals) bestrij
den De neutrale bonden stonden volgens hen principieel op het stand
punt van de kapitalistische maatschappij orde, en duizenden jonge ar
beiders gingen zó in de sport op, dat zij zich van de arbeidersbeweging 
vervreemdden, iets wat door de kapitalisten met genoegen werd gade
geslagen Was er bovendien wel plaats voor arbeiders in de algemene 
bonden, vroegen Muller en Broekman zich af Welke roei- of cncket-
club nam nu arbeiders aan9 En in de voetbalbond bestonden de Neder
landse 'Corinthians', de oude clubs uit de gegoede burgerij die weiger
den met arbeiders wedstrijden aan te gaan De Amsterdamse Voetbal
bond nep in 1918 zijn leden op zich aan te sluiten bij de burgerwacht, 
en in 1928 bij de Olympische Spelen in Amsterdam, zal die 'neutrale' 
sportwereld wel afgevaardigden uit het fascistische Italie verwelko
men Ook ging Vliegen volgens hen voorbij aan de excessen in de 
sportbeoefening, de exploitatie van spelers en publiek en de degenere
rende rekordjagerij De arbeidersweerorgamsaties waar Vliegen over 
sprak waren in het buitenland alleen tot stand gekomen op initiatief 
van de partij of vakbeweging 

Tol slot wezen Muller en Broekman er op, dat op het laatst gehouden 
IVV-kongres te Parijs een voorstel van Holland was aangenomen om 
besprekingen met de SASI te openen over erkenning, en dat het buro 
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van de SAI had besloten dat 'alle aangesloten partijen in alle landen 
waar een zelfstandige arbeiderssportbeweging bestaat worden verzocht 
deze beweging zo krachtig mogelijk te steunen' ' 
Het zou—na enige malen uitstel—tot 17 maart 1928 duren eer het par
tijbestuur beide nota's weer zou bespreken, maar ook nu zou het weer 
niet tot een eindoordeel komen Wel klonk in de diskussie al door dat 
bij langer uitstel het opheffen van de NASB steeds moeilijker zou wor
den, dat het NVV-bestuur de Sportbond openlijk steunde zodat in het 
land de mening heerste dat het partijbestuur de zaak saboteerde en dat 
de SAI de SASI inmiddels definitief erkend had Volgens Drees was de 
Sportbond nu niet meer op te heffen, wel bleef hij tegen elke financiële 
steun l0 Op 20 april verraste bondsvoorzitter Muller het dagelijks 
bestuur van de SDAP met de mededeling dat op de eerstvolgende ver
gadering van de bestuursraad van het NVV een voorstel aan de orde 
zou komen om de Sportbond een subsidie van ƒ 2 500,— te verlenen, 
zodat van de kant van de SDAP nog slechts morele steun nodig was." 
Partijvoorzitter Oudegeest noemde dat in strijd met eerdere afspraken 
omdat daarvoor de eerste vergadering van de nieuw opgerichte Alge
mene Raad van SDAP en NVV moest worden afgewacht. 
Op 2 juni 1928, bijna anderhalfjaar na de oprichting van de NASB, 
sprak het partijbestuur weer over de Sportbond Het was voorzitter 
Oudegeest, die het PB om een standpunt vroeg nu het NVV de NASB 
erkend had Voor Drees was het bezwaar niet zozeer dat de Arbeiders-
sportbond bestond, maar wel dat die partijgenoten wilde dwingen de 
neutrale organisaties te verlaten De Sportbond had volgens Drees ook 
een aardige kant Zo was men er in Den Haag in geslaagd om oudere 
mensen voor turnen en zwemmen te interesseren Het was Kleerekoper 
die de diskussie een andere wending gaf Kleerekoper verzette zich te
gen de erkenning omdat hij in de Sportbond een element van een ar-
beidersweer zag De eerder gemaakte vergelijking met 'het-zoete-jon-
gens-zaakje' van de R К sportbonden ging volgens hem niet op 'Bij 
de Arbeiderssportbond staat de zaak heel anders omdat deze bond 
juist een sterk revolutionair element in zich heeft' Suze Groeneweg 
was dat met Kleerekoper eens en herinnerde aan het verzet van de 
SDAP tegen het wetsontwerp ter regeling van de lichamelijke opvoe
ding, juist omdat men ook daar de voorbereiding tot het vormen van 
een burgerweer meende te onderkennen Ook Wibaut sprak zich tegen 
een arbeidersweer uit, terwijl Ankersmit meende dat de partij juist 
door de erkenning van de NASB die ontwikkeling in de hand kon hou
den Besloten werd de Sportbond voortaan wel toe te laten tot de geza-
menhjke demonstraties van de partij en vakbeweging.'2 
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Ook in de eerste vergadering van de Algemene Raad kwamen SDAP 
en NVV nog niet tot overeenstemming Het partijbestuur bleef bij zijn 
afwijzend standpunt, terwijl het verbondsbestuur wel tot erkenning 
wilde overgaan 'de vakbeweging kan met veraf blijven staan van wat 
in de praktijk is opgegroeid' Besloten werd nogmaals met de Sport
bond te overleggen Het dagelijks bestuur van deAlgemene Raad zou 
dan een oplossing kunnen formuleren zoals bij de arbeiders zang en 
muziekverenigingen het geval was wel morele en eventueel financiële 
steun, maar geen rechtstreekse vertegenwoordiging van SDAP en 
NVV in het bestuur Als voorwaarde voor erkenning werd ook gesteld 
de opheffing van de in Amsterdam opgerichte Mars- en Kampeerven-
dels en de Rode Valken (NASB) " Deze laatste boodschap werd over
gebracht in het gesprek dat het DB van de Algemene Raad had met 
bondsvoorzitter Muller 

In zijn antwoord aan het DB beschreef Muller nogmaals de opbouw 
van de bond, zijn doelstellingen en zijn kritiek op de burgerlijke sport 
De Mars- en Kampeervendels bestonden volgens Muller alleen in Am
sterdam en werden o a ingezet als hulp bij feesten en sportwedstrij
den Het bondsbestuur moedigde de oprichting van nog meer vendels 
niet aan en wilde in Amsterdam de verhoudingen recht trekken, omdat 
daar de goede volgorde uit het oog dreigde te geraken door in plaats 
van het turnen de Mars en Kampeervendels de belangrijkste plaats te 
laten innemen l4 

Intussen had AJC-leider Koos Vornnk de hulp van de Algemene Raad 
ingeroepen tegen de ontwikkelingen in de NASB Hij doelde daarmee 
met name op het 'Organisatieplan' van de afdeling Amsterdam, dat 
ook verderop nog ter sprake komt 
In dat organisatieplan werden in de NASB vier lagen onderscheiden 
1 de Jonge Pieter Jellen, voor de 6-13 jarigen, 
2 de Rode Valken (NASB) voor de 13-18 jarigen, 
3 de sportgroepen en 
4 de Mars- en Kampeervendels Hieruit bleek volgens Vornnk, dat 
slechts een van de vier lagen in de Sportbond deed wat de NASB be
oogde sportbeoefening 'Hoezeer het ook inderdaad in de bedoeling 
ligt van de afdeling Amsterdam zich met uitsluitend met "sport" bezig 
te houden in de gewone betekenis van het woord, kan blijken uit het 
voorwoord van de genoemde brochure, waar het heet "kernen alzo 
van lichamelijk en geestelijk ontwikkelden die met ons de massa der le
den zullen voorhouden dat er behalve sport nog een paar 'kleinighe
den' in de wereld zijn die belangstelling verdienen die, kort en bondig 
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gezegd, propageren zullen: "sport is voor de arbeiders geen doel maar 
middel!'" 
De verdergaande pretentie van de NASB bleek volgens Vorrink ook 
uit het reglement van de Rode Valken, waarvan artikel 1 luidde: 
'Het scheppen van een band onder de jeugdige leden van de NASB 
waarin lief en leed wordt gedeeld en die de jeugdige arbeider een richt
snoer is in de uren en op de plaatsen waar hij meer dan anders is bloot
gesteld aan morele gevaren. Het aankweken en versterken van het 
saamhorigheidsgevoel onder de arbeidersjeugd en van de offervaardig
heid voor de gemeenschappelijke zaak'. 

Tenslotte wees Vorrink de Algemene Raad op de belofte die de leden 
van de Mars- en Kampeervendels moesten afleggen: 
'Ik beloof: 
1. Een goed kameraad te zijn en mij met mijn beste krachten te wijden 
aan doel en wezen der Mars- en Kampeervendels. 
2. Af te zien van alle handelingen die het recht of de vrijheid van een 
ander aantasten en mijn kameraden van dergelijke handelingen af te 
houden. 
3. Overal en onophoudelijk op te komen voor de waardigheid en het 
recht van de arbeidende klasse. 
4. Met alle kracht te streven naar de bevrijding der arbeidende klasse 
en naar de vestiging van het socialisme. 
5. Met woord en daad te ijveren voor de verbroedering der volkeren en 
zulks in het teken van het 'Proletariers aller landen verenigt U ' . ' " 

Dat was volgens Vorrink niet anders te verstaan dan het schema van 
een organisatie die zich alzijdig met de opvoeding van de jeugd wenste 
bezig te houden, zodat daaruit wel konflikten met de AJC moesten 
voortvloeien." 

Zo kwam een tweetal punten centraal te staan in de vraag om erken
ning: de Mars- en Kampeervendels die het karakter van een arbeiders
weer dreigden aan te nemen en de reaktie van de AJC, die beducht was 
voor de konkurrentie van de Arbeiderssportbond. 

3.2. De moeilijkheden in Amsterdam 

Toen in het voorjaar van 1928 in de snel groeiende maar organisato
risch nog wankele afdeling Amsterdam, een nieuw afdelingsbestuur 
gekozen moest worden, meldde zich als kandidaat Paul Kies. Deze 
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Paul Kies'7 (geboren 13.4.1895) had enige jaren eerder, in 1925, opzien 
gebaard door als eerste Nederlandse beroepsofficier lid van de SDAP 
te worden. Na ontslag genomen te hebben uit militaire dienst werd 
Kies journalist bij 'Het Volk'. Bij de diskussie over de nationale verde
diging speelde Kies een rol met zijn standpunt van de onverdedigbaar
heid van ons land. Wel wilde hij een veiligheidsmacht van zo'n 25.000 
man handhaven. In 1927 kwam Kies in konflikt met het partijbestuur 
van de SDAP vanwege zijn aktiviteiten in de 'Eenheidsgroepen' van 
Edo Fimmen. Een en ander leidde tot ontslag bij 'Het Volk'. Na een 
kort verblijf in Bussum keerde Kies in 1928 weer terug naar Amster
dam en ging full-time werken voor de NASB. Vrijwel onmiddellijk na 
zijn toetreding tot het bestuur kwam Kies met plannen om de afdeling 
te reorganiseren: alle wijken zouden hun eigen afdeling krijgen, die 
dan weer opgebouwd zou zijn uit de 'lagen'. Deze plannen legde Kies 
vast in een 'Organisatie-brochure', welke alvorens gedrukt te worden 
in vakantietijd door Kies nog met de bondsbestuursleden Muller en 
Doof werd doorgesproken. Onmiddellijk na de vakantie werden deze 
plannen in een goed bezette afdelingsvergadering (200 leden) in het bij
zijn van vier bondsbestuursleden goedgekeurd. 
De afdeling Amsterdam was intussen flink geaktiveerd. In enkele 
maanden was het ledental verdubbeld en organisatorisch liepen de za
ken nu beter. Wel was binnen het afdelingsbestuur de verhouding tus
sen Kies, die sekretaris was geworden en Mien Lansen, de afdelings
voorzitter, danig bekoeld. Op 22 augustus leidde dat tot een konflikt 
over de onbelangrijke vraag bij wie thuis vergaderd moest worden. 
Kies wilde daarop zijn bestuurszetel ter beschikking stellen, maar dat 
werd door de overige bestuursleden geweigerd. Besloten werd dit per
soonlijk konflikt binnen het afdelingsbestuur te houden en daar naar 
een oplossing te zoeken. Daags daarna ontving men een uitnodiging 
van het bondsbestuur om nog eens over de organisatieplannen te pra
ten. In deze vergadering stelde Muller, dat hij in het eerdere gesprek 
met Kies bezwaar had gemaakt tegen de wijkindeling. Ook was vol
gens Muller niet de hele brochure met hem doorgesproken. Notulen 
van die eerdere bespreking bleken niet meer te vinden; wel werden 
Müllers beweringen later door Doof, die er bij geweest was tegenge
sproken. Terzijde liet het bondbestuur merken, dat het konflikt in het 
afdelingsbestuur ook al tot hen doorgedrongen was. Besloten werd dat 
laatste aan de afdeling over te laten en over de wij kindelingen nog eens 
te praten. 

Op 27 september echter, ruim een week na de in § 3.1 genoemde brief 
van Vorrink aan de Algemene Raad, ontving het afdelingsbestuur een 

62 



brief van het bondsbestuur waarin de organisatieplannen strijdig wer
den verklaard met eerdere besluiten. Bondsbestuurders reikten deze 
brief persoonlijk uit aan alle leden die daags daarna de (toevallig) ge
plande afdelingsvergadering bezochten. 

Intussen had Kies met grote voortvarendheid gewerkt aan een tweetal 
punten uit de organisatiebrochure: de Rode Valken (NASB) en de 
Mars- en Kampeervendels. Het afdelingsbestuur had hem gemachtigd 
voorlopig tot het oprichten van één demonstratie-vendel. Alle overige 
beslissingen over oprichting, kleding e.d. waren door Kies zelf geno
men. 
De Rode Valken (NASB) werden voor het eerst getoond op een sport-
dag op zondagmorgen 15 augustus 1928" op het IJsclubterrein. Kort 
rood broekje of rokje, wit sporthemd met de rode valk er op, rood 
hesje erover heen en een witte baret met rode valk op het hoofd. Na
mens enige bonds- en afdelingsbestuurders werd hen een vlag overhan
digd, waarbij Kies opmerkte dat het een grote misvatting was te veron
derstellen dat ons volk niet van kleuren en symbolen zou houden, al 
wil het gelukkig niets weten van de kleuren en symbolen van het mili
tairisme. Het Mars- en Kampeervendel trad het eerst naar buiten op de 
betoging die SDAP en NVV hielden op 16 september eveneens op het 
IJsclubterrein. 'Nog wordt er in Amsterdam gesproken over de indruk 
die het maakte op de toeschouwers toen daar die troep mannen en 
vrouwen, gekleed in eenvoudige, fleurig aandoende uniforme kam-
peerkleding, kwam aangemarcheerd. Tevoren had de bondssekretaris 
een vlag aan de leider der Mars- en Kampeervendels overhandigd'." 
'Deze vendels zullen overal worden opgericht en zullen de kern van de 
Sportbond vormen', zo verklaarde Kies20 bij die gelegenheid. 
De ledenvergadering van 28 september besloot—onder voorzitter
schap van C. van der Lende—tot het instellen van een arbitrage-kom
missie die over het steeds hoger oplaaiende konflikt tussen Kies en 
Lansen advies zou moeten uitbrengen aan de afdelingsvergadering. 
Het bondsbestuur echter besloot op zijn vergadering van 7 oktober het 
hele afdelingsbestuur te schorsen. Redenen: het niet nakomen van af
spraken, het doorzetten van de organisatieplannen en de ruzie tussen 
Kies en Lansen.1' 

Uit de verdere motivering van het bondsbestuur bleken de diepere ach
tergronden van het aangrijpen van de schijnbaar kleine problemen in 
het afdelingsbestuur om tegen dit bestuur op te treden. Kies immers 
had op de demonstratie op het IJsclubterrein verklaard: 'Deze vendels 
zullen overal worden opgericht en zullen de kern van de Sportbond 
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vormen'. Dit was volgens het bondsbestuur in strijd met het doel van 
de bond: Dat doel is sportbeoefening en de kern is het turnen. 'Wij 
mogen u niet onthouden dat het averechtse standpunt omtrent de 
Mars- en Kampcervendels in partijkringen argwaan heeft gewekt en 
men zich terecht heeft afgevraagd of de Mars- en Kampeervendelge-
schiedenis tot doel heeft een soort 'rood leger' in het leven te roepen. 
Door boven aangehaalde verklaring van Kies, door het voorschrift tot 
aflegging van een belofte, het militairistische aanzien van deze vendels, 
wordt deze argwaan wel opgewekt en wordt daardoor nadeel aan onze 
NASB toegebracht vermits daardoor het zonodige vertrouwen van ve
len niet wordt gewonnen'.22 

Ook verweet het bondsbestuur Kies dat hij de Sportbond dienstbaar 
maakte aan zijn links-socialistische aktiviteiten. Men nam het Kies 
kwalijk dat deze vergaderingen bijeen riep van links-socialisten en 
ondertekenaars van de zogenaamde 'Open Brief'. Deze open brief was 
een initiatief van de Eenheidsgroep van Edo Fimmen, P.J. Schmidt en 
de oude Frank van der Goes, van wie Kies zijn politieke scholing had 
gekregen en die later tot ere-vendellid zou worden uitgeroepen. Vooral 
Fimmen en Schmidt werden van kommunistische sympathieën ver
dacht, gezien hun relatie met de door Willi Münzenberg opgezette 'Li
ga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing'. In deze open brief 
werd o.a. stelling genomen tegen de reformistische politiek van de par
tijleiding en de bereidheid met de R.K. Staatspartij te gaan regeren.21 

Volgens het bondsbestuur had Kies deze aanhangers opgeroepen 'zich 
op de Sportbond te werpen'. Andersom had hij de Sportbondsleden in 
SDAP-afdeling 6 van Amsterdam opgetrommeld op de afdelingsver
gadering van de partij om zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer te 
steunen. Inderdaad wist hij met zo'n zestig stemmçn achter zich op 
de twaalfde plaats te komen. Dit voorval had de aandacht van het par
tijbestuur getrokken dat zich afvroeg of deze kandidatuur wel moest 
worden aanvaard.2" Het is waarschijnlijk dat aan het bondsbestuur, of 
althans aan Muller meegedeeld werd, dat een verdere ontwikkeling van 
de Mars- en Kampcervendels en de band tussen de Sportbond en de 
'Linksen' in de SDAP een verdere belemmering zou betekenen voor 
het toch al moeizame proces van erkenning van de Sportbond door 
SDAP en NVV. Over de diskussie over deze erkenning werd overigens 
geen enkele mededeling naar buiten toe gedaan. Het is zelfs de vraag 
of alle leden van het bondsbestuur daarvan wel op de hoogte waren. 
Begin januari rondde de arbitrage-kommissie haar werkzaamheden af. 
De kommissie, onder leiding van mr. Polenaar besliste dal beide par
tijen, doch Kies in de grootste mate, schuldig waren aan ontstaan en 
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voortduren van het konflikt. Het gehele bestuur zou dan ook dienen af 
te treden, zodat de afdeling zich over een grondige reorganisatie zou 
kunnen uitspreken. Lansen en Kies zouden tot september 1929 van alle 
bestuursfunkties uitgesloten dienen te worden. Over dit laatste punt 
was de kommissie overigens niet eensgezind." De vergadering van de 
afdeling Amsterdam op 18 januari 1929 besloot echter het rapport van 
de arbitragekommissie voor kennisgeving aan te nemen en de konklu-
sies ervan buiten de bespreking ie houden. De aanwezige hoofdbe
stuurders namen gewoon aan deze stemming deel, maar deze viel an
ders uit dan zij gehoopt hadden. Vanwege het late uur werd de nieuwe 
bestuursverkiezing uitgesteld tot 23 januari. Op die avond werd een 
nieuw afdelingsbestuur gekozen met Adri de Ruyter als voorzitter en 
Kies als sekretaris, hetgeen dezelfde avond nog in een brief aan het 
bondsbestuur werd meegedeeld. De volgende ochtend bevestigde Sal 
Broekman in een telefoongesprek met De Ruyter de ontvangst van die 
brief, sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe voorzitter en verklaarde 
ook zijnerzijds te willen streven naar een oplossing van de geschillen." 
Tot ieders verrassing stond dezelfde middag in 'Het Volk' te lezen, dat 
het bondsbestuur van de NASB besloten had de hele afdeling Amster
dam kollektief te royeren vanwege onorganisatorisch optreden en strij
digheid met het belang van de bond." Het bondsbestuur verklaarde 
voorts binnen enkele dagen een nieuwe afdeling te willen oprichten. 
Gedurende de hele maand januari was overigens in 'Het Volk' al een 
felle diskussie gevoerd over de voorwaarden voor erkenning van de 
Arbeiderssportbond.2' Op 7 januari had Kies in een ingezonden stuk 
opheldering gevraagd over al die konferenties die hierover tussen par
tij, vakbeweging, AJC en NASB geweest waren. Muller ontkende dat 
op 8 januari: 'Het hoofdbestuur van onze bond heeft nog geen uitno
diging ontvangen om over voorwaarden te komen spreken'. Ook de 
andere bijdragen, op 16, 17, 18 en 23 januari zijn in deze trant. Ener
zijds Amsterdam dat vroeg om bekendmaking van afspraken, ander
zijds het bondsbestuur dat ontkende dat afspraken gemaakt waren; 
wel gaf bondsbestuurder Bolle op 17 januari toe, dat er besprekingen 
hadden plaats gevonden, die echter 'uitsluitend een informatorisch ka
rakter droegen'. 

Het zou partijvoorzitter Oudegeest zijn die—daarnaar gevraagd—op 
het partijkongres van februari 1929 zou antwoorden, dat wel degelijk 
van voorwaarden sprake was geweest. 
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3.3. Verdere diskussies over de erkenning 

Zoals in hoofdstuk 3.1. aangegeven, werden op 30 juni 1928, of kort 
daarna, in de Algemene Raad de voorwaarden geformuleerd voor een 
eventuele erkenning van de NASB. Besloten werd: 

1. De Nederlandse Arbeiderssportbond te erkennen op dezelfde 
grondslag als dit met muziek-, zang- en toneelverenigingen het geval is. 
2. Het hoofdbestuur te doen weten dat voor deze erkenning nodig is: 
a. het opheffen der Mars- en Kampeervendels 
b. het opheffen der Rode Valken-afdelingen 
с het organiseren van excursies over te laten aan de daarvoor aange
wezen instanties, in casu de AJC, Instituut voor Arbeidersontwikke
ling, Arbeidersreisvereniging e.d. 

Ook werd het bondsbestuur te verstaan gegeven, dat geen advertenties 
en andere uitgaven meer mochten verschijnen, die modern georgani
seerden en partijleden die in andere sportverenigingen speelden, dis
kwalificeerden." 

Het partijbestuur besprak deze voorwaarden op 29 december 1928, 
twee jaar na de oprichting van de Sportbond. Punt 2c werd algemener 
geformuleerd: 'De Sportbond moet zich onthouden van bemoeiingen 
op kultureel terrein in het algemeen'. Drees herhaalde dat negeren van 
de Sportbond niet meer kon maar voelde niets voor subsidie of plaats
nemen in het bondsbestuur. Hoe minder deze bond het cachet van een 
partijzaak kreeg, des te liever het hem was. Vorrink zag in de Sport
bond een gevaar voor de AJC, omdat oudere jongens uit de AJC naar 
de Sportbond gingen en zo het evenwicht tussen jongens en meisjes in 
de AJC werd verstoord. Vorrink zou het liefst zien dat 'deze organisa
tie verder scharrelde'. Hij was tegen subsidie en tegen het stellen van 
voorwaarden, omdat daarmee de Sportbond feitelijk werd erkend. 
Een punt waarmee Suze Groeneweg het eens was. Vliegen bleef tegen, 
maar Van Eek, Albarda en Oudegeest namen het voor de Sportbond 
op. 'Door de NASB nu niet te erkennen wordt de mogelijkheid om in
vloed uit te oefenen onbenut gelaten. In de leiding van de sportbond 
zijn elementen die graag onder de band met de partij uit willen'. En 
dat wilde Oudegeest voorkomen. Dat de Sportbond konkurrentie be
tekende voor de AJC, erkende híj, maar daarvoor moesten de grenzen 
ook scherp getrokken worden. Bovendien geschiedde de opheffing van 
de Rode Valken-afdelingen op verzoek van de AJC. Bij stemming 
werd met zes tegen drie stemmen besloten tot erkenning van de Sport
bond. Over de vraag of partijbestuur en NVV een vertegenwoordiger 
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in het bondsbestuur van de NASB moesten aanwijzen, staakten de 
stemmen Het toekennen van een subsidie van ƒ 400,— werd met zes 
tegen vier verworpen.50 Op dit laatste besluit zou men overigens een 
vergadering later terugkomen, terwille van de samenwerking met het 
NVV " 
Pas op 4 juli 1931 zou het partijbestuur besluiten in te gaan op een 
voorstel van de Algemene Raad om een gedelegeerde namens die raad 
in het bondsbestuur van de Arbeiderssportbond te benoemen.12 Dat 
zou dan Coen van der Lende worden, die zelf bij de oprichting van de 
Sportbond betrokken was 

3 4 Een Amsterdamse Arbeiderssportbond 

Door het royement was voor de Amsterdamse afdeling een moeilijke 
situatie ontstaan Omdat door de organisatiestruktuur van de Sport
bond alleen het bondsbestuur in rechte kon optreden en de afdelingen 
geen rechtspersoonlijkheid hadden, werden de nieuwe afdelings
bestuurders nu plotseling persoonlijk aansprakelijk voor alle financië
le kosten en uitgaven van de geroyeerde afdeling Door het plan van 
het bondsbestuur om een nieuwe—officiële—afdeling op te richten 
kon de geroyeerde afdeling ook geen aanspraak maken op subsidie 
door de ABLO, de Amsterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding. 
Het met de geroyeerde afdeling sympathiserende (linkse) federatiebe
stuur van de SDAP in Amsterdam deed daarom een (weinig sukses-
volle) poging tot bemiddeling, terwijl de ingeroepen rechtskundige mr 
Van Zutphen het bondsbestuur wees op het onreglementaire van het 
royement en de onrechtmatigheid van de oproep tot het vormen van een 
nieuwe afdeling voordat de in Statuten en Huishoudelijke Reglement 
vastgelegde termijn van beroep was verstreken Gedreigd werd met een 
kort geding indien het bondsbestuur hiermee wilde doorgaan Enkele 
dagen later was de nieuwe afdeling toch een feit, maar verder dan en
kele tientallen leden bracht deze het niet De geroyeerde afdeling ech
ter groeide snel En waarin het bondsbestuur niet slaagde, daar slaagde 
de afdeling wel er kwam een eigen blad 'Arbeid en Sport, orgaan ter 
bevordering van de sport in de arbeidersklasse' " 
Ook de Rode Valken (NASB) en de Mars- en Kampeervendels gingen 
gewoon verder, al werden enkele zaken gewijzigd na de bezwaren van 
partijvoorzitter Oudegeest op het februankongres (1929) Ballotage en 
belofte vervielen. Voor toetreding werd voortaan alleen nog maar het 
lidmaatschap van de SDAP geeist De kontnbutie werd verlaagd en de 
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toetreding van leden weer mogelijk gemaakt Het spaarfonds van het 
vendel werd in de afdehngskas gestort om die te steunen in de strijd 34 

Meteen daarna traden weer veertig nieuwe leden toe 
Het binnenprogramma van de vendels bestond uit een centrale club
avond op dinsdag die vooral gevuld werd met socialistische scholing 
Het buitenprogramma uit kampeerweekends en wandel- of fietstoch
ten Ook verrichtte het vendel '1848' ordediensten bij grote bijeen
komsten, ook bij die van de partij " Volgens Buurman, zelf lid van 
het vendel en een tijdlang medewerker bij Kies op Amstelrust, werden 
in het vendel ook boksen en jioe-jitsoe beoefend " 
Op de eerste bijeenkomst na de wijzigingen zette Kies het doel en we
zen van de vendels nogmaals uiteen, waarbij hij de verhalen over een 
arbeidersweer 'kletspraatjes' noemde 4Wat wij willen zijn is een 
groepje partijgenoten die kamperen en marcheren en die om het 
kampvuur en in en door een wekelijkse klubavond die scholing zoeken 
die nodig is om de grote massa van kleurloze arbeiderssportbonders 
naar de sociaal-demokratie te trekken' " 

Volgens Buurman was Kies tegenover een kleine kern minder dubbel
zinnig in zijn bedoelingen met het vendel " Een enkele maal werd in 
'Arbeid en Sport' het programma van de vendels gepubliceerd 

19 maart bonte avond van zang, lezen, muziek, chocolade en koek 
(als dat met 'zoet' genoeg is') 
26 maart en 2 april Paul Kies over sterrenkundige oriëntering 
9 en ¡6 april Sjoerd Sieger over revolutionaire literatuur 
23 en 30 april en 7 met over tijd en leven van Karl Marx (spreker nog 
onbekend) 
14 en 21 mei Cees de Dood over socialistische kunst en stijl " 

De vendels trokken ook mee in de 1-mei stoet van SDAP en NVV in 
Amsterdam, al was daar een hele diskussie aan vooraf gegaan Een 
aanbod van de geroyeerde afdeling om aan dat 1 mei-feest mee te wer
ken wekte verzet bij de bestuurdersbond Het federatiebestuur Am
sterdam van de SDAP had geen bezwaar en legde het probleem voor 
aan het dagelijks bestuur van de partij, dat het op zijn beurt weer toe
schoof naar het dagelijks bestuur van de Algemene Raad Dit deelde in 
een brief het federatiebestuur SDAP mee, dat de geroyeerde afdeling 
niet deel kon nemen als afzonderlijke organisatie 'Het dagelijks 
bestuur van de Algemene Raad kan niet goedkeuren dat deze leden 
groepsgewijs en in uniform in de mei-stoet meebetogen onder eigen 
vaandels en emblemen, omdat de mei-demonstratie moet zijn een uit
ing van eenheid der Moderne Arbeidersbeweging, waarin geen plaats is 
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voor groepen, welke om de een of andere reden, hetzij voorgoed, het
zij voor tijdelijk uit hun organisatie zijn getreden [ ] Tenslotte delen 
wij u mede dat de erkenning van de Arbeiderssportbond heeft plaats 
gehad op bepaalde voorwaarden, en dat een dezer voorwaarden was 
het opheffen van de Mars- en Kampeervendels, waaraan de geroyeerde 
afdeling zich eveneens zal hebben te houden' 4° Door bemiddeling van 
partijvoorzitter Oudegeest en De Miranda als voorzitter van het 1 mei-
komite, werd echter toch een tussenoplossing gevonden 4I 

Geroyeerde en nieuwe afdeling zouden gezamenlijk optreden Ook de 
vendels zouden mee kunnen doen in vendeltenue, mits zij een min
derheid van de hele groep zouden vormen Oudegeest 'Natuurlijk 
kunnen WIJ sportmensen niet verbieden te marcheren en kamperen, 
evenmin als wij hen kunnen verbieden hiervoor clubs te vormen Iets 
anders is het echter wanneer deze clubs met het afleggen van een belof
te worden georganiseerd als een toekomstige afweerorganisatie in de 
geest als men die in sommige landen kent [ ] Maar indien het karak
ter aan deze Mars- en Kampeervendels is ontnomen, dan behoren de 
onderhandelingen met op het kostuum af te stuiten' ^ En zo mar
cheerden op 1 mei 400 leden van de geroyeerde afdeling en vier be
stuursleden met een praalwagen van de 'nieuwe' afdeling het stadion 
binnen 'Zoals de Sportbond zich gisteren met een enkele slag de sym
pathie van onze beweging heeft weten te verwerven, toen de keurige 
rood-broekjes en khaki-kleunge vendelaren zich door de poort ver
toonden en hun eerste groet mochten brengen aan de beweging waar
voor zij strijden willen, zo heeft nog nimmer een onderdeel zijn plaats 
in onze rijen gevonden', aldus 'Het Volk' op 2 mei, dat in zijn verslag 
met repte van het verschil tussen 'oude' en 'nieuwe' afdeling 4ï Tot 
woede van de geroyeerde afdeling stonden echter achter dit verslag al
leen de meldingsadressen van de nieuwe 'officiële' afdeling vermeld 44 

Aan de feestelijke bijeenkomst van de geroyeerde afdeling aan de 
vooravond van die eerste mei was overigens ook deelgenomen door 
partijbestuurshd Matthijssen, die evenals partijbestuurslid Boekman 
ook het woord zou voeren op het Pinkstersportfeest van de geroyeerde 
afdeling In het partijbestuur daarvoor ter verantwoording geroepen, 
verklaarde Matthijssen dat hij de indruk had dat de Algemene Raad 
Kies wilde wegwerken 'Dat zal met gelukken, en een grote groep van 
goede partijgenoten zal men hiermee tegen zich in het harnas jagen' 4! 

In het konflikt tussen afdeling en bondsbestuur werd een volgende 
stap gezet door het rapport van de kommissie die op verzoek van de 
geroyeerde afdeling een onderzoek naar de rechtmatigheid van het 
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royement had ingesteld. In hun rapport konkludeerden Alida de Jong, 
Jac. van Pareren en mr. H. van Zutphen, dat uit de notulen van de 
vergadering van 28 september 1928 (waarin de arbitrage-kommissie 
werd ingesteld) duidelijk bleek, dat de afdeling alleen een advies ver
wachtte tot oplossing van het konflikt in het afdelingsbestuur, en geen 
bindende uitspraak. De ledenvergadering van 18 januari 1929 had dus 
uitdrukkelijk wel het recht de uitspraak van de arbitrage-kommissie 
naast zich neer te leggen. Dit in tegenstelling tot wat het bondsbestuur 
beweerde. Statuten en Huishoudelijk Reglement van de NASB lieten 
het royeren van een afdeling niet toe. (De nieuwe Statuten wel, maar 
die waren nog niet op een kongres aangenomen). Het reglement gaf 
voorts geroyeerden een beroepsrecht bij het bondskongres. Het bonds
bestuur had dit beroepsrecht geschonden door het stichten van een 
nieuwe afdeling. Dat bracht De Jong, Van Pareren en Van Zutphen 
tot de konklusie dat het royement, getoetst aan beginselen van rede
lijkheid en rechtmatigheid, als onjuist moest worden beschouwd." 
Daarop besloot het dagelijks bestuur van de Algemene Raad op 25 
maart aan het bondsbestuur en aan de geroyeerde afdeling voor te stel
len het geschil aan arbitrage te onderwerpen. De uitspraak zou dan 
worden voorbereid door Van der Walle, Kleerekoper en Ankersmit." 
Het bondsbestuur dat alleen een uitspraak van de Algemene Raad als 
richtsnoer wilde gebruiken voor het aanstaande kongres", kreeg te 
verstaan dat het een uitspraak onvoorwaardelijk diende te aanvaar
den, daar de Algemene Raad niet bereid was zijn uitspraak aan een 
kongres van de Sportbond te onderwerpen." 'Mocht u hiertoe niet 
kunnen besluiten dan zal de Algemene Raad hebben te overwegen of 
een organisatie die een arbitrage-uitspraak niet wenst te aanwaarden 
wel als deel onzer beweging kan worden beschouwd'.50 

De geroyeerde afdeling wilde alleen een uitspraak over de rechtmatig
heid van het royement. Ook bestond bezwaar tegen Kleerekoper en 
Ankersmit in de arbitrage-kommissie. Het gebeurde op 2 mei in 'Het 
Volk' en de weigering van de Arbeiderspers om berichten van de gero
yeerde afdeling op te nemen, waren mede oorzaak van deze harde 
opstelling." 

Het dagelijks bestuur van de Algemene Raad wees beide standpunten 
af. De afdelingsvergadering in Amsterdam hield echter voet bij stuk. 
'Ik geloof dat een scherp optreden tegen de groep Kies, die door de 
houding van de Amsterdamse Federatie in haar afwijkende standpunt 
is gesterkt, nodig is, omdat hier het prestige van de Algemene Raad in 
het gedrang komt. De afwijzing van een arbitragekommissie kan m.i. 
de Algemene Raad zich niet laten welgevallen', zo schreef Van der 
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Walle aan Oudegeest." 
De geroyeerde afdeling was inmiddels tot zo'n 2.000 leden uitgegroeid. 
Op 6 juni 1929 werd zij geheel zelfstandig onder de naam 'Amsterdam
se Arbeiders Sportbond'. Vooral subsidieredenen (ƒ 2.500,— via de 
Amsterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding van het Gemeente
bestuur) werden als reden daarvoor aangevoerd." Ook was de afdeling 
in het bezit gekomen van een eigen arbeiderssportpark, 'Amstelrust', 
waarover straks meer. 

De oplossing van het geschil tussen Amsterdam en het bondsbestuur 
kwam echter toch vrij onverwacht. Op voorstel van P.J. Schmidt be
sloot het bondsbestuur begin juli om het bondskongres op 13 en 14 juli 
het beslissingsrecht te laten. Een delegatie van vijf personen uit Am
sterdam zou op het kongres het standpunt van de geroyeerde afdeling 
uiteen kunnen zetten, onder voorwaarde dat deze een eventueel nog te 
volgen uitspraak van de Algemene Raad alsnog onvoorwaardelijk zou 
aanvaarden." De afdeling Amsterdam ging hiermee akkoord. 
Op dat kongres werd met algemene stemmen de volgende resolutie van 
de afdeling Den Haag aangenomen: 
' 1 . Het royement van de afdeling Amsterdam wordt opgeheven. 

2. De beide afdelingen in Amsterdam worden terstond verenigd. 
3. Het bestuur dezer verenigde afdeling zal, tot een vergadering in ja

nuari 1930 bestaan uit 7 personen waarvan elke afdeling er 3 benoemt, 
gedurende deze periode zal het voorzitterschap worden waargenomen 
door de voorzitter van het NVV.'55 

Na een interim-bestuur onder leiding van Evert Kupers koos Amster
dam op 9 oktober weer een eigen afdelingsbestuur met Adri de Ruyter 
als voorzitter. Ook Kies bleef bestuurslid." 
De Mars- en Kampeervendels bleven voorlopig bestaan. E. Smedes, 
een jaar tevoren nog door Kies aangezocht voor de arbitrage-kommis
sie, keerde zich met een open brief tegen de leiderschapsopvatting van 
Kies. 'Zo stelt Kies steeds persoonlijk alle vendelleiders aan. Ook no
digt Kies de leden van de vendels uit brieven naar hem te schrijven 
waaruit hij dan weer een stukje overneemt in de 'vendelbrieven' die hij 
rondstuurt aan de vendelleden'." 
Begin 1930 kozen de vendels een nieuw bestuur, nu zonder Kies, die 
zich geheel met Amstelrust ging bezighouden. Het bondsbestuur be
noemde in het voorjaar van 1930 een kommissie met A.F. Muller als 
voorzitter en Paul Kies als sekretaris, die tot doel had de mogelijkheid 
te onderzoeken tot behoud der vendels, doch met een gewijzigd doel. 
'De kommissie heeft hare werkzaamheden niet beëindigd, waaraan het 
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bedanken van haar sekretaris niet vreemd is'.58 De vendels verdwenen 
daarna uit het nieuws. Zij werden op 11 oktober 1930 opnieuw opge
richt, maar nu als gewone mars- en kampeergroep. 

Het thema van het oprichten van een arbeidersweer zou in de jaren 
daarna nog enkele malen opduiken. Zo verscheen in 1931 een oproep 
van een aantal Sportbonders in 'Het Volk' voor de oprichting van een 
soort 'Vredeswacht', maar dat werd door het bondsbestuur afgewe
zen. 'Zelfs niet in de meest onschuldige vorm van een Instituut voor 
Vredespropaganda. Zo'n taak zou dan altijd aan de SDAP of het 
NVV toebehoren'." 
Wel schreef 'Arbeiderssport' verschillende keren over de Oostenrijkse 
'Schutzbund', een arbeidersweerorganisatie die met de Oostenrijkse 
Arbeiderssportbond verbonden was en die waarschijnlijk ook ten 
voorbeeld stond aan de Mars- en Kampeervendels. In 1932 sprak ook 
de SASI nogmaals uil dat de Arbeiderssportbond een extra taak had in 
de strijd tegen het fascisme. 'Op ons rust voor alles de taak, alle krach-
ten in te spannen in de beslissende strijd tegen het fascisme. Schouder 
aan schouder met de afweerorganisaties van de arbeidersklasse moeten 
de Sportbonders in rij en gelid staan, om de woedende storm van bloe
dig geweld en barbaarse terreur met goed resultaat te keren. Pas wan
neer het spook der fascistische diktatuur, dat sedert jaren in Europa 
rondwaart, gebannen is, zal de weg naar de ongestoorde verheffing 
van de arbeidersklasse vrij zijn'.60 Binnen de NASB werd hier echter 
nauwelijks meer op gereageerd. Wel namen ook leden van de Sport
bond deel aan de in 1932 opgerichte Vredeswacht van de Internationa
le Socialistische Anti-Oorlogs Liga (ISAOL). 
Deze wacht werd, na in de beginfase door het partijbestuur van de 
SDAP ondersteund te zijn, snel ontbonden toen ook daar zich gehei
me para-militaire kernen begonnen te vormen. Ten onrechte brengt 
Harmsen in zijn proefschrift 'Blauwe en Rode Jeugd' de Mars- en 
Kampeervendels in verband met deze ISAOL. Ook de schets van de 
gebeurtenissen en de situering in tijd die Harmsen geeft zijn onjuist." 

Amstelrust 
Rest in dit verhaal nog de geschiedenis van Amstelrust. 
Voorjaar 1929 huurde Paul Kies het landgoed met buiten 'Amstelrust' 
aan de Amsteldijk in Amsterdam van een zekere Knoops, een plaatse
lijke tabakshandelaar. Kies wilde het 54.000 m2 grote landgoed inrich
ten als sport- en recreatiecentrum voor de hoofdstedelijke arbeiders
klasse. 20 Juni 1929 werd Amstelrust geopend door De Miranda. Voor 
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de verbouwing van Amstelrust had Kies de vendels ingezet. Het inte
rieur werd op de kop getikt bij het failliet gegane Mille-Collonnes op 
het Rembrandtsplein en de rest werd op de pof' gekocht. In de eerste 
tien weken trokken ruim 50.000 Amsterdammers richting Amstelrust. 
Partijafdelingen hielden er hun bijeenkomsten en er werden open-
luchtkongressen gehouden. De financiële basis was echter zwak. Be
gonnen zonder één cent bedrijfskapitaal moest Kies alles lenen, en dat 
liep snel uit op het ene gat stoppen met het andere, niet in het minst het 
gat in de hand van Kies zelf. Een brief van Kies aan een groothandel 
maakt in 1929 al melding van een faillissement dat echter ook weer op
geheven zou zijn.62 

In de winter van 1929/1930 opende Kies zijn socialistische kabaret 'De 
Roode Valk' aan het Daniel Willinkplein. Allerlei socialistische kun
stenaars traden er op, zelfs uit Duitsland. Volgens Buurman waren de 
500 stoelen elke zaterdag- en zondagavond bezet.63 

Met de (valse) mededeling dat de Gemeente Amsterdam een subsidie 
zou verlenen van ƒ 200.000,— en dat de partij rugdekking zou bieden 
wist Kies Knoops over te halen tot een krediet van één ton voor restau
ratie en verbouwing van Amstelrust gedurende de winter. Ook wist hij 
zich van medewerking van aannemers en een tuinaanlegbedrijf te ver
zekeren. Kies wilde in Amstelrust een reeks voorzieningen realiseren 
zoals een aparte kindertuin, een herberg, terrassen met kantine, een 
kampeerterrein, een zwembad, een openlucht theater, een wilde tuin 
en vogelreservaat, een bloemen- en groentetuin, rosarium, theetuin, 
podia etc. Voor dat doel schatte hij zo'n ƒ 650.000,— nodig te heb
ben, waartoe een aparte stichting werd opgericht die een hypothekaire 
obligatielening uitschreef, met medewerking van de direkteur van een 
Inkassobank. In het aanbevelingskomité prijkten namen van vooraan
staanden uit de arbeidersbeweging, waaronder die van Henri Polak. 21 
Maart 1930 werd Amstelrust weer (officieus) heropend. Het aantal 
krediteuren, dat zich op rugdekking van de partij beriep, steeg echter, 
en dat was voor het bestuur van de Federatie Amsterdam aanleiding 
een financieel onderzoek te laten instellen. In dit onderzoek kwam 
Sam de Wolff tot de konklusie dat de exploitatie van Amstelrust grote 
risiko's met zich meebracht, zeker nu een zo grote lening werd aange
gaan. 'De risiko's voortspruitende uit de exploitatie zijn naar mijn me
ning te groot, dan dat de Amsterdamse Arbeidersbeweging deze op 
zich zou mogen nemen'.64 De Wolff had berekend dat de exploitatie 
van Amstelrust jaarlijks minstens ƒ 50.000,— verlies zou gaan kosten. 
Balans en winst- en verliesrekening van Kies klopten niet. Ook de 
scheiding tussen technische en financieel-administratieve leiding was 
onvoldoende. 
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In de zomer 1930 sloot Amstelrust definitief haar poorten 
Nog een tijd daarna werd de SDAP achtervolgd door leveranciers die 
zich beriepen op de (gefantaseerde) garantstelling De partij kon er 
echter niet veel aan doen Op grond van o a financíele twijfels had zij 
zich nooit achter het projekt gesteld Zij had die twijfels alleen niet 
naar buiten gebracht om niet zelf bij voorbaat Amstelrust onmogelijk 
te maken bS Ook de Amsterdamse Sportbondsafdeling distancieerde 
zich voorjaar 1930 van Amstelrust vanwege de kommerciele opzet die 
het kreeg 

Paul Kies zou ook in de jaren daarna een omstreden figuur blijven in 
de SDAP Verguisd om zijn denkbeelden en leiderschaps aspiraties, 
maar ook bewonderd om zijn initiatieven, geestdrift en spreekvaardig
heid en om die reden ook door het partijbestuur op tal van plaatsen in
gezet In 1938 zou een konflikt over zijn kandidaatstelling aanleiding 
voor hem zijn de SDAP te verlaten Kies richtte toen de 'Troelstra Be
weging Nederland' op Begin mei 1940 werd Kies enige dagen geïnter
neerd, raakte zijn oriëntatie kwijt en kwam steeds meer onder invloed 
van dr Handke, die hij al langer kende, en die (zonder dat Kies dat 
wist) al jaren als Gestapo-agent optrad in Nederland Kies koos voor 
'Nieuwe Orde' en ging reklame maken voor de SS Na de oorlog werd 
hij tot 20 jaar veroordeeld In 1965 werd hij ontslagen uit de strafge
vangenis van Breda en ging in Amsterdam wonen, waar hij in 1968 
overleed " 

3 5 De Sportbond en de positie van de SDA Ρ 

Het partijbestuur was tegen een eigen sportbond Het ontkende het 
politieke- en klassekarakter van de burgerlijke sport, en wees de verge
lijking met Duitsland en Oostenrijk af en daarmee ook de noodzaak 
van een eigen sportbond Daarnaast ontbrak bij de SDAP de overtui
ging dat deze specifieke aktiviteit (sportbeoefening) de mogelijkheid 
tot een eigen ideologisch bepaalde vormgeving bood 
Naarmate de diskussie over de erkenning vorderde traden echter steeds 
meer politieke argumenten op de voorgrond De SDAP vreesde dat 
door het oprichten van een eigen sportbond verzet tegen de sociaal-de-
mokratie zou ontstaan, vooral als die het voorbeeld van grote arbei-
derssportbonden uit het buitenland zou overnemen en het karakter 
van een arbeidersweer zou aannemen Door deze arbeidersweer zou 
het proces van maatschappelijke akseptatie en mogelijke deelname 
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aan het landsbestuur kunnen worden verstoord. Allerlei anti
socialistische ressentimenten zouden weer wakker geroepen worden, 
waarbij men vooral bang was voor een heropleving van de burger
wachten. 
Een andere reden van bezorgdheid van het partijbestuur lag in het 
strijdbaar revolutionair karakter dat men in de Sportbond vreesde. 
Dat zag men dan vooral in de relaties van leden van de Sportbond met 
de linkse oppositie in de SDAP (de 'Open-BrieP-schrijvers) en de kon
takten met 'Eenheid' en de Internationale Liga tegen Imperialisme en 
Koloniale Overheersing. De oproep van Kies aan de 'Linksen' om zich 
op de Sportbond te werpen en het mobiliseren van Sportbonders voor 
de kandidaatstelling van Kies voor het Kamerlidmaatschap versterk
ten deze vrees, die ook in latere jaren bleef aanhouden. In 1932 koos 
trouwens een meerderheid van Amsterdamse afdelingsbestuurders 
voor de OSP." 

Om deze houding van de SDAP tegenover de Sportbond te begrijpen 
is het nodig stil te staan bij de positie die de SDAP in de jaren twintig 
was gaan innemen in de Nederlandse samenleving. 

Tabel I. Aantal kiezers en Kamerzetels van de SDAP" 

Verkiezingsjaar 

1897 
1901 
1905 
1909 
1913 

1918 
1922 
1925 
1929 
1933 
1937 

Aantal op de 
SDAP uitgebrachte 

stemmen 

12.451 

65.561 
82.855 

144.249 

294.495 
567.769 
706.704 
804.714 
798.632 
890.661 

Aantal zetels SDAP 
van de in totaal 

100 2e Kamerzetels 

2(1899 + 1)* 
5 (1902 + 1)* 
6 
7 

16 (2 zetels bij 
herstemming ver
loren) 
22 
20 
24 

22 
23 

*b¡j tussentijdse verkiezingen 1 erbij gewonnen 

De eerste jaren na 1920 waren voor de SDAP niet gemakkelijk ge
weest. Bij de Kamerverkiezingen van 1918 was men van 18 op 22 zetels 
gekomen, mede dankzij het algemeen kiesrecht voor mannen dat kort 
daarvoor bereikt was. Maar bij de daaropvolgende verkiezingen in 
1922 daalde het aantal zetels weer tot 20. In de jaren tot de Tweede 
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Wereldoorlog zou dat aantal blijven schommelen tussen 22 en 24 ze
tels. Wat het ledental van de parlij betreft waren de jaren 1918, 1919 
en 1920 gunstig geweest. Van 27.000 via 37.000 was de partij in 1920 
tot 47.000 leden uitgegroeid, maar zij wist die winst niet vast te hou
den. In 1921 bedroeg het ledental weer 37.000. Pas in 1929 zou het le
dental weer boven het peil van 1920 uitkomen, om daarna vrij kon
stant te blijven groeien zoals onderstaande tabel II toont. 

Wat het NVV betreft zien we in deze jaren een soortgelijke ontwikke
ling: een top in 1920, een flinke daling daarna en eerst kort na 1929 
wordt hetzelfde aantal leden gehaald als in 1920. Daarna een groei met 
duidelijke inzinkingen, waaraan de ekonomische krisis van de jaren 
dertig niet vreemd was (tabel II). 

Tabel II. Ontwikkeling ledentallen NVV en SDAP" 

Jaar NVV SDAP Jaar NVV SDAP 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

159.449 

190.942 

247.748 

216.617 
217.467 

196.806 

180.340 

184.493 

190.179 

27.093 

37.628 

47.870 

37.412 

41.472 

42.047 

41.230 

37.894 

41.221 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

217.390 

251.487 

271.009 

315.023 
336.158 

321.806 

298.555 

285.649 

283.382 

53.395 

61.162 

69.263 

78.920 
81.914 

87.212 

84.269 

87.826 

87.312 

1927 196.959 43.196 1938 293.654 88.897 
1928 203.042 46.169 1939 306.226 82.145 

Binnen de partij was na Troelstra's 'misluke revolutie' de vrede weer 
getekend op het eenheidskongres in Zwolle (1919), maar naar buiten 
toe hadden de sociaal-demokraten nog meer dan vroeger te maken met 
wantrouwen en vijandigheid die een uitbouw naar andere, nog niet be
reikte delen van de arbeidersklasse ernstig bemoeilijkten. 
De verkiezingen van 1922 maakten daarbij een einde aan de hoop die 
door de uitslag van 1918 was ontstaan, dat na de invoering van het al
gemeen kiesrecht de SDAP snel zou doorstoten tot een parlementaire 
macht waar de andere partijen niet meer omheen zouden kunnen. 
Daarbij kwam dat een aantal verworvenheden die de bourgeoisie in 
1918/1919 had moeten toestaan om te voorkomen dat de arbeidersop
standen naar Nederland zouden overslaan, door de na 1920 optreden
de ekonomische krisis weer werden bedreigd. Ook het geloof in snel 
voortgaande sociaal-ekonomische hervormingen werd daardoor ge
temperd. 
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Cohen beschrijft deze periode als het einde van het revolutionaire elan 
in de SDAP: 'Met de verkiezingen van 1922 was definitief een einde 
gekomen aan een vrij korte periode waarin het geloof dat de vervan
ging van het kapitalistische stelsel aanstaande was, in de SDAP leefde. 
Hierna verdwijnt niet alleen dit geloof maar ook het rekening houden 
met een andere politiek dan de zuiver reformistische.'" Cohen spreekt 
van een dilemma dat inherent is aan het socialisme ni. de verhouding 
tussen het uiteindelijk streven en het dagelijks politiek handelen. Die 
dagelijkse praktijk is er een binnen de bestaande orde. Maar 'iedere 
hervorming, iedere deelverandering van de verafschuwde kapitalisti
sche maatschappij in de richting van het socialisme maakt juist het be
staande aanvaardbaarder, het maatschappelijk konflikt minder 
scherp, de harmonie groter en dus de noodzakelijkheid zowel als wen
selijkheid van een nieuwe socialistische orde geringer.'" Cohen onder
schat daarbij naar mijn mening wel het psychologisch effekt dat iedere 
behaalde overwinning ook een versterking van de strijd(lust) kan bete
kenen. Veel Overwinningen' zou de SDAP na 1925 echter niet meer 
behalen. 

Zo had de ideologische impasse waarin de SDAP in de jaren twintig te
recht kwam voor een deel dus een gelukkige oorzaak. De grote politie
ke strijdpunten van de partij tot 1918 waren, mede onder druk van die
zelfde SDAP gerealiseerd: de totstandkoming van het algemeen kies
recht voor mannen en iets later ook voor vrouwen; de invoering van de 
8-urendag en de nieuwe arbeidswet en een voorlopige oplossing inzake 
het staatspensioen 'voerden van ons program op de gelukkigste wijze 
een aantal punten af"2. Maar daarmee was de SDAP ook haar meest 
aansprekende programmapunten kwijt, waarmee zij in de vooraf
gaande jaren duizenden en soms tienduizenden (de Rode Dinsdagen) 
arbeiders op de been had weten te krijgen. Het socialisatierapport dat 
op het kongres van 1920 werd aangenomen kon die funktie niet over
nemen en heeft nooit zo tot de verbeelding van de massa's gesproken, 
evenmin als de bestudering (samen met het NVV) van het vraagstuk 
van de medezeggenschap en bedrijfsorganisatie. Daarvoor stonden de
ze punten te ver van de gewone leden af. Wat wel tot de verbeelding 
zou spreken was de ontwapeningseis, zoals die op het kongres van 
1921 was aangenomen. Het zou echter nog enige jaren duren eer deze 
eis grote weerklank zou vinden, zodat in 1925 partijvoorzitter Vliegen 
in zijn openingsrede voor het kongres moest vaststellen: 
'Er waren er een paar jaar geleden die wonderen verwachtten van de 
ontwapeningseis, die veel meer mensen in het hart zou grijpen dan de 
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socialisatie of de bedrijfsorganisatie. Het kan wezen, maar de partij 
heeft er tot nu toe in haar groei niets van gemerkt'". Toen daarna de 
ontwapeningseis wel aansloeg, zou zij alleen nog maar verder bijdra
gen tot een politiek isolement dat de SDAP juist zo graag wilde door
breken. 

Bij gebrek aan programmapunten die de massa zouden mobiliseren 
zocht de partij wegen om haar politieke visie te verwezenlijken en zo 
een nieuw uitstralingseffckl naar de arbeidersmassa's te bereiken. En 
die weg zocht zij, nu zij op gemeentelijk nivo al op tal van plaatsen 
verdienstelijk meebestuurde, in het deelnemen aan de regering op 
landsnivo. Aanvankelijk (rond 1930) nog vanuit de motivatie daad
werkelijk de situatie van de arbeidersklasse te kunnen verbeteren. La
ter in de jaren dertig steeds meer om de eigen positie en aanhang te 
handhaven en eventueel uit ie breiden. 

Al in 1918 had de SDAP het meedoen aan de regering in principe aan
vaard, maar de gebeurtenissen in november 1918 hadden de andere 
partijen wantrouwig gemaakt. De hoop van de SDAP op regerings
deelname was gevestigd op een koalitie met de linkervleugel van de 
RKSP die banden had met de katholieke arbeiders. Deze hoop nam 
toe toen in 1923 een tiental katholieke Kamerleden met de oppositie 
meestemden tegen de Vlootwct en zo het kabinet Ruys de Beeren-
brouck ten val brachten. De RKSP gaf echter de voorkeur aan hand
having aan de bestaande koalitie, zodat het kabinet Ruys de Beeren-
brouck in zijn funktie hersteld werd. Twee jaar later, in 1924, won de 
SDAP 4 zetels (van 20 naar 24), terwijl de 'Coalitie' en gevoelig verlies 
leed van 6 zetels (van 60 naar 54). Maar tot grote teleurstelling werd de 
SDAP niet eens uitgenodigd bij de kabinetsformatie. Weer een jaar la
ter viel de 'Coalitie' uiteen, toen het eerste kabinet Colijn struikelde 
over een gezantschapskwestie bij de Paus. Het partijbestuur sprak de 
hoop uit dat de politiek leider van de RKSP, Nolens, zich tot de VDB 
en de SDAP zou wenden. De koningin verleende de formatieopdracht 
echter aan Marchant (VDB) die vervolgens ook inderdaad de SDAP en 
RKSP uitnodigde. Nolens echter weigerde en verklaarde slechts in uit
erste noodzaak een koalitie met de SDAP aan te gaan. Gevolg was het 
extra-parlementaire kabinet De Geer. Ook 4 jaar later zou de SDAP 
buiten de kabinetsformatie gehouden worden (het extra-parlementaire 
kabinet Ruys de Beerenbrouck). Bij de daarna opeenvolgende kabinet
ten Colijn veranderde dat niet. De voor de SDAP onverteerbare poli
tiek van deze kabinetten stond daarbij een deelname extra in de weg. 
Eerst in 1939, bij het naderen van het oorlogsgevaar zou de 'uiterste 
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noodzaak' van Nolens aanwezig zijn, en konden twee SDAP-minis-
ters, Albarda en Van den Tempel, deelnemen aan het tweede kabinet 
De Geer " 
Was de officiële ideologie van de partij nog geheel in oppositie tegen 
de bestaande maatschappelijke orde, in de praktijk volgde de SDAP-
leiding een duidelijk reformistische lijn Uitgangspunt daarbij was dat 
deelname aan de regering nodig was om door middel van hervormin
gen nieuwe groepen arbeiders aan het socialisme te binden Een sleu
telpositie werd daarbij toegedacht aan de katholieke arbeiders Albar
da· 'De overwinning van het socialisme blijft ver weg, zolang de ka
tholieke en christelijke arbeiders ver weg blijven van ons De overwin
ning nadert snel als zij ons naderen' " 

Die gedachtengang nu werd door de linkervleugel van de partij aange
vallen die van een koahtie met de RKSP slechts marginale hervormin
gen verwachtte en een extra excuus voor katholieke arbeiders om bij 
de RKSP te blijven Deze linkse stroming zocht de versterking eerder 
in een samengaan met de kommunistisch en syndikalistisch georiën
teerde arbeiders. Bij het partijbestuur maakte de linkervleugel zich 
door haar kontakten met allerlei kommunistische mantelorganisaties 
extra verdacht. 

Voor de massa der gewone partijleden speelde de bovengenoemde im
passe overigens nauwelijks. Meer gevoelsmatig dan politiek door
dacht, voelden zij zich nog geheel in oppositie met de bestaande maat
schappij zonder daarbij overigens gewelddadig-revolutionaire gedach
ten te koesteren De socialistische liederen uit die jaren getuigen nog 
van een onwankelbaar geloof in de komst van het socialisme Het in de 
praktijk reformistische beleid van partijbestuur en fraktie werd over 
het algemeen daarmee niet in tegenspraak geacht, zodat 'links' ver
houdingsgewijs weinig aanhang onder de gewone partijleden kon ver
werven 

Die gevoelsmatige band met elkaar en met het socialisme werd in de ja
ren twintig en dertig zelfs steeds groter, vooral toen de doorbraak naar 
andere groepen arbeiders uitbleef Van Hulst beschrijtt deze gevoelens 
uit eigen ervaring· 'Ondanks dat elke sociaal-demokratische poging 
om hun levensomstandigheden te verbeteren op het "neen" der kon-
fessionele meerderheid strandde, was er geen Limburgse arbeider meer 
dan vroeger, die op de SDAP stemde Men moet dit alles hebben mee
gemaakt om de bitterheid en de zorg te kennen die het uitblijven van 
telle reakties bij de konfessionele arbeiders in de aktieve kern der 
SDAP opriep De tamtlieband in de partij werd hechter, het gevoel 
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miskend te worden, door onbegrip belemmerd te worden in een voor 
honderdduizenden noodlijdenden zo belangrijke strijd, zelfs niet ge
volgd te worden door de slachtoffers van een menselijk en ekonomisch 
tekortschietende politiek, dit gevoel van frustratie, miskenning en on
derschatting ging meer en meer het leven in en van de partij bepalen 

[ I ' 7 " 
Het isolement naar buiten deed velen binnen de arbeidersbeweging 
hechter aaneensluiten Nieuwe interne organisaties verschenen en be
staande werden geaktiveerd, de banden werden nauwer aangehaald en 
de Rode Familie kreeg vorm als een krans van kulturele organisaties 
rondom SDAP en NVV 

Tabel III Overzicht organisaties, behorende tot de 'Rode Familie' tot 1940 

NVV—Nederlands Algemene Raad SDAP—Sociaal-Dem 
Verbond van Vak 1928 Arbeiders Partij 1894 
Verenigingen, 1906 

AJC—Arbeiders Jeugd IvAO—Inst voor 
Centrale, 1918 Arbeidersont» ik keling, 

1924 

VARA—Vereniging van Bond van Soc Dem 
arbeiders radio amateurs Vrouwenclubs, 1903 
1925 

Bond van Arbeiders- Nederlandse Arbeiders-
zangverenigingen Sportbond, 1926 

Bond van arbeiders NV De Arbeiderspers 
muziekverenigingen 1933 

'De Centrale'—Arbeiders SDSC—Bond van Soc 
Levensverzekering Mij Dem Studenlenclubs, 
1904 1923 

In 1933 werden de kulturele organisaties (behalve de VARA) overkoepeld door 
een 'Culturele Raad' op landelijk nivo en door 'Plaatselijke Culturele Raden' 
op de lokale nivo's 

Van Tijn" ziet de uitgroei van de socialistische nevenorganisaties tot 
een Rode Familie in de twintiger jaren afhankelijk van een aantal fak-
toren Ten eerste moet een beweging een bepaalde omvang hebben be
reikt om voor speciale doeleinden—zoals socialistische kulturele vor
ming—ook aparte organisaties te kunnen vormen, dus om nevenorga
nisaties te stichten en in stand te houden naast en in verbinding met de 
'moedervereniging'. De kwantitatieve ontwikkeling van het ledental 
van de arbeidersbeweging in de twintiger jaren voldeed aan deze voor-
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waarde Maar op zich kan zo'n kwantitatieve groei natuurlijk nog 

geen oorzaak zijn Van Tijn noemt dan ook de in deze paragraaf be

sproken politieke patstelling waarbij de konfessionele zuilen, al dan 

met in politieke samenwerking met verschillende soorten liberalen, een 

effektieve barriere vormden tegen het \erder opdringen van het socia

lisme 

Als derde factor noemt Van Tijn het feit dat de ontwikkeling van de 

arbeidersbeweging in Nederland samenhing met de emancipatiestrijd 

van andere volksgroepen (orthodox protestante 'kleine luyden', rooms-

ka(holieken) eerst gericht tegen de liberalen, later in toenemende mate 

tegen de 'socialen' Dat waren andersoortige emancipatiebewegingen 

dan die van de socialisten, maar hun ontwikkeling liep parallel Hel 

gelijktijdig groeien van deze drie emancipatiebewegingen bracht een 

patroon van organisatievorming in Nederland tol stand, later gekarak

teriseerd als dat van de 'verzuiling' 

Dat er sprake was van toenemende 'verzuiling' in de jaren '20 blijkt uit 

de cijfers in tabel IV over de organisatorische verzuildheidsgraad op 4 

verschillende tijdstippen op 8 terreinen van aktiviteit (charitatief-

maatschappelijk werk, onderwijs, vrije jeugdvorming, pers, sport, ge

zondheidszorg, kulturele organisaties, bonden van werknemers) 

Tabel IV Organisatorische verzuildheidsgraad op 4 verschillende tijdstippen ' 

Jaar Totaal Geref 
van aantal or Algemeen RK Pr Chr Ned Herv (verschil 
telling ganisaties richtingen) 

abs Ψο abs % abs «Ό abs % abs % abs % 

1914 271 100 154 56,8 37 13,7 48 17,7 1 0,4 IS 5,5 

1925 414 100 229 55,4 61 14,8 79 19,1 3 0,7 20 4,8 

1932 514 100 272 52,9 89 17,3 94 18,3 5 1,0 27 5,2 

1939 597 100 306 51,2 108 18,2 105 17,6 8 1,3 33 5,5 

Koopmans," die de verzuiling vooral als een organisatorisch aspekt 

van emancipatiebewegingen opvat, ziet de eenheid naar binnen en de 

zo mogelijke grotere sociale controle vooral als een beheersing van so

cialisatieprocessen, die de sociale aanpassing binnen de zuil stimuleert 

en de vuist naar builen sterker maakt 

Van Doorn80 omschrijft verzuiling als 'het proces waarbij meerdere in 

een samenleving aanwezige, ideologisch beheerste groepen worden op

genomen in overwegend organisationele sociale-controle-systemen, 
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met een tendentie tot overwoekering van de ideële waarden door de or
ganisatie en tot een ideologisch justificeren van de organisationele be
heersing'. Van Doorn legt het aksent op de immanente institutionele 
dwang die de organisaties vaak los van het oorspronkelijke doel 
dwingt tot verder gaan; waarbij soms zelfs het oorspronkelijke doel 
voorbij wordt geschoten. 
De door Koopmans en Van Doorn genoemde socialisatie-funktie was 
in de Rode Familie ook aanwezig, zeker nadat onder invloed van het 
socialisme als kultuurbeweging de sociaal-demokratie een zelfstandig 
opvoedings- en vormingsdenken ontwikkelde. Maar het ontstaan van 
de socialistische kulturele organisaties alleen verklaren vanuit deze so
cialisatie is te weinig politiek en historisch onderbouwd. Het isolement 
werd de sociaal-demokratie opgedrongen. Het doel was en bleef het 
verkrijgen van een politieke meerderheid, een doorbraak naar tot dan 
toe onbereikbaar gebleven delen van de arbeidersklasse. 
Volgens Van Tijn werd het isolement wel steeds meer een politieke ob
sessie en deed er zich zo een tegenstrijdige ontwikkeling voor: 'Terwijl 
de Rode Familie zich uitbreidde en konsolideerde, leidde een wanho
pig zoeken naar bondgenoten en naar de mogelijkheid van regerings
deelname tot het steeds meer loslaten of op de achtergrond dringen 
van typisch socialistische gedachten en perspektieven'." 
Ook H. Verwey-Jonker benadrukt deze tegenstrijdige ontwikkeling. 
Volgens haar is het isolement van de emancipatiepartijen na de invoe
ring van het algemeen kiesrecht steeds sterker geworden: 'Elke partij 
heeft zich omringd met een volledig apparaat van persorganen, radio
verenigingen, vakbeweging, kulturele en sociale organisaties, zodat het 
vrijwel onmogelijk is de kring te doorbreken. Binnen deze kringen 
ontwikkelt zich een onvermijdelijke subkultuur, met eigen liederen, ei
gen slogans, een eigen vocabulaire. Maar misschien is wel het meest 
opmerkelijke van deze periode, dat toch de Subkulturen onmiskenbaar 
naar elkaar toegroeien: men wordt minder streng, minder steil in de 
leer, er is een opmerkelijke overeenkomst in de stijl van elk der drie be
wegingen. Het beste kan men dit proces misschien aanduiden als "ver
burgerlijking": het is in wezen een ingroeien in de totale kuituur, 
waartegen de geïnstitutionaliseerde bewegingen zich kunnen afscher
men, maar die ze niet kunnen tegenhouden'.82 

De Rode Familie een zuil? 
De meeste verhandelingen" over verzuiling sluiten aan bij de omschrij
ving die Kruyt (1965) geeft van een zuil: 'een veelvoud, een geïnte
greerd komplex van maatschappelijke organisaties of instellingen op 
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levensbeschouwelijke grondslag'. 
Bijna alle auteurs beschouwen die levensbeschouwelijkheid als een der 
belangrijkste kenmerken van de zuilvorming. Slechts enkelen (Van 
Doorn 1956 en Gielen 1965) breiden dat begrip levensbeschouwing 
ook uit tot politieke ideologieën. Alleen Steiniger (1977) ziet de rol van 
de levensbeschouwing minder centraal en noemt vooral de opkomende 
politieke partijen als de 'central agents' in de zuilvorming. 
De verzuiling in Nederland wordt gezien als het gevolg van het organi-
satiestreven van de protestanten na Réveil en Afscheiding en van de 
katholieken na het herstel van de hiërarchie (1853), en de breuk met de 
liberalen van Thorbecke (1860). Startpunt van de verzuiling was de na 
1867 ontstane schoolstrijd. 

Vrij algemeen wordt de verzuiling ook in verband gebracht met de so
ciale emancipatie van de protestantse kleine luyden en van maatschap
pelijk achtergestelde katholieken uit de generaliteitslanden. Deze 
emancipatiebewegingen zouden zich volgens deze opvatting sterk naar 
binnen organiseren om zo de eigen leden in eigen kring op te voeden en 
zich naar buiten toe zo sterk mogelijk te maken. In de vorige paragraaf 
zagen we dit o.a. beschreven door Koopmans (1976). 
Van Kemenade (1968) en Thurlings (1971) wijzen echter op de onvol
doende verklaringskracht van de theorieën die de verzuiling alleen als 
een organisatorische resultante van een sociale emancipatiebeweging 
omschrijven. Van Kemenade noemt het streven naar sociale emancipa
tie wel belangrijk, maar stelt ook dat de religieus-kerkelijke dimensie 
('het ongeloof een halt toeroepen') en de ontwikkeling daarin, een ei
gen verklaringsgrond voor de verzuiling vormen. Ook Thurlings stelt 
dat de theorie van de maatschappelijke deprivatie slechts een gedeelte
lijke verklaring geeft. Volgens Thurlings weegt 'veel meer het streven 
van de katholieken als konfessionele minderheid om de integriteit van 
hun geloof en de autonomie van hun kerk tegen bedreigingen vanuit 
de omgeving te beschermen'. 

In de vorige paragraaf kwam naar voren dal vooral door het politieke 
isolement de arbeidersbeweging zich nauwer aaneensloot en de Rode 
Familie kenmerken van verzuiling ging vertonen. Wanneer we, zoals 
Koopmans, de verzuiling vooral zien als het gevolg van een sociale 
emancipatiestrijd dan zou ook van de Rode Familie als zuil gesproken 
kunnen worden. 
Van Doorn (1956), bij wie de levensbeschouwing een ondergeschikte 
plaats in de omschrijving inneemt ten gunste van het verschijnsel der 
sociale controle, noemt op basis daarvan de Rode Familie zelfs de 
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eerste zuil Anderen (o a De Jong Edz 1957) spreken eerder van een 
negatieve verzuiling als het over het socialisme gaat een verzuiling die 
ontstaat als katholieken en protestanten uit algemene organisaties 
wegtrekken waardoor deze niet meer algemeen zijn De Jong Edz ziet 
in de arbeidersbeweging wel kenmerken van verzuiling, maar deze zijn 
eerder opgedrongen dan gewild 

De meeste auteurs leggen, zoals we zagen, een sterk aksent op de le
vensbeschouwing Merkwaardig genoeg gaat niemand daarbij in op de 
inhoud van die levensbeschouwing Kruyt bijvoorbeeld doet dat ook 
niet Kruyt kan op basis van zijn definitie de Rode Familie wel geen 
echte zuil noemen, maar zij vertoont volgens hem wel alle kenmerken 
Reden waarom Kruyt (1965, blz 4) ook spreekt van een quasi-zuil 
'Weliswaar kende de toenmalige SD AP geen expliciete en kollektief 
aanvaarde levensbeschouwing in haar beginselprogram Toch fungeer
de zij voor vele aanhangers als een pseudo kerk, zij het al minder sterk 
als in de oudere socialistische beweging, belangrijk was nog steeds de 
gevoelsachtergrond van een soort proletarische ideologie, sprekend uit 
liederen, redevoeringen, feesten Bovendien had zij zich aangepast aan 
het in ons land toen reeds sterk ontwikkelde zuilensysteem en had nau
we banden mei een reeks van 'geestverwante' organisaties, zeker niet 
op al de gebieden die de twee andere grote zuilen besloegen, maar toch 
op vele daarvan De partij, met haar kranten, vakbonden, omroep, to
neel , zang , muziek-, jeugd-, vrouwen-, ontwikkelings-, sport- en stu
dentenverenigingen vormde naast de 'roomsen' en 'chnstehjken' de 
derde groep, de 'rooien', even genoegzaam als de beide andere, en dit 
blok voldeed dus bijna geheel aan onze definitie een geïntegreerd 
komplex van maatschappelijke organisaties, op basis—en nu komt 
toch een verschil—mei van een uitvoerig, en expliciet geformuleerd, 
aan alle leden opgelegd geloof of levensbeschouwing, wel van een niet 
algemeen gedeelde maar toch overheersende gevoelsmatige ideologie 
Ik meen dat hier van quasi-zuil of pseudo-zuil kan worden gesproken' 
Lijphart (1971) geeft een vijftal к mena waaraan de mate van verzuild
heid van een bepaalde groepering zou zijn af te meten 

1 de mate waarin het sociale en politieke gedrag van een groep voort
komt uit een bepaalde levensbeschouwing 
2 de mate van eigen organisaties op politiek en overig maatschappe
lijk vlak 
3 de mate waarin binnen een zuil deze organisaties hecht verbonden 
zijn 

4 de sociale apartheid tussen de zuilen 
5 de mate waarin de leiders de eenheid naar binnen goed- en de kon-
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takten naar buiten afkeuren. 
Wanneer we de Rode Familie aan deze 5 kriteria afmeten dan vertoont 
zij zeker enkele verzuilingskenmerken. Maar het eerste en vijfde ken
merk leveren problemen op. 
Wat kenmerk 1 betreft wees Kruyt (1965) al op de moeilijk te plaatsen 
positie van de SDAP. De vraag is namelijk of het socialisme een le
vensbeschouwing is waar het politiek handelen vanaf geleid wordt, of 
dat het politiek denken juist de kern van het socialisme vormt. Ge
woonlijk immers wordt de levensbeschouwelijke kern (kerk) zelf niet 
tot de zuil gerekend. Thurlings (1971) rekent het levensbeschouwelijk 
handelen zelf uitdrukkelijk niet tot de verzuiling. 'Verzuiling heeft be
trekking op groepsverbanden, die, hoewel zij uitdrukkelijk pretende
ren een levensbeschouwelijke signatuur te hebben, toch niet primair 
een levensbeschouwelijke funktie nastreven'. 

Thurlings model 
(Thurlings 1971 blz. 9) 

a. kerkelijke organisatie 

b. r.k. lager onderwijs 

c. r.k. zangvereniging 

d. r.k. inkoopkoöperatie van landbouwzaden 

a. hoort niet tot de zuil; b., c . en d. wel 

Ook het vijfde kenmerk, de mate waarin de leiders de eenheid naar 
binnen goed- en de kontakten naar buiten afkeuren, levert vragen op. 
Zoals uit de diskussies in het partijbestuur bleek, voelde dat helemaal 
niets voor een isolement naar buiten. 
Daarom kan bij de vraag naar verzuildheid niet uitsluitend naar for
mele kenmerken gekeken worden, maar dient de inhoud van de levens
beschouwing erbij betrokken te worden. H. Verwey-Jonker (1957) 
verbaasde zich al over het feit dat over de betekenis van de levensbe
schouwing of ideologie als kernpunt van de maatschappelijke blokvor
ming zo weinig geschreven is. Toch speelt de inhoud van de levensbe
schouwing of ideologie een grote rol. De vraag is of een bepaalde le
vensbeschouwing of ideologie zich met verzuiling verdraagt. Larkin 
(1974): 'Zuilen snijden vertikaal door de horizontale klassenstruktu-
ren, zo, dat de religieuze voorkeur niet alleen een primaire determi
nant is voor de partijkeuze (zoals in West-Duitsland), maar ook voor 
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lidmaatschap in de meeste andere sferen van sociale organisatie'. Ook 
Kruyt (1957-1) wijst erop dat verzuiling betekent het laten overheersen 
van het religieuze bindingsprincipe boven het funktionele of het terri
toriale. Ook Moberg (1961) noemt als kenmerk voor zuilen dat de ver
tikale integratie de bovenhand heeft boven de horizontale, al stelt 
Thurlings (1971) daarbij de vraag of dat voor alle tijden zo geweest is. 
(Zo zijn de protestantse 'kleine luyden' als een horizontale (klasse van 
kleine luyden) beweging begonnen). 

Juist op dit punt wijkt de socialistische ideologie voorzover zij op het 
marxisme steunde, af van het verzuilingsdenken doordat zij die maat
schappij niet vertikaal, maar horizontaal indeelt ¡n boven elkaar lig
gende maatschappelijke klassen. Een niet gering deel van de in de vori
ge paragrafen beschreven frustratie kwam juist voort uit het feit dal 
men er niet in slaagde om met name de katholieke arbeiders los te we
ken uit de religieuze omklemming en hun ware belangen te laten zien 
als arbeidersklasse. 'Broeders strijdt niet meer voor and'rer twisten. 
Breek de rijen hier is uw kamp', zo zong men in het derde couplet van 
de Internationale. Mocht men dan als emancipatiebeweging interne 
trekken gaan vertonen die andere emancipatiebewegingen ook ver
toonden en die we verzuiling noemen, mocht men dan zo nu en dan 
bezwijken voor isolementsdenken ('de schapen in de eigen kudde') dat 
de andere zuilen zo eigen was, vaststaat dat de verzuiling als maat
schappelijk verschijnsel haaks stond op de socialistische ideologie. Het 
is daarom naar mijn mening niet terecht om van een socialistische zuil 
te spreken. 

In principe geldt deze laatste stelling ook voor de kulturele nevenorga-
nisaties, al was de afscherming naar buiten daar wat groter, zoals we 
ook in de NASB zullen zien. Van groot belang is dan de vraag in hoe
verre die afscherming (nog) voortkomt uit eigen vormgeving op basis 
van een politiek-ideologische theorie, dan wel dat de afscherming al
leen nog het voortbestaan van de organisatie zelf dient. 
Naast de bovenbeschreven vrees voor de politieke gevolgen en voor 
verdergaande verzuiling bestond bij het partijbestuur de vrees dal de 
Sportbond een bedreiging zou gaan vormen voor AJC en IvAO. 
Er zit iets tegenstrijdigs in deze gedachtengang. Enerzijds achtte men 
de behoefte aan een socialistische sportorganisatie gering ('een dood
geboren kindje'), anderzijds bestond de vrees dat die toch een zodani
ge omvang zou aannemen dat reële konkurrentie zou gaan ontstaan 
voor AJC en IvAO. De brief van Vorrink aan het slot van par. 3.1 
spreekt wat dat betreft voor zichzelf. Die vrees had ook te maken met 
het feit dat de jeugd al op 6-jarige leeftijd lid kon worden van de 
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Sportbond (bij de AJC kon dat pas op 13-jange leeftijd), en het oprich
ten van de Rode Valken in Amsterdam, een plan waar de AJC gelijk
tijdig mee rondliep Juist van de kant van de AJC is bij de erkenning 
van de Sportbond dan ook aangedrongen op het opheffen van de Ro
de Valken in de Sportbond Overigens zou de vrees van de AJC onge
grond blijken en zou zelfs een tegengestelde beweging ontstaan Veel 
Jonge-Pieter-Jellen gingen na hun JPJ-tijd naar de Rode Valken in de 
AJC in plaats van naar de adspiranten-sportgroep van de NASB " 

Het NVV 
Voor het NVV telde een mogelijk isolement niet zo zwaar Het zag in 
de Sportbond juist een mogelijkheid de invloedssfeer van de Moderne 
Arbeidersbeweging te vergroten, en als zodanig zag het de Sportbond 
dus niet als een defensief, maar als een offensief instrument Die wer
ving zou dan vooral betrekking moeten hebben op die arbeidersjeugd 
die door de meer elitaire instelling van de AJC niet bereikt werd en 
voor wie de vakbondsafdeling nog te weinig bij de jeugdige daden
drang aansloot Alleen in zoverre was er van een defensief argument 
sprake, dat het NVV heel goed de aantrekkingskracht van de moderne 
sport voor grote groepen van de arbeidersjeugd onderkende, en 
konstateerde dat anderen, ook bedrijven, dat eveneens zo zagen (Phi
lips, Draka, Bandenfabriek Overman, diverse Bierbrouwerijen, Kof-
fie-Hag, Turmac, en nog een reeks kleinere bedrijven) In de Verenig
de Staten bestond het voorbeeld van zo'n door staat en bedrijfsleven 
gestuurde, sterk systeemstabihserende sportbeweging (de in 1906 ge
stichte 'Playground and Recreation Association of America') " Het 
NVV zag in de eigen sportorganisatie een middel de jeugd aan die in
vloed te onttrekken 

Daarbij had het NVV een fijnere neus voor bestaande klassenverhou
dingen in de burgerlijke sport dan de SDAP Dit komt tot uitdrukking 
in de vele uitingen van zich-buiten-gesloten-voelen en 'het is eigenlijk 
een organisatie van een andere maatschappelijke klasse' Dit sociaal-
psychologische argument treffen we vaak aan in de bijdragen van vak
bondsbestuurders in 'Arbeidcrssport', maar dan wel bijna altijd sa
mengaand met een gevoel van trots in de zin van 'goed dat wij als ar
beiders nu ook aan sport kunnen doen' en 'goed dat we dat op eigen 
kracht bereikt hebben' 

Tenslotte wilde het NVV ook graag een belangrijker rol spelen binnen 
de Moderne Arbeidersbeweging Toen de NASB werd opgericht was 
Stenhuis' aktie voor een Nederlandse Labour Party nog maar net ach
ter de rug Stenhuis was bij dat streven naar een grotere politieke rol 
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voor het NVV tot het laatst toe gesteund door Muller als sekretans van 
de Fabneksarbeidersbond, alsmede door de in dit hoofdstuk ook al 
eerder genoemde verbondsbestuurder Smit "' Zij juist toonden begrip 
voor Stenhuis' streven naar nieuwe wegen om de Nederlandse arbei
dersklasse te bereiken Het partijbestuur van de SDAP mocht dan wel 
voorafgaand aan de besprekingen met het NVV over de erkenning van 
de NASB de uitspraak doen dat zulks op de weg lag van de partij en 
niet van de vakbeweging, de praktijk lag andersom Het NVV wenste 
in deze zaak een eigen rol te spelen Kenmerkend daarvoor is het feit 
dat op de vooravond van het gesprek met het partijbestuur, het ver-
bondsbestuur op 17 juni 1927 zelfstandig en in afwijking met eerder 
gemaakte afspraken de facto de NASB erkende 87 En zo kon—terwijl 
de officiële erkenning en voorwaarden nog niet geformuleerd waren— 
Muller op een vergadering van het dagelijks bestuur van de SDAP 
doodleuk meedelen dat van de kant van de SDAP slechts morele steun 
nodig was, omdat de bestuursraad van het NVV een voorstel op de 
agenda had gezet tot een subsidie aan de Sportbond van 2 500 
gulden " 

3 6 Gevolgen voor de NA SB 

Welke situatie was nu ontstaan voor de NASB na de erkenning9 Poli
tiek sterk aan banden gelegd, waagde de NASB het niet meer om op 
het terrein van partij of vakbeweging te komen Daarbij was vooral de 
invloed van het NVV (subsidie) groot Zo stond in het konflikt in Am
sterdam het NVV aan de kant van het bondsbestuur (de geroyeerde af
deling mocht niet meedoen aan het I-Mei feest), terwijl binnen de fe
deratie Amsterdam van de SDAP (links) duidelijke tekenen van sym
pathie voor de geroyeerde afdeling bestonden In datzelfde konflikt 
boog het bondsbestuur vrij snel onder de eis van de Algemene Raad 
om de aangeboden arbitrage op voorhand als bindend te aksepteren, 
terwijl de geroyeerde afdeling zich daarbij niet neerlegde Ook het op
heffen van de Mars- en Kampeervendels, voorwaarde voor erkenning, 
werd via Muller doorgedrukt in de Sportbond Deze op 30 juni 1928 
door de Algemene Raad geformuleerde eis was vakbondsman Muller 
allang bekend (bijv via Van der Lende die ook deel uitmaakte van de 
Algemene Raad), toen zijn bondssekretans Broekman op 15 aug 1928 
nog een vlag uitreikte aan de Rode Valken en op 16 sept 1928 deelnam 
aan de presentatie van de Mars- en Kampeervendels, ja zelfs nog enige 
duizenden strooibiljetten liet drukken met de oproep tot aansluiting 
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bij de Rode Valken (NASB). 
Muller heeft de 'wijsheid' uit de Algemene Raad waarschijnlijk voor 
zichzelf gehouden en in zijn eentje de erkenning willen regelen. Medio 
september liet Muller dan ook zonder enig overleg in 'Het Volk' weten 
dat de Rode Valken zouden worden opgeheven, en van 6 okt. 1928 da
teert een nota van Muller" waarin hij officieel instemt met de erken-
ningsvoorwaarden. In januari 1929 echter ontkende hij nog in 'Het 
Volk' dat zulke eisen of gesprekken aan de orde waren geweest. Het 
bondsbestuur heeft de effektuering van de erkenningsvoor waarden 
willen doordrukken door gebruik te maken van persoonlijke konflik-
ten en een onreglementair royement van de afdeling Amsterdam. 
Daarbij is het wegwerken van de politiek onwelgevallige Paul Kies een 
der naaste doelstellingen geweest, waarbij enige aandrang van hoger
hand niet uitgesloten is. 

Naast beperkingen op politiek terrein, werden bij de erkenning de 
Sportbond ook grote beperkingen opgelegd op kultureel terrein: 'De 
Sportbond moet zich onthouden van bemoeiingen op kultureel terrein 
in het algemeen'. We zullen de gevolgen van deze uitspraak nog vaker 
terugzien, o.a. in de verhouding met het IvAO. Die gevolgen waren 
echter bijzonder groot, juist voor een sportbond die de sportbeoefe
ning niet geïsoleerd wilde zien van de geestelijke, kulturele en politieke 
ontwikkeling van zijn leden. Eén voorbeeld moge hier als illustratie 
dienen. Vooral in Amsterdam bestond in de eerste jaren van de Sport
bond een rijk kultureel leven, bijvoorbeeld ten tijde van Kies in het so
cialistische kabaret 'De Roode Valk' aan het Daniel Willinkplein. 
Daarnaast ook organiseerde in mei 1929 de Dansschool Florrie Rodri
go, waarin ook de groep ritmische gymnastiek van de Sportbond was 
ondergebracht, een twaalftal zondagochtendbijeenkomsten, 'op welke 
ochtenden speciaal moderne kunst op elk gebied zal worden gegeven. 
De opzet van deze ochtenden zal een zodanige zijn dat meer in het bij
zonder de bedoeling en de betekenis van onze moderne kunst en haar 
vertegenwoordigers, de kunstenaars, op de voorgrond zullen treden, 
en de ochtenden dan ook meer het karakter van artistieke ontwikke
lingsochtenden zullen krijgen'.'0 Op het programma stonden onder 
meer het Haydn-kwartet van het Concertgebouworkest, moderne rit
mische dans, A.M. de Jong die voorlas uit eigen werk, een Russische 
filmochtend, de toneelspeelsters Charlotte Kohler en Rika Hopper, en 
Louis Saalborn die voorlas uit werk van Cees de Dood. 
Evert Kupers—als voorzitter van het NVV ook tijdelijk voorzitter van 
het interim-bestuur van de herenigde Amsterdamse afdelingen—liet de 
groep ritmische gymnastiek echter weten dat met deze artistieke ont-
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wikkelingsochtenden het terrein van het IvAO werd betreden en dat 
deze groep zich aan het beleggen van deze bijeenkomsten moest ont
trekken, iets waaraan onmiddellijk gevolg werd gegeven." 

Een andere beperking door de erkenningsvoorwaarden vloeide voort 
uit het opheffen van de Rode Valken. De AJC kreeg hier het alleen
recht en het Rode-Valkenwerk daar maakte dan ook een snelle bloei 
door. Voor de Sportbond betekende dit echter het verlies van aange
paste vormen van jeugdwerk voor de 13- tot 18-jarigen. Deze jeugdi
gen, die de meer besloten organisatie van de Jonge-Pieter-Jellen net 
verlaten hadden, moesten nu kiezen tussen de diverse sportgroepen, 
waar een specifieke op hun leeftijd gerichte opvang en organisatie 
vaak ontbrak. Veel Jonge-Pieter-Jellen kozen na hun JPJ-tijd dan ook 
voor de Rode Valken in de AJC. Anderen haakten snel na hun over
gang naar de adspirantengroepen af. Een passende aanpak en organi
satie heeft de Sportbond voor deze groep niet meer kunnen vinden, en 
meerdere malen zullen we dan ook de konstatering tegenkomen dat de 
adspiranten het zwakke middenrif van de Sportbond vormen. 
Wanneer we dit alles bij elkaar optellen dan kan de konklusie niet an
ders luiden dat dat de Sportbond duur heeft moeten betalen voor deze 
erkenning. Veel en veel sterker dan bij de oprichting ooit de bedoeling 
is geweest werd de Sportbond hierdoor teruggebracht tot een organisa
tie voor sportbeoefening—sec. De volledige politieke en kulturele op
positie tegen de burgerlijke maatschappij waar de oprichters van de 
Sportbond nog van uitgingen sloot dan wel aan bij de officiële ideolo
gie van de partij en het gevoelen van veel partijgenoten, zij botste ech
ter met de feitelijke reformistische koers die de partij in haar dagelijk
se politieke praktijk was ingeslagen. 
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4 
De NASB in de jaren dertig 

4.0. Inleiding 

Na de erkenning door SDAP en NVV en het op de achtergrond raken 
van de Mars- en Kampeervendels kon in de Arbeiderssportbond ge
werkt worden aan de verdere organisatorische en sporttechnische uit
bouw. Die uitbouw was in twee opzichten beperkter dan de oprichters 
zich hadden voorgesteld. Op de eerste plaats groeide het ledental wel 
voorspoedig tot 25.000 leden, doch daarna stagneerde de groei en de 
massaorganisatie van sportbeoefenende arbeiders die de oprichters 
voor ogen stond werd niet bereikt. 

De tweede beperking kwam in het slot van het vorige hoofdstuk al ter 
sprake. Veel sterker dan ooit in de bedoeling van de oprichters had ge
legen werd de NASB beperkt tot de sportbeoefening alleen. Oudegeest 
gaf dat in zijn funktie als voorzitter van de SDAP ook toe tijdens het 
34ste kongres van de SDAP in 1929: 'Wij stellen als voorwaarde: word 
geen militaire organisatie, doch blijf uitsluitend sportorganisatie [...]. 
De juiste maatregelen zijn genomen om de NASB in de goede richting 
te leiden en hen tot goede samenwerking met de partij te brengen'.' 
De gevolgen daarvan waren ernstig voor de Sportbond. De NASB wil
de juist het 'waardenvrije' isolement doorbreken waarin de burgerlijke 
sport zich verschool, wilde juist laten zien dat allerlei waarden en nor
men in de sportbeoefening samenhingen met die van de industriële ka
pitalistische maatschappij en dat een verandering van die maatschap
pij ook gevolgen had voor de waarden en normen van de sportbeoefe
ning. De Arbeiderssportbond wilde de samenhang van lichamelijke, 
geestelijke en sociale ontwikkeling benadrukken en juist daarom niet 
stilstaan bij de sportbeoefening alleen: de NASB wilde ook opvoe
dingsorganisatie en kulturele organisatie zijn. 

Deze Sportbond nu werd teruggedrongen tot het terrein van alleen de 
sportbeoefening. 
Dit had geweldige konsekwenties, want juist als Sportbond in engere 
zin kon de NASB moeilijk konkurreren met de al zoveel langer be
staande burgerlijke bonden met hun gestroomlijnde organisatie, bete
re akkommodaties en aansprekende suksessen. Dat gold temeer omdat 
de partij de Sportbond links liet liggen, en niet bereid was partijgeno
ten te adviseren om lid te worden van de eigen Arbeiderssportbond. 
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Dat zou de hele vooroorlogse periode zo blijven. Daarbij kwam dat de 
politieke en sociaal-ekonomische situatie enkele jaren na de oprichting 
van de NASB drastisch zou veranderen waardoor ook de ideologische 
en sociologische/sociaal-psychologische argumenten die tot het op
richten van een eigen Arbeiderssportbond hadden geleid op de tocht 
zouden komen te staan. 

4.1. De ideologische veranderingen in de sociaal-demokratie 

Stond de officiële ideologie van de SDAP en het gevoelen van vele par
tijgenoten nog volledig oppositioneel tegenover het kapitalistische 
produktiesysteem en de burgerlijke staat die als verlengstuk daarvan 
gezien werd, in de dagelijkse praktijk waren partijbestuur en Kamer-
fraktie een duidelijk reformistische koers ingeslagen die streefde naar 
meebesturen op alle overheidsnivo's. 
Zo eindigde het vorige hoofdstuk. In de loop van de jaren dertig zou 
ook de officiële ideologie verder aan de feitelijk gegroeide situatie wor
den aangepast. Cohen beschrijft deze aanpassing aan de hand van een 
tweetal centrale uitgangspunten uit het marxisme die steeds meer verla
ten werden: 
1. de opvatting dat het aan de arbeidersklasse en aan haar alleen was 
voorbehouden het socialisme te verwezenlijken; 
2. de opvatting dat een socialistische maatschappij samenvalt met een 
maatschappij waarin de produktiemiddelen gemeenschappelijk eigen
dom zijn van alle leden van die maatschappij.2 Vooral de verschuivin
gen in het eerste uitgangspunt zijn hier van belang. Hoewel in het be
gin door sommigen spottend de 'Studenten Dominees en Advokaten 
Partij' genoemd, was de SDAP wat de sociologische typering van haar 
aanhang betrof een echte arbeiderspartij. Ook sociaal-psychologisch 
speelden de begrippen arbeider en arbeidersklasse een grote rol als bin
dend element binnen de beweging. Deze sociologisch en sociaal-psy
chologisch centrale rol van de arbeidersklasse werd verder gelegiti
meerd/ondersteund door de centrale plaats die zij innam in de marxis
tische ideologie zoals die gangbaar was binnen de partij. In deze ideo
logie werd aan de arbeidersklasse de historische taak toebedacht het 
kapitalisme ten val te brengen en de klassenloze maatschappij te reali
seren. Deze opvatting dat alleen de arbeidersklasse het socialisme kon 
realiseren kwam in de jaren '30 onder steeds sterkere druk te staan. 
N iet alleen ontstond twij fel aan de tot dan toe vanzelfsprekende gelij k-
heid van klassenstrijd met de strijd voor het socialisme (zie ook hfst. 2 
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over het socialisme als kultuur-beweging), de dagelijkse praktijk leerde 
ook dat een flink deel van die arbeidersklasse, met name de konfessio-
nele arbeiders, weinig van het socialisme moesten hebben. (Iets wat na
tuurlijk altijd nog aan de sociale kontrole der konfessionele leiders ge
weten kon worden). Bovendien bleek de traditionele indeling van de 
maatschappij in arbeidersklasse en bourgeoisie steeds minder bruik
baar. Er ontstonden maatschappelijke middengroepen die niet meer in 
het schema pasten. Ook kwamen er groepen die om godsdienstige, po
litieke, ethische of kulturele redenen zich steeds dichter naar de so-
ciaal-demokratie toebewogen, zonder zelf tot de arbeidersklasse te be
horen.1 Een en ander noodzaakte de sociaal-demokratie haar eerder 
aangehangen 'mechanistische' standpunt over de relatie tussen ekono-
mische basis en politieke binding van middengroepen te herzien en aan 
te vullen met o.a. sociaal-psychologische argumenten. 
Ideologisch zou de SDAP in deze jaren dan ook steeds meer de auto
matische koppeling van sociologische basis en historische taak van de 
arbeidersklasse loslaten en het aksent gaan verleggen op de politieke 
bovenbouw, de rol van de partij binnen het parlementair-politieke sys
teem. De SDAP zou daarmee steeds meer een 'gewone' partij binnen 
het parlementaire systeem worden, zij het een met een sterk hervor
mingsgezind programma. 

Een eerste punt waarop deze ideologische doorbraak zich manifesteer
de was de veranderde plaats die de staat en de natie in het sociaal-de-
mokratisch denken zouden gaan innemen. Troelstra mocht dan wel in 
1914 gezegd hebben dat 'nu de nationale gedachte de nationale geschil
len diende te overheersen'; staat, natie en koningshuis waren voor me
nig sociaal-demokraat regelrechte aanhangsels van een door hem ver
werpelijk geacht kapitalisme. 'De staal verdrukt, de wet is logen', zo 
begint het tweede couplet van de Internationale. 
De burgerlijke partijen van hun kant lieten geen gelegenheid onbenut 
om op het onvaderlandslievende en (parlementair) ondemokratische 
karakter van de SDAP te wijzen, zoals bijvoorbeeld bij de opstand op 
de 'Zeven Provinciën', een zaak waar de SDAP buiten stond, maar 
waar de burgerlijke partijen verkiezingswinst uit trachtten te behalen. 
Zo werd de SDAP nog verder in het isolement gedrukt. Op dit punt 
wilde de partij dan ook graag het isolement doorbreken. Daarbij 
kwam, dat in het begin van de jaren dertig de sociaal-demokratische 
partijen in toenemende mate in de positie gedrongen werden het door 
hen nog aarzelend aanvaarde parlementaire politieke systeem te verde
digen tegen het opkomend fascisme. Vooral het feit dat de machtige 
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Duitse sociaal-demokratische partij, die als voorbeeld diende voor de 
andere partijen in Europa, niet in staat was gebleken de nationaal-so
cialistische machtsovername te voorkomen, werkte als een schok. 
Een ingestelde 'Herzieningscommissie' in 1933 wees een totale herzie
ning van het beginselprogramma nog af, maar haar uitspraken hielden 
toch belangrijke koerswijzigingen in het politieke denken van de 
SDAP in. Zo sprak de kommissie uit dat de parlementaire demokratie 
voor de SDAP niet langer alleen een middel tot hervormingen was, 
maar ook tot haar doeleinden behoorde. De SDAP was wel revolutio
nair in de zin dat zij een socialistische samenleving nastreefde, doch 
dat betekende niet dat zij in een demokratische samenleving het ge
bruik van gewelddadige methoden zou aanbevelen: 'waar de demokra
tische rechten en vrijheden worden opgeheven kan de sociaal-demo-
kratie zich gerechtigd achten tot elk doelmatig middel waarmee de de
mokratie kan worden gered; waar de demokratie bestaat is de sociaal-
demokratie geroepen haar te beschermen en met wettige middelen 
haar ontwikkeling tot sociale demokratie te bevorderen'. De sociaal-
demokratie zou daarmee de parlementaire demokratie niet meer alleen 
als middel maar ook als doel van haar politieke strijd gaan zien (zie 
ook hfst. 8). 

Ook over het koningshuis en de nationale gedachte kwam de herzie
ningskommissie tot uitspraken: 'Sociaal-demokraten zijn republikei
nen maar hebben het koningschap in Nederland onbestreden gelaten; 
zij hebben het steeds beschouwd als een grondwettige instelling, die, 
zolang zij bestaat, door het gehele volk kan worden aanvaard. [...] De 
'nationale gedachte' vertoont zich talloze malen in een gedaante, die 
sociaal-demokraten niet kunnen aanvaarden. Een nationalisme dat vol 
is van de waan alsof het eigen volk boven andere volken verheven is, is 
uit den boze. Dit betekent niet dat nationaal gevoel aan sociaal-demo
kraten vreemd zou moeten zijn. Ook de sociaal-demokraat voelt zich 
deel van het volk, dat in de loop der geschiedenis tot een geheel is ge
worden en dat in het heden ondanks zijn inwendige tegenstellingen, 
een lotsgemeenschap is'.4 

Ook vond de kommissie dat de partij tot regeringsverantwoordelijk
heid bereid moest blijven, zeker nu overal van een groeiende fascisti
sche invloed gesproken kon worden. 
Wat de defensiepolitiek betrof, bleef de eis van nationale ontwapening 
gehandhaafd. Het zou tot 1936 duren eer een speciaal daarvoor in het 
leven geroepen kommissie tot de slotsom zou komen 'dat sedert door 
de SDAP het programmapunt van de nationale ontwapening werd 
aanvaard en de denkbeelden omtrent de veiligheidswacht werden ge-
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vormd, de omstandigheden zodanig zijn veranderd, dat het program
mapunt der nationale ontwapening thans niet kan worden gehand
haafd en ook met een weermacht van omvang en aard als vroeger ont
worpen veiligheidswacht niet kan worden volstaan [...]. Voortaan zal 
de SDAP elk voorstel betreffende de weermacht naar zijn inhoud en 
strekking moeten beoordelen en op grond daarvan haar houding moe
ten bepalen. Zij zal moeten waken tegen opdrijving der defensie-uitga
ven en de weermacht zal in haar samenstelling een weerspiegeling moe
ten zijn van het gehele volk zodat de trouw van de weermacht aan de 
demokratische staatsinstellingen verzekerd blijve'.' 
In 1937 zouden deze 'doorbraakgedachten' ook hun plaats gaan vin
den in het nieuwe beginselprogramma van de SDAP. 

Met deze ideologische doorbraak reageerde de SDAP op de verander
de maatschappelijke situatie en trachtte zij de politieke patstelling te 
doorbreken. Zij probeerde ook andere groeperingen dan alleen de ar
beiders te binden op basis van een herkenbaar politiek programma. De 
vraag was natuurlijk wel in hoeverre de reeks van kulturele nevenorga-
nisaties te rijmen viel met deze doorbraakgedachten. In het streven 
naar een eigen kuituur van die nevenorganisaties werd immers het ver
schil met anderen juist benadrukt. 

Voor de Arbeiderssportbond betekende deze ideologische ver
schuiving dat een van de belangrijkste pijlers, waarop het stichten van 
een eigen sportbond berustte, werd aangetast. Ten tijde van de oprich
ting van de NASB heerste binnen de arbeidersbeweging nog een men
taliteit van politieke en kulturele oppositie tegen de kapitalistische 
maatschappij, en binnen die mentaliteit paste ook een eigen arbei
derssportbond. Het op politieke basis organiseren van (nieuwe) groe
pen uit de arbeidersklasse kon tevens ideologisch worden gefundeerd 
vanuit de historische taak die de georganiseerde arbeidersklasse werd 
toegedacht in de omverwerping van het kapitalisme. En juist die ideo
logische fundering werd nu aangetast. 

Men zou deze ideologische verschuivingen ook in termen van een ver
andering van het politieke klimaat kunnen beschrijven. Toen de 
NASB werd opgericht was de arbeidersbeweging nog aanvallend, op
positioneel, zocht zij nog naar nieuwe wegen en nieuwe groepen. De 
ontwikkelingen van de jaren dertig zouden haar in een verdedigende 
rol plaatsen: verdediging van het levenspeil, verdediging van de parle
mentaire demokratie tegen het opkomend fascisme. Het was de vraag 
in hoeverre een eigen arbeiderssportbond nog in dat veranderde poli
tieke klimaat paste. 

95 



Niet alleen politiek-ideologisch, maar ook sociaal ekonomisch veran
derde de situatie sterk tussen de periode waarin de NASB werd opge
richt, en de periode waarin de Bond zich verder moest ontwikkelen 
De ekonomische knsis van de jaren dertig zou direkt en indirekt de 
Sportbond sterk beïnvloeden 

4 2 Stihtand en krisis* 

Al was de revolutie in 1918 dan niet doorgegaan, iets bereikt was er 
wel De achturendag, tientallen jaren een belangrijk strijdpunt van de 
internationale arbeidersbeweging, werd gerealiseerd Een reeks van so
ciale wetten werd voorbereid die het leven van het proletariaat wat 
menselijker maakten Daarbij kwam dat de Nederlandse ekonomie 
niet slecht uit de oorlog te voorschijn was gekomen De industrie had 
geen oorlogsschade en de goudvoorraad van de Nederlandsche Bank 
was ten opzichte van 1914 verdubbeld Bovendien zorgde de grote 
vraag op de wereldmarkt voor een periode van hoogkonjunktuur 
Maar in 1921 begon de konjunktuur weer te dalen, waarna in 1923 het 
dieptepunt van de knsis werd bereikt Van toen af stegen de produk-
tiecijfersen in april 1925 verklaarden Engeland en Nederland dat pond 
en gulden voortaan weer in een vaste ruilverhouding tot het goud zou
den staan ('gouden standaard') De algemene overtuiging bestond dat 
een stevige grondslag was gelegd voor een harmonische konstante uit
breiding van de produktie De jaren daarop waren dan ook jaren van 
relatieve hoogkonjunktuur Niet zo hoog en explosief als die van 1918-
1921, meer een langzame maar ongestoorde groei van de ekonomische 
bedrijvigheid Daarbij steeg de binnenlandse afzet aanmerkelijk meer 
dan de export, vanwege de overgebleven belemmeringen in het inter
nationale handelsverkeer Met nog 'slechts' 18 000 werklozen werd in 
de zomer van 1929 een fase van nagenoeg volledige werkgelegenheid 
bereikt 

Het leven leek wat onbezorgder Er kwam tijd en zelfs wat geld voor 
ontspanning, sportbeoefening, amusement Er waaide iets over van 
wat in de Verenigde Staten de 'Roaring Twenties' genoemd werd, al 
gold dat laatste meer voor de middenklasse dan voor de arbeiders 
In dat klimaat van gematigd optimisme en bewustzijn dat de Moderne 
Arbeidersbeweging op de goede weg zat met haar streven naar maat
schappelijke hervormingen, die steeds meer van middel tot doel wer
den, werd ook de Sportbond opgericht Veel later dan in de ons omrin
gende landen en daardoor met grote achterstand op de burgerlijke 
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sportbonden Er sprak iets van optimisme uit die oprichting De 
sociaal-demokratie breidde zich uit over alle terreinen van maatschap
pelijk leven om daar haar hervormingsarbeid te verrichten Het was 
ook in dit optimisme dat gesproken werd van een Arbeiderssportbond 
die weldra duizenden, zoniet honderdduizenden arbeiders zou omvat
ten 
Toen op 24 oktober 1929 (Black Thursday) en 29 oktober 1929 op 
Wallstreet de beurs instortte, had dat in Nederland nog niet onmiddel
lijk gevolgen 'Het Algemeen Handelsblad' konstateerde zelfs. 'Een 
onweer frist de atmosfeer op Dit zal thans, hopen wij, ook het geval 
zijn' ' De krisis trol Nederland geleidelijk en had niet zo'n plotseling 
karakter als bijvoorbeeld in Duitsland en Engeland Duitsland zuchtte 
dieponder delast van de herstelbetalingen uit 1918 en was, zeker nade 
inflatiestorm van 1923, aangewezen op buitenlandse, kortlopende, 
kommerciele kredieten In augustus 1931 maakte de Duitse regering 
een einde aan het vrije betalingsverkeer met het buitenland Het aantal 
werklozen, ook in 1929 al hoog met 1,9 miljoen, was toen al via 3,1 
miljoen in 1930, tot 4,4 miljoen in 1932 gestegen Ook Engeland kende 
in 1929 al 900 000 werklozen, welk aantal in 1932 tot 3 miljoen zou 
aangroeien De monetaire knsis en de invoerbeperkingen die de Ver
enigde Staten in 1930 instelden, deden een enorme aanslag op de Britse 
betalingsbalans In september 1931 moest de Engelse regering de 'gou
den standaard' loslaten, iets wat de Verenigde Staten ook zouden 
doen Ook Engeland nam in 1932 invoerbeperkende maatregelen 
Stuk voor stuk waren dit maatregelen die de Nederlandse uitvoer be
lemmerden of duurder maakten en daarmee de konkurrcntiepositie 
van de Nederlandse industrie op buitenlandse en binnenlandse markt 
aantastten De werkloosheid in Nederland bereikte dan ook pas later, 
vanaf 1932-1933 grote hoogte (tabel I) 

Tabel I Werkloosheidcijfers 1929-1939" (aantal werklo/en X 1 000) 

Jaar Laagste maandcijfer Hoogste maande IJ f er Jaargemiddelde 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

— 
juni 
mei 
mei 
aug 
juni 
juni 
juli 
juni 
sept 
aug 

47,4 
94,3 

240,8 
274,9 
291,9 
333,6 
375,7 
310,6 
301,7 
243,7 

dec 
dec 
dec 
jan 
dec 
dec 
jan 
jan 
jan 
jan 

136,0 
246,0 
350,8 
398,6 
414,3 
471,9 
475,9 
466,2 
439,3 
405,9 

50 
73,6 

138,2 
271,1 
322,9 
332,8 
384,7 
414,5 
368,9 
353,7 

— 
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Ook uit andere cijfers blijkt dat de krisis in Nederland met als een 
plotselinge klap kwam Omdat de prijzen na 1930 door hierboven be
schreven externe oorzaken gingen dalen, nam de koopkracht begin 
van de jaren dertig zelfs toe, ook al bleef het loon nominaal hetzelfde 
Zelfs een kleine daling in loon, in 1932, remde deze stijging van de 
koopkracht niet af (tabel 2) 

Tabel II Indexcijfers, inkomens en koopkracht 1930 1938' 

Ì926 — 1930 = 100 Inkomens Koopkracht 

1930 101 104 
1932 95 112 
1934 84 99 
1936 71 90 
1938 72 87 

De groei van de Sportbond vond dus plaats in een periode van stijgen
de koopkracht Midden 1933 zou dat echter veranderen De achtereen
volgende Nederlandse kabinetten dachten er met aan om door mee te 
devalueren de konkurrentiepositie van Nederland weer te versterken 
Nederland, Belgie-Luxemburg, Frankrijk, Italie, Zwitserland en Polen 
sloten zich aaneen tot het 'Goudblok', dat handhaving van de 'gouden 
standaard' tot doel had In plaats van devaluatie probeerden de goud-
bloklanden 'zich langs het doornige pad der prijsverlaging aan de eko-
nomische situatie aan te passen', zoals Brugmans aangeeft ^ Een 
prijsdaling die op haar beurt weer remmend werkte op de ekono-
mische aktiviteit Deze 'gave-gulden-pohtiek' zou in het binnenland 
via prijsdaling leiden lot loondaling en enorme werkloosheid Daarbij 
kwam dal de Nederlandse kabinetten een politiek van handhaving van 
het begrotingsevenwicht voerden Bij dalende inkomsten betekende 
dat een enorme druk op gemeenschapsvoorzieningen Zo werd in 1934 
bijvoorbeeld de Rijksinspektie voor de Lichamelijke Opvoeding opge
heven vanwege de bezuinigingen, en werd de invoerdatum van het ver
plichte gymnastiekonderwijs, die bij de wijziging van de Lager Onder
wijswet in 1927 door minister De Visser op 1936 gesteld was, uitgesteld 
tot 1941 Dat hield ook in dat de daarvoor noodzakelijke bouw van 
gymnastiekzalen achterwege bleef Ook de gemeentebesturen zagen 
zich voor bezuinigingen geplaatst, die dan vaak allereerst gevonden 
werden in vermindering van subsidies en akkommodaties voor de sport 
De regeringsmaatregelen lagen vooral in het defensieve vlak, al bete
kenden de Cnsisinvoerwet 1931, de Crisisuitvoerwet 1931, de Cnsis-
zuivelwet 1932, de Cnsisvarkenswet 1932, de Crisislandbouwwet 1933 
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en het Clearingwetje van 1932 dat het oude standpunt van overheids-

onthouding in de ekonomie werd verlaten. Van een aktief werkgele

genheidsbeleid, zoals bijvoorbeeld de 'welvaartsekonomie' van de 

Zweedse sociaal-demokratische regering, of van Roosevelts 'New 

Deal', was hier echter geen sprake. Deze ekonomische politiek bracht 

Nederland verder achterop (tabel 3). Terwijl na 1933 overal de ekono

mische bedrijvigheid weer toenam, bleef Nederland in het moeras . 

Tabel III. Indexcijfers handel, produktie en werkloosheid 1932-1936" 1929 = 
100 

1932 1933 1934 1935 1936 

Volume handel Ned. 
Volume wereldhandel 

Industr. prod. Ned. 
Industr. prod, wereld 

Werkloosheid Ned. 
Werkloosheid wereld 

82 
75 

62 
62 

415 
291 

78 
76 

69 
71 

437 
277 

76 
78 

70 
77 

452 
225 

69 
82 

66 
86 

511 
196 

72 
86 

72 
96 

511 
151 

Als laatste verliet Nederland in 1936 de 'gouden standaard'. De gulden 
werd zwevend en devalueerde tot een koers die zo'n 20% onder de 
goudwaarde lag. Toen ook kon Nederland gaan meeprofiteren van de 
opwaarts gerichte internationale ontwikkelingen, jaren achter op an
dere landen. Groot was die opbloei niet. In 1937 trad in de VS een 
nieuwe krisis op, al had die minder gevolgen dan die van 1929. Maar 
de politieke situatie, die zich in Europa ontwikkeld had, liet een verde
re opbloei niet meer toe. 

Op twee manieren had de krisis en daaruit voortvloeiend de werkloos
heid een grote invloed op de NASB. De Sportbond was opgericht in 
een tijd waarin politiek en ekonomisch het klimaat gunstig was om 
zich met andere zaken voor de arbeidersklasse bezig te houden dan de 
politieke en ekonomische strijd om het bestaan alleen. Die situatie ver
anderde en in het midden der dertiger jaren leek temidden van de ge
weldige problemen waar de arbeidersbeweging voor stond het streven 
naar een eigen socialistische sportbond minder belangrijk geworden. 
Daarbij kwam, en dat is ook de strekking van voorgaande ekonomi
sche beschouwingen, dat juist het slepende en uitzichtloze van de eko
nomische krisis in Nederland zo'n geweldige psychologische uitwer
king had op de arbeidersbeweging (waarbij veel oppositionele denk
beelden werden ingeruild voor het streven naar volledige werkgelegen
heid). Belangrijke studies wijzen op dit psychologisch effekt op de ar
beidsverhoudingen in ons land tot ver na de Tweede Wereldoorlog: 
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'Het spook van de werkloosheid dat bleef bestaan door de sombere 
herinneringen aan de dertiger jaren, was een van de belangrijkste in
vloeden die het Nederlandse ekonomische en sociale beleid gedurende 
de eerste 15 naoorlogse jaren bepaalde', meent Windmuller.12 Krisisen 
werkloosheid enerzijds en de politieke dreiging van het opkomend fas
cisme anderzijds brachten de arbeidersbeweging in een defensieve stel
ling waarbinnen een eigen arbeiderssportbond minder goed paste. 

Daarbij kwamen dan de direkte gevolgen voor de Sportbond, die na
genoeg uitsluitend arbeiders organiseerde en die in de jaren dertig te 
maken kreeg met een gigantisch hoog percentage werkloze leden. 
Wanneer iemand werkloos werd, was de eerste vraag of de betrokkene 
al dan niet lid was van de vakbond. Deze vakbonden beheerden hun ei
gen werklozen-kassen, waaruit zij werkloze leden gedurende een aan
tal weken een uitkering gaven. Die leden hadden daar premie voor be
taald en de overheid paste sinds 1914 (Noodwet Treub) eenzelfde be
drag bij. Waren zij uit de eigen werklozen-kas 'uitgetrokken' dan kwa
men ze in een speciale regeling waarbij de staat en de gemeente ieder 
voor de helft de uitkering (die ook in de werklozen-kas niet meer dan 
ТОЩ mocht bedragen) voor nog dertien weken garandeerden. Wie dan 
dubbel-uitgetrokken was, kwam net als de ongeorganiseerden, in de 
werklozensteun die door de gemeente gefinancierd werd en waarvan 
de uitvoering vaak overgelaten werd aan het burgerlijk armbestuur. 
Maar wie steun kreeg moest eerst zijn bezit voor 2/3 verteren en daar
na bleef hij onder kontrole, waarbij elke uitgave voor luxe of vermaak 
een indikatie kon zijn dat hij iets achter de hand had. Buiten de steun 
vielen jongeren beneden 21 jaar; zij die ouder waren dan zestig en die
genen tussen 21 en 30 wier ouders in dezelfde of aangrenzende ge
meente woonden. Het steunbedrag mocht niet hoger zijn dan 65% van 
het bedrag dat de werkers in de betreffende bedrijfstak verdienden.1' 
In 1932 werden deze uitkeringen nog eens met 15% verlaagd, en de lo
nen met 8% voor gehuwden en 13% voor ongehuwden (de 'plannen 
van de kommissie Welter'). 

Uit een in de winter van 1934/1935 gehouden onderzoek in Amster
dam bleek, dat een gezin van een werkloze gemiddeld per week ƒ 19,30 
uitgaf, tegen ƒ 35,48 voor een gezin van een werkende arbeider. In dat 
'werklozen-gezin' werd gemiddeld acht cent per week uitgegeven voor 
ontspanning van het hele gezin, tegen vijfennegentig cent per week 
voor werkenden. Ook acht cent voor gebruik van alle verkeersmidde
len (vs. 72 cent)." 
Dit kon voor de Sportbond niet zonder gevolgen blijven. 

100 



4 3 Gevolgen voor de Sportbond 

De NASB zou de gevolgen van de ekonomische knsis pas eind 1933 

gaan ondervinden In december 1931, bij het 5-jarig bestaan, werd het 

20 000ste lid verwelkomd Na een korte inzinking bleef het ledental 

daarna gestaag doorgroeien, zodat in oktober 1932 'Arbeiderssport' 

nog kon konstateren dat 'de heersende knsis met de daaraan gepaard 

gaande werkloosheid met al te grote invloed op de groei van ons leden

tal heeft' " 

Op 1 juli 1933 werd een hoogtepunt bereikt met ruim 25 000 leden 

Zoals uit voorgaande paragraaf bleek was 1933 echter het jaar waarin 

de ekonomische knsis zijn volle gewicht in Nederland deed gelden In 

de Sportbond trad na juli 1933 dan ook een daling van het ledental op, 

die zich vooral deed gelden bij de adspiranten en de Jonge Pieter Jel-

len Op 1 januari 1934 waren al weer 1 400 van deze laatsten uit de 

Sportbond vertrokken De daling bij de adspiranten en JPJ-en zou 

zich ook de jaren daarna voortzetten, tot 1936, waarna een stabilise

ring bereikt werd Waar, zoals in het Amsterdams voorbeeld in par 

4 2 , slechts 8 cent per gezin beschikbaar was voor ontspanning, daar 

werd vooral bezuinigd op die dingen die vader en moeder niet direkt 

als dringende levensbehoefte aanvoelden, zoals de lichamelijke oefe

ning " 

Bij de volwassenen trad nauwelijks een daling op Veel afdelingen re

duceerden namelijk de kontributie voor werkloze leden In Eindhoven 

kon iemand die werkloos was, lid worden ot blijven van de Sportbond 

tegen betaling van het diplomaboekje, maar zonder betaling van kon

tributie " In Amsterdam werd gedeeltelijk vrijstelling verleend van 

kontributie Evenals in Eindhoven stond deze mogelijkheid echter al

leen open voor die arbeiders die aangesloten waren bij een NVV-bond 

Tabel IV Ledenstaat 1933-1938 

Leden boven 18 Adspiranten J Ρ J Totaal 

M У Τ M У Τ Μ У Τ aktieven 

17 1933 5 126 3 537 8 663 2 039 2 297 4 336 5 171 5 995 11166 24 165 

111936 5 288 3 225 8 513 1737 1591 3 328 3 534 4 512 8 046 19 887 

/ I 193S 6 498 3 502 9 000 1 277 1 697 2 974 3 734 4 763 8 497 20 426 

Hoezeer de werkloosheid de rijen van de Sportbond trof, blijkt uit tal

loze afdelingsbenchten en jaarverslagen 'Afdelingen met 60 tot 80% 

werklozen behoren niet tot de zeldzaamheid', vermeldde het jaarverslag 
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1934 1936 " Zelts nog in 1939 meldde een voetbalclub in Rotterdam 
dat 75 Vo van haar leden zonder werk was " 
Die hoge werkloosheid betekende in meerdere opzichten een grote be
lasting voor de afdelingen Extra aktiviteiten voor werkloze leden 
moesten worden opgezet (waarover dadelijk meer), maar tegenover de 
hogere uitgaven die dat met zich meebracht, stond een lagere kontn-
butie-opbrengst door de vrijstelling of reduktie van kontnbutie die 
aan die werkloze leden gegeven werd Meer dan eens moest het bonds-
bestuur bijspringen als afdelingen in financiële moeilijkheden kwa
men Een bondsbestuur dat het zelf ook moeilijk had omdat een niet 
onaanzienlijk deel der afdelingen alle ingebrachte kontnbutie nodig 
had om het hoofd boven water te houden, zodat de bondsafdracht in 
gevaar kwam Zo zou m 1936 op basis van de hierboven aangehaalde 
ledenstaat de bondsafdracht moeten bedragen 8 513 (leden) χ 4 cent 
per week plus 3 328 (adspiranten) χ 2 cent per week, plus 8 064 Jonge 
Pieter Jellen χ 1 cent per week = totaal ± ƒ 25 000,— per jaar In 
werkelijkheid bedroeg de bondsatdracht ƒ 12 004,02% ï0 

Het gevolg was natuurlijk wel dat ook het bondsbestuur weinig arm
slag had voor bijzondere aktiviteiten en het sporttechnisch werk finan
cieel in de knel kwam, net in een periode van uitbouw In 1932 waren 
technische kommissies voor de diverse sporttakken opgericht en de/e 
kommissies waren er in geslaagd de kompetities voor de verschillende 
sporten sterk te verbeteren In de grote vraag naar opgeleid sporttech-
nisch kader die daardoor ontstond, probeerden de technische kommis
sies te voorzien door het opzetten van trainers- en kadercursussen Al
lemaal aktiviteiten die geld vroegen dat er met was 
Daarbij kwam dat de nu goed opgezette kompetities ook op een ande 
re wijze in gevaar kwamen Vooral buiten de randstad waren de Sport 
bondsclubs met overal even dik gezaaid Het gevolg was dan dat wan
neer in de eigen Sportbondskompetitie gespeeld werd, er vaak gereisd 
moest worden naar andere plaatsen Soms ging dat op de fiets en dan 
kostte dat niets, vaak echter moest anders gereisd worden en dat 
bracht wel extra kosten met zich mee Veel meer kosten dan vergelijk
bare clubs in de burgerlijke kompetitie moesten maken, die doorgaans 
meer clubs in de direkte nabijheid telden Tot 1934 deed dat zich nog 
met zo sterk voelen, maar animo en financiële reserves raakten daarna 
uitgeput, zodat verschillende eigen Sportbondskompetities moesten 
stoppen In het overzicht over de beoefening van de verschillende tak
ken van sport in de NASB wordt hierop nader ingegaan Het waren 
vooral de kleinere afdelingen op het platteland die de strijd niet kon
den volhouden In de tweede helft van de dertiger jaren konsentreerde 
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de Sportbond zich nog sterker dan daarvoor in de wat grotere plaat
sen, vooral in de provincies Noord- en Zuid-Holland. 

In veel afdelingen werden extra aktiviteiten georganiseerd, eerst alleen 
voor werkloze leden, later soms ook voor andere werklozen. Doel was 
hen uit de uitzichtloze, eentonige en demoraliserende sleur van hun 
bestaan te halen. Het bevorderen van sportbeoefening voor (jeugdige) 
werklozen was overigens in die jaren geen onbesproken zaak. De.Rooy 
beschrijft in zijn proefschrift over de werkloosheid en werkloosheids
bestrijding hoe in 1932 het 'Centraal Comité voor jongere werklozen' 
in Amsterdam nog een aanbod van sportverenigingen om hulp te bie
den afwees omdat het de sportbeoefening te weinig in het geheel van 
zorg en vorming vond passen.2I 'Door sommigen wordt sportbeoefe
ning door werklozen een overbodige luxe genoemd. Sportbeoefening 
kan voor hen echter betekenen toch iets presteren, iets om naar uit te 
zien na een week eindeloos wachten', zo meende 'Arbeiderssport', dat 
er echter ook op wees dat sportbeoefening slechts symptoombestrij
ding kon betekenen: 'Toch zal de sportbeoefening maar ten dele, nim
mer volledig voldoening schenken'.22 Daarbij werd dan vooral gedacht 
aan de jeugdige werklozen, in 1935 al bijna honderdduizend in getal. 
Juist voor deze groep werd het gebrek aan uitzicht, aan toekomst het 
meest fnuikend geacht. De lange duur van de werkloosheid, de uit
zichtloosheid ervan, deden zelfs een zekere mystificering van de arbeid 
ontstaan, wanneer over deze jeugdigen gesproken werd in termen als 
'hen die nog niet het genoegen van betaalde arbeid gesmaakt hebben'. 
Niet alleen werd daarbij vergeten wat in eerdere fases over de tegen
stelling arbeid en vrije tijd gezegd was (vgl. par. 2.4.), het was ook 
strijdig met de opvatting de arbeid naar Marx als zelfrealisatie op te 
vatten, omdat volgens diens theorie de arbeid onder kapitalistische 
produktieverhoudingen vervreemd was en derhalve slechts een ver
vreemde zelfrealisatie ten gevolge kon hebben. 
Bij de opvang van jeugdige werklozen ging het er om 'hen morele 
steun te geven door hen voor te houden dat de werkloosheid niet hun 
schuld is'.2J Daarom werd ook vanaf 1932 elk jaar in september samen 
met de Jeugdraad NVV en AJC een grote demonstratie georganiseerd 
en enkele malen tegelijk daarmee een kongres 'Jeugd in Nood'. Eisen 
bij deze demonstraties waren: uitvoering van werkobjeklen door en 
voor de jeugd; een 40-urige werkweek voor jeugdige werknemers en 
vakopleiding in arbeidstijd; verlenging van de leerplicht; vakopleiding 
en voortgezet onderwijs tot het 18e jaar; twee weken vakantie met 
doorbetaling van loon; steun voor jeugdige werklozen en zorg voor de 
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lichamelijke opvoeding van de jeugd." 
In veel afdelingen werd de sportakkommodatie 's middags ter beschik
king gesteld om te voetballen of andere sporten te beoefenen. In Am
sterdam werkten AJC en NASB samen bij een opvangprogramma 
waarbij elke middag in het AJC-gebouw 'Het Anker' op de Prins Hen
drikkade 142 thee, leestafel, bibliotheek en radio beschikbaar waren, 
afgewisseld met voordrachten. Ook werden duizend baden aangeboden 
in het Sportfondsenbad, waar een grote groep werklozen gebruik van 
maakte. In Amsterdam werd ook een voetbalkompetitie voor werklo
zen georganiseerd waar 17 elftallen zich voor aanmeldden.2' In Almelo 
werd door de afdeling met behulp van werkloze leden een eigen sport
park aangelegd. Ook in andere plaatsen verbeterden werkloze leden de 
sportakkommodatie of het clubhuis. In 1933 meldden 28 afdelingen 
van de NASB een afzonderlijk programma voor werklozen. In geen 
enkele gemeente ontvingen zij subsidie voor deze aktiviteiten.2* 
Vandaar dat in februari 1935 aan alle ruim honderd gemeentebesturen 
waar een afdeling van de Sportbond was gevestigd, een adres werd ge
richt waarin subsidie werd gevraagd voor de aktiviteiten die de afdelin
gen ten behoeve van werklozen organiseerden alsmede het kosteloos in 
bruikleen afstaan van sportmateriaal en akkommodaties en het aan
leggen van velden etc. met behulp van werklozen. Zevenenzestig ge
meentebesturen namen de moeite te reageren, zonder uitzondering ne
gatief. In enkele van deze gemeenten bestond overigens wel een ge
meentelijke kommissie voor ontspanning voor werklozen.17 

Tweeëntwintig afdelingen meldden zich ook bij het bondsbestuur na 
een oproep eventuele werkverschaffingsprojekten aan te melden, toen 
de minister in 1935 een half miljoen gulden aan de 'Moderne Centrale 
voor Werklozenzorg' ter beschikking stelde. Bij de aangemelde Pro
jekten hoorde ook een Sportkomplex met botenhuis in Amsterdam, 
alsmede een eigen kampgebouw voor de bond op een nog te verwerven 
terrein. Tot de uitvoering daarvan is het echter niet gekomen. 

De Sportbond nam ook aktief deel aan de akties rondom 'Het Plan 
van de Arbeid' in 1936. 'Het Plan' was het antwoord van de Moderne 
Arbeidersbeweging op de aanpassingpolitiek van het kabinet Colijn. 
In plaats van de prijs-, steun- en loonsverlagingen stelde het een poli
tiek die juist door verhoging van de konsumptie de ekonomische ma
chine weer op gang wilde brengen. 
Koopkrachtverhoging, werkloosheidsbestrijding en vooral het uitvoe
ren van grote openbare werken, waren de belangrijkste punten. 'Het 
Plan' was geen socialisme, zoals ook 'Arbeiderssport' terecht opmerk-

104 



te. Het was wel een mogelijkheid de akute krisis te bestrijden. Het gaf 
aan welke rol de staat zou moeten spelen in de ekonomie en zou 
daarmee—al was het niet onder die naam—ten grondslag liggen aan de 
ekonomische politiek van de eerste naoorlogse regeringen. Bij de rui
me aandacht die 'Arbeiderssport' aan 'Het Plan' schonk werd ook 
sterk gepleit om nu eindelijk eens het verplichte gymnastiekonderwijs 
op school in te voeren, zoals al in 1923 was besloten, maar steeds weer 
uitgesteld. Invoering zou de werkloosheid bij de gymnastiekonderwij-
zers verminderen, en door de noodzakelijke bouw van gymnastieklo
kalen de werkgelegenheid in de bouw en gymnastiektoestellenbranche 
ten goede komen. 

Tot aan de oorlog zou de werkloosheid in Nederland zeer hoog blijven 
en een permanente rem betekenen op de ontwikkeling van de Arbei
derssportbond, waarvan de leden nagenoeg bijna allemaal handarbei
ders waren. De werkloosheid zou juist door haar sluipende en uitzicht
loze karakter een psychologisch verlammende invloed uitoefenen op 
grote delen van de arbeidersklasse. Zij leidde echter ook tot uitingen 
van grote klasse-solidariteit, zoals in Amsterdam, waar jaarlijks vele 
honderden guldens werden bijeengebracht om ook Jonge Pieter Jel-
len, waarvan de vader werkloos was, in de gelegenheid te stellen mee te 
gaan op zomerkamp. 

Na de woelige eerste jaren kon de Sportbond zich organisatorisch en 
sporttechnisch gaan versterken, zo begon dit hoofdstuk. De Sport
bond deed dit ook. Kompetities, reglementen, kampioenschappen, het 
ging in het begin van de jaren dertig steeds beter. 
De Sportbond werd een echte sportorganisatie. Juist op dat moment 
keerde de ekonomische situatie zich tegen de Sportbond en stond een 
verdere groei in de weg, zowel door haar direkte gevolgen als haar ver
lammende werking op de arbeidersbeweging in het algemeen. 
Toch mag niet alles op de krisis geschoven worden. De burgerlijke 
bonden immers, bleven gestaag doorgroeien en kenden in de jaren der
tig zelfs een bloei-periode. Hun aantal sportbeoefenaren steeg van 
278.000 naar 490.000.2" De sociale samenstelling van deze burgerlijke 
bonden was natuurlijk wel anders dan die van de Arbeiderssportbond, 
die juist de zwaksten in de samenleving organiseerde. Bovendien had
den de burgerlijke bonden een gevestigde plaats in onze samenleving 
én een gevestigde steun. Zelfs een SDAP durfde zich niet tegen hen te 
keren. 'De burgerlijke sport maakt een glansperiode door. Een der 
oorzaken daarvan is de zucht naar afleiding, naar oppervlakkig genot, 
gelijk een groot deel der bevolking afleiding zoekt bij film en dansmu-
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ziek Tegenover deze overmacht van genotzoekenden staat onze bond 

met zijn zuiver beginsel, dat weliswaar gewaardeerd wordt door velen 

uit onze arbeidersbeweging, maar in de achterban komt door de alles 

overstelpende publiciteitstechniek, welke in dienst van bepaalde groe

pen ten gunste van de burgerlijke sport wordt aangewend om eigen be

langen te dienen', konstateerde het bondsbestuur in zijn verslag over 

de periode 1934-1936 " 

Het vergelijk met de burgerlijke bonden leert echter dat de knsis niet 

zo gemakkelijk als enige oorzaak genoemd mag worden voor het feit 

dat de NASB niet die honderdduizenden arbeiders wist te verenigen 

die men op het oog had Ι η de loop van de jaren dertig ging iets van de 

bezieling en overtuiging verloren die de NASB in de beginjaren ken

merkten De psychologische werking van de knsis droeg daar zeker toe 

bij, maar niet alleen 

In de eerste paragraaf van du hoofdstuk is aangegeven hoe in de loop 

van de jaren dertig ook de ideologische basis van het bestaan van een 

eigen arbeiderssportbond werd aangetast Het duidelijkst kwam dat 

tot uiting m de diskussie en het denken over de organisatievorm van de 

NASB Juist deze organisatievorm was het kenmerk waarop de NASB 

zich het duidelijkst van de burgerlijke sportbonden onderscheidde, en 

waarin de eigen sportopvatting naar voren kwam (Dit is ook de derde 

vraag van blz 40) 

4 4 De organisatie w de Arbeiderssportbond 

Dat het de Sportbond met om de sport alleen ging, kwam vooral tot 

uitdrukking in de gekozen organisatievorm Het is zinvol juist hier wat 

langer bij stil te staan, om zo de belangrijkste organisatorische ver

schillen met de burgerlijke sport aan te geven, alsook om de ontwikke

ling van de NASB verder te behandelen 

Aan het hoofd van de Sportbond stonden bondsbestuur en kongres 

Daaronder kwamen dan distriktsbestuur en afdelingsbestuur Pas op 

het mvo van de afdeling trad een differentiatie op naar sporttak De le

den konden dan kiezen voor een of meer takken van sport Waren er 

bijvoorbeeld genoeg liefhebbers voor voetbal dan werd een voetbal

club gevormd (bijvoorbeeld 'Voorwaarts', 'Volharding', 'De Rode 

Zon', 'Sport Vereent', 'Dynamo') In grotere afdelingen konden zo 

meerdere voetbalclubs ontstaan Deze clubs moesten in dat geval een 

voetbalgroep vormen met een apart groepsbestuur, waarvan een afge-
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vaardigde dan weer lid was van het afdelingsbestuur Clubbesturen en 
groepsbesturen hadden uitsluitend de taak voor de direkte sportbe 
oefening zorg te dragen De kontakten met andere afdelingen, finan 
cíele zaken (waaronder kontnbutie-inmng), alle kulturele aktiviteiten 
en de opvang van de JPJ-en hoorden tot de taak van het afdelingsbe
stuur Dezelfde voetballers als boven bedoeld betaalden dus hun kon-
tributie aan het afdelingsbestuur, waarna hun eigen clubbestuur zich 
voor financiële uitgaven tot het afdelingsbestuur moest wenden Van 
de ingebrachte kontributie moest het afdelingsbestuur vier cent per 
volwassen lid afdragen aan het bondsbestuur (adspiranten twee cent, 
JPJ-en een cent), een cent voor het distnktsbestuur en later ook nog 
2Чг cent voor het verplichte abonnement op 'Arbeiderssport ' 
De bestuurlijke struktuur van de NASB zag er derhalve als volgt uit 

Bondsbestuur 
I 

Distnktsbestuur 
I 

Afdelingsbestuur 

Kommissies voor 
I 

Kulturele aktiv 
I 

Jonge Pieter Jellen 
I 

Spaarfonds 
I 

Enz 

Groepsbesturen voor 
I 

Voetbal 
Club 1, 2 enz ) 

I 
Gymnastiek 

(club 1, 2 enz ) 

I 
Zwemmen 

Enz 

Een aantal van minstens vijf afdelingen kon een distnkt vormen Me
dio 1933 bestonden zo een elftal distnktcn distnkt 1 Groningen en 
Drente, distnkt 2 Twente, distnkt 3 Gelderland, distnkt 4 Zuid-
Limburg, distnkt 5 Amsterdam, distnkt 6 Rotteraam, distnkt 7 
Utrecht, distnkt 8 Zuid-Holland en Noord-Brabant, distnkt 9 
Noord-Holland, distnkt 10 Friesland, distnkt 11 de rest van Ovenj-
sel 

Ook een ander kenmerk van deze organisatievorm verdient de aan 
dacht Lid van de NASB waren de sportbeoefenaren persoonlijk, en 
niet de sportclubs zoals bij de burgerlijke sportbonden 
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Clubs en afdelingen in de Sportbond bezaten ook geen eigen rechtsper

soonlijkheid Wie sport wilde beoefenen bij de NASB werd dan ook 

lid van het centrale lichaam, de NASB, en niet zozeer van een club Dit 

in tegenstelling tot bijvoorbeeld de KNVB waar iemand die wilde gaan 

voetballen zich bij een club aansloot en daardoor indirekt en vaak on

bewust zich binnen de KNVB begaf De organisatievorm van de NASB 

kunnen we als centralistisch kenmerken 

Organisatie burgerlijke spon 

NOC 
I 

ι I I I 
KNVB KNZB KNGV (enz) 

I I l 
voetbalclubs zwmclubs gymnastiekverenigingen 

De organisatie in de burgerlijke bonden was daarentegen vooral ge

richt op de verenigingen en wat organisatievorm betreft enkel en alleen 

op het beoefenen van sport afgestemd Deze sterke nadruk op de ver

enigingen is ook verklaarbaar vanuit de geschiedenis omdat het 

oprichten van verenigingen voorafging aan het oprichten van landelij

ke bonden Bronkhorst geeft in zijn boek voorbeelden van de jaren

lange strijd die de NVB moest voeren om iets over de voetbalverenigin

gen te zeggen te krijgen In de beginjaren konden de clubs bijvoor

beeld weigeren tegen andere clubs uit te komen, zelfs als men in het

zelfde kompetitieverband uitkwam "' De overkoepeling van de sport

bonden door het NOC was op zijn beurt ook van zeer vrijblijvende 

aard Deze organisatievorm zal in het vervolg als (zwak) federalistisch 

aangeduid worden 

De centralistische organisatievorm van de Arbeiderssportbond was een 

direkt gevolg van de doelstelling, waarin de sportbeoefening weliswaar 

een centrale aktiviteit vormde, maar waarbij deze sportbeoefening 

toch gezien werd als middel tot verdergaande doelen, als bevordering 

der volkskracht, (bedoeld is die der arbeidersklasse), de volksgezond

heid, lichamelijke en sociale scholing van de leden en de versterking 

van de Moderne Arbeidersbeweging Bij zo'n doelstelling paste geen 

organisatievorm die enkel en alleen de sportbeoefening tot uitgangs

punt had De lichamelijke en sociale vorming die men in de NASB op 

het oog had het zich ook niet verenigen met de specialisatie en beper

king tot een tak van sport zoals bij de burgerlijke bonden, (bijvoor-
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beeld alleen voetbal). Veelzijdigheid, het beoefenen van meerdere 
sporten en het niet beperken van het kontakt tot mede-voetballers 
(korfballers enz.) hoorde ook bij die doelstelling. De versterking van 
de Moderne Arbeidersbeweging noopte tot zo groot mogelijke kollek-
tiviteit; de sociale scholing en kulturcle aktiviteiten golden evenzeer 
voor de handballer als voor de zwemmer. 

De centralistische organisatievorm was dan ook niet alleen uitdruk
king van een bepaalde sportopvatting, zij werd ook gezien als liggende 
in de lijn van de Moderne Arbeidersbeweging: 'De federatieve vorm 
van organisatie is in strijd met de grondslagen der Moderne Arbeiders
beweging die in konsentratie, in ondergeschikt zijn aan het grote ge
heel, slechts heil ziet'." Keer op keer werd daarom ook in 'Arbei-
derssport' benadrukt: 'het uitgangspunt is: eerst is men lid van het 
centrale lichaam dat Sportbond heet, vervolgens kiest men, al naar ge
lang zijn of haar aard, een tak van sport. Dit dreigt wel eens uit het 
oog verloren te worden. De organisatie is dan niet het doel, maar 
slechts een middel om sport te beoefenen.,!2 De stap naar de Sport
bond om sport te gaan beoefenen, moest een bewuste politieke keuze 
zijn. De organisatievorm van de NASB lag in het verlengde van geko
zen sportkonsept en politieke opstelling. 

Die gekozen centralistische organisatievorm is tenslotte ook nog van
uit een ander gegeven verklaarbaar. Zoals in hfdst. 2 al bleek bestond 
een niet onaanzienlijk deel van het Sportbondskadcr uit vakbondsle
den, die gewend waren kollektief te denken. Menigmaal werd de cen
trale opbouw van de vakbond als organisalievoorbeeld aangehaald, 
daarbij dan wel voorbijgaand aan de vraag of een sportorganisatie 
misschien andere organisatievormen vraagt dan een vakbond. 

4.5. Versterking en problemen 

Dat de centralistische organisatievorm ook in de beleving van de leden 
in de eerste jaren een echte uitdrukking vormde van hun Sportbonds-
lidzijn, blijkt uit de verslagen van de eerste kongressen, waar pogingen 
gedaan werden de centralistische vorm verder te versterken. Met 
slechts de stemmen van de afdeling Rotterdam, dat een federalistische 
vorm voorstond, tegen, nam het kongres van 1928 een motie van de 
afdeling Zaandam aan waarin uitgesproken werd dat het doel van de 
bond slechts bereikt kon worden onder een centrale organisatievorm. 
In deze motie werd tevens uitgesproken dat alle bepalingen in het 
Huishoudelijk Reglement die nog naar federalisme neigden, dienden 
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te worden verwijderd " Op het vijfde kongres van de bond, in 1932, 
werden daartoe enkele nieuwe artikelen aan de Statuten toegevoegd, 
waarin werd uitgesproken dal 
1 afdelingen geen rechtspersoonlijkheid mochten bezitten en daar
naar ook niet mochten streven, 
2 alle roerende en onroerende bezittingen van de afdelingen bezit wa
ren van de centrale bond, de afdelingen hadden deze dus slechts in 
bruikleen, 
3 de afdelingsbesturen voor kontraktuele handelingen met financiële 
gevolgen de toestemming van het bondsbestuur behoefden, wanneer 
deze een bepaald (bescheiden) bedrag te boven zouden gaan 
Ondanks licht gemor van enkele afdelingen over het feit dat reeds ver
worven afdelmgsbezit nu aan het bondsbestuur zou gaan behoren, 
werden deze artikelen toch met algemene stemmen aanvaard " 

Mocht de nu ontworpen centralistische organisatievorm een goede en 
juiste afspiegeling van de doelstelling genoemd worden, in de praktijk 
leverde zij toch de nodige problemen op Zo moesten bijvoorbeeld een 
hele reeks typische spori-techmsche beslissingen (zoals organisatie van 
sportfeestcn, kompetities e d ) genomen worden door afdehngs , dis-
Inkts- en bondsbesturen die eigenlijk vooral organisatorisch/admini
stratief ingesteld waren en waarvan de leden ook niet primair om hun 
sporttechnische kwaliteiten waren gekozen Om een en ander te verbe
teren, droeg het kongres in 1928 dan ook aan het bondsbestuur op een 
'Algemene Technische Leiding' samen te stellen, die nu juist aan die 
sport-technische zaken leiding zou kunnen geven, die zou moeten zor
gen voor meer eenheid in oefenstof en die de organisatie van de bonds
feesten op zich zou nemen Voor de plaatsen in deze kommissie wer
den vooral algemene sporttechnische deskundigen aangezocht " 
De groei van het aantal sporten maakte echter het bestaan van een en
kele Algemene Technische Raad al snel problematisch, zodat in 1932 
besloten werd voor elke tak van sport een landelijke technische kom
missie te benoemen, waarbij de voorzitters van deze kommissies dan 
tezamen de Algemene Technische Raad zouden vormen Dit overigens 
tegen de zin van het bondsbestuur in, dat voorstelde een 'Algemeen 
Technische Commissie' te benoemen en vandaaruit gedelegeerden die 
voor de afzonderlijke sporttakken technische kommissies zouden vor
men Het kongres koos echter voor de andere weg namelijk vanuit de 
sporttakken naar een algemene kommissie )6 Die landelijke kommis
sies kregen snel hun vervolg in distriktskommissies die in hun distnkt 
de sport-techmsche zaken op zich namen De distriktstechnische kom-

110 



missie voetbal in Zuid-Holland bijvoorbeeld, droeg zorg voor een goe
de voetbalkompetitie ter plaatse 
Zo ontstonden langzamerhand een tweetal organisatiestrukturen in de 
Sportbond Allereerst de officiële financieel-organisatorische struk-
tuur, zoals in de vorige paragraaf omschreven, waarbij alle kommuni-
katielijnen liepen via afdelings-, distnkts- of bondsbestuur Daarnaast 
een sporttechnische struktuur waarbij voetbalclubs uit verschillende 
plaatsen rechtstreeks (of via de dislnkts-voetbalkommissie) met elkaar 
kontakt konden opnemen over die zaken die rechtstreeks het voetbal
len betroffen Deze laatste struktuur nu werd steeds meer bepalend 
voor de direkte 'sport'-interakties tussen de leden De officiële beslis
singen en de daarbij behorende financien bleven echter via de officiële 
struktuur lopen Wilde een distnkts technische kommissie haar plan
nen uitvoeren, dan diende zij geld te vragen aan het dislnktsbestuur, 
net zoals dat op plaatselijk (afdelings nivo) geschiedde De voetbal
lers—om dit voorbeeld maar eens door te trekken—hadden dus nau
welijks iets te zeggen over de door hen zelf bijeen gebrachte kontribu-
ties Die werden door het algemene afdelings-Zdistriktsbestuur ver
deeld En dat afdelings-Zdistriktsbestuur kon andere prioriteiten stel
len, bijvoorbeeld het steunen van noodlijdende sportgroepen Deze 
onderlinge solidariteit werd beschouwd als wezenlijk aan de organisa
tievorm Dat die m hun plannen gedwarsboomde voetballers daar wel 
eens anders over dachten, is een tweede 

Er ontstonden dan ook problemen In de kleinere afdelingen viel nog 
wel met deze struktuur te werken omdat de kommunikatiehjnen kort 
waren, al kostte deze organisatievorm veel bestuurlijke aktiviteit In 
grotere afdelingen liep het moeilijker en in Amsterdam liep het mis 
In Amsterdam, waar de 'kater' van de afsplitsing nog na-ijlde en in 
1932 ook een strijd tussen SDAP- en OSP-aanhangers woedde, hield 
het afdelingsbestuur de zaken niet meer m de hand De groepsbesturen 
gingen beslissingen buiten het afdelingsbestuur om nemen, en toen het 
bondsbestuur ingreep bleek de schuld te zijn opgelopen tot 
ƒ 12 000,— Daarop werd de afdeling Amsterdam geliquideerd en 
werden de afzonderlijke sportgroepen tot afdeling bevorderd met 
daarboven een dislnktsbestuur In Amsterdam bestond derhalve vanaf 

1933 een afdeling voetbal, een afdeling biljarten enz Eenzelfde struk
tuur werd ook doorgevoerd in Rotterdam, waar geen financiële pro
blemen bestonden, maar waar men van het begin af aan weinig en
thousiast voor de centrale organisatievorm was geweest Inderdaad 
brak dan ook in Rotterdam na deze herstrukturering een periode aan 
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van grote bloei en aktiviteit Een motie van de afdeling Den Haag op 
het 6de kongre·, in 1934, waarin deze gang van zaken werd afgekeurd, 
werd met slechts enkele stemmen voor verworpen Wel bleven kongres 
en bondsbestuur van mening dat de centrale organisatievorm waar 
enigszins mogelijk, gehandhaafd diende te worden " Overigens zou
den ook Den Haag (in 1939) en Haarlem (in 1940) eenzelfde herstruk-
turenng doorvoeren 
Ook op een andere manier leverde de centrale organisatievorm proble
men op De bepaling dat clubs geen rechtspersoonlijkheid en bezit 
mochten hebben en slechts individuen lid konden worden, stond aan
sluiting van al bestaande verenigingen m de weg Zo had de sportver 
eniging van de Algemeene Handels en Kantoorbedienden Bond, 'De 
Algemeene', in Amsterdam een mooi Sportkomplex 'De Algemeene' 
voelde wel voor aansluiting bij de Arbeiderssportbond, maar zou dan 
al zijn bezittingen moeten overdragen aan het bondsbestuur, zonder 
garantie dit bij eventueel uittreden weer terug te krijgen De statuten 
van de NASB heten geen uitzondering toe en daarmee was aansluiting 
van de baan J ' Ook de aansluiting van andere bestaande clubs sprong 
op deze bepaling af 

Was door het besluit \an 1932 over de technische kommissies het ak-
sent al enigszins verschenen van het algemene naar het bijzondere van 
elke sporttak apart, deze verschuiving zou zich de jaren daarna sterk 
doorzetten Naarmate de diverse technische kommissies beter gingen 
funktioneren, hun kompetities beter organiseerden en kader- en 
scheidsrechterkursussen gingen opzetten, deed het probleem zich in 
toenemende mate gelden, dat de eigenlijke beslissingsmacht elders lag 
en dat ook daar de financien vandaan moesten komen Volgens De 
Munter, sekretans van de technische kommissie voetbal, was dit ook 
de oorzaak waarom het niet lukte het aantal voetballers groter te krij
gen 'Door de diverse afdrachten moest de volwassen voetballer 8'/ 
cent per week betalen eer hij zelf aan de beurt kwam Stel daar tegen
over dat hij bij de KNVB 50 cent per jaar of nog geen cent per week 
betaalde en dan is het duidelijk dat deze toestand altijd een belemme
ring is geweest voor de expansie van de bond' " 
De landelijke technische kommissies, die hun geld van het bondsbe
stuur moesten ontvangen, zagen zich steeds meer in het nauw ge
bracht De door werkloosheid toch al teruggelopen bondsafdracht liet 
voor het bondsbestuur niet veel geld over om aan de technische kom
missies ter beschikking te stellen De bondskommissies voetbal en 
vooral die van het snel groeiende zwemmen, gingen steeds meer zien in 
een federalistische organisatiestruktuur, waarin de organisatie veel 
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meer op de direkte sportbeoefening was afgestemd Op voorstel van De 
Munter besloot het kongres van 1935 dan ook tot het instellen van een 
organisatiekommissie, waarvan het rapport op een buitengewoon kon
gres in 1936 behandeld werd 

4 6 Het rapport van de organisatiekommissie en verdere decentralisa
tie 

De organisatiekommissie onder leiding van Coen van der Lende, waar 
ook De Munter en Muller deel van uitmaakten, hield weliswaar vast 
aan de centrale organisatievorm, maar bood op tal van punten de af
zonderlijke sporttakken, groepen en clubs toch meer zelfstandigheid 
Zo kreeg elke tak van sport zijn eigen bondskommissie die gekozen 
moest worden uit en door de groepen en clubs (Deze laatste toevoe
ging werd door het kongres aangebracht) De bondskommissies kre
gen grote vrijheid op sporttechnisch en propagandistisch gebied Hun 
beslissingen hoefden niet meer aan de Algemene Technische Raad 
voorgelegd te worden 

Voorts mochten zij de zwemmers, voetballers etc bijeen roepen voor 
een technisch kongres Verder konden toegetreden sportclubs hun ei
gen bestuur en formatie behouden en kon van de eis van overdracht 
van bezit aan het bondsbestuur ontheffing verleend worden Door 
zelfstandig donateurs te werven mochten de clubs ook zichzelf enige 
financiële ruimte verschaffen De aanbevelingen van de organisatie
kommissie over het spelen om prijzen en het spelen buiten Sportbond-
verband zullen we op een andere plaats nog tegenkomen 
Na goedgekeurd te zijn op het kongres werden de konklusies uit het 
rapport middels referendum aan de goedkeuring der leden onderwor
pen Alle konklusies werden goedgekeurd,40 op konklusie 11 na, die 
een terugdraaien van de decentralisatie in Amsterdam en in Rotterdam 
inhield Deze konklusie werd tijdens het kongres door de kommissie 
teruggenomen " 

Met de aanname van de konklusies van het rapport op het buitenge
woon kongres, was de diskussie echter niet afgelopen Al twee weken 
later schreef een lid van het bestuur van 'De Watervrienden' (zwem
men) uit Amsterdam 'De vraag "centralisme of federalisme" is ver
keerd gesteld. De Amsterdammers willen een stevige Arbeiderssport-
bond met een krachtig centraal gezag Maar aan de andere kant met 
een grote vrijheid aan de verschillende takken van sport om hun eigen 
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zaken op het gebied van hun sport zelf te regelen. Het organisatierap
port maakt wel bondskommissies en technische kongressen mogelijk 
maar laat teveel open voor de toekomst'." Dit bestuurslid, Jacobsen, 
pleitte, in navolging van De Munter, voor onderbonden die hun eigen 
kompetities en kampioenschappen organiseerden en op plaatselijk en 
distriktsnivo met andere arbeiderssporters samenwerkten: 

NASB 

Arbeidersvoetbalbond Arbeiderszwembond (etc.) 
I I 

Voetbalclubs (plaatselijk) Zwemverenigingen 

Jacobsen: 'Het animeert toch werkelijk niet te werken in een beweging 
waarin alles van hogerhand wordt beslist, waar de financiële verant
woordelijkheid bij anderen berust, waar je op technisch gebied geen 
stap moogl doen zonder de Algemene Technische Raad of een gewes
telijke Technische Raad erin te halen'.43 Volgens Jacobsen lag hierin 
ook de aarzeling van veel partijgenoten die nog in de burgerlijke sport 
zaten: ze hadden het gevoel dat je voor je sport niets kon bereiken in 
de Sportbond. 
Het eerste technische kongres werd gehouden op 21 augustus 1937. 
Het werd georganiseerd door de bondskommissie voetbal, wiens ijveri
ge sekretaris De Munter al jaren pleitte voor de federatieve organisa-
tiestruktuur. Spektakulaire besluiten werden op dit kongres niet geno
men, maar een tweetal punten leverden toch een fikse ruzie op met het 
bondsbestuur. Op de eerste plaats was dat het feit dat het kongres toch 
over organisatorische en financiële zaken sprak en op de tweede plaats 
het feit dat op het kongres alleen de vertegenwoordigers van de clubs 
stemrecht hadden en niet de vertegenwoordigers van de groeps- en af
delingsbesturen. De Munter had duidelijk een stap verder op weg naar 
de federalistische vorm gezet." 

De zwemmers hielden hun eerste technische kongres op 27 en 28 no
vember 1937. Bij de zwemmers speelden de technische problemen in 
nog sterkere mate dan bij de andere sporttakken. Na in de beginjaren 
moeizaam zo'n 2.000 zwemmers vergaard te hebben die dan 's zomers 
zwommen waarna 's winters de groep weer uiteen viel, had de 
zwemsport een geweldige impuls gekregen door het steeds meer bou
wen van overdekte zwembaden door de 'NV De Sportfondsen' en de 
'NV De Overdekte'. Daardoor was het mogelijk geworden de groep 
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ook 's winters bijeen te houden en bovendien ook nieuwe groepen te 
bereiken. Daarbij was het technisch peil sterk gestegen en telden de 
zwemgroepen steeds meer jeugdleden, waarbij men—onder de naam 
'Watervrienden Jeugdwerk'—niet wilde blijven steken bij zwemmen 
alleen. 

Dat alles betekende een geweldige hoeveelheid technische arbeid: 
voorbereiding van wedstrijden en kursussen zwemmen, zwemmend 
redden, figuurzwemmen en opleiding tot zwemonderwijzer, alsmede 
jeugdleiderskursussen. Het merendeel van de koördinatie van dat 
technisch werk werd gedaan door één man: Herman Heinrich, de se-
k re taris van de bondskommissie zwemmen, die dat werk dankzij zijn 
werkloosheid kon doen, maar verder niet eens het geld had om zijn 
zolderkamertje voldoende te verwarmen. Unaniem werd dan ook op 
dit kongres een motie van 'De Watervrienden' uit Amsterdam aan
vaard waarin de zwemmers eisten dat de helft van de bondsafdracht 
besteed zou worden aan het zwemtechnisch werk. Daarbij 'zou dan 
ook een bezoldigd zwemleider (H. Heinrich) aangesteld moeten wor
den. Een voorstel van A.F. Muller zulks te financieren door een extra 
heffing van 1 à 2 cent per week op de kontributie, werd onaanvaard
baar geacht. De bondsafdracht van de zwemmers was met ƒ 9.000,— 
toch al meer dan de helft van de totale bondsafdracht. Een 'Commis
sie van Vijf' werd benoemd om deze motie met hel bondsbestuur uit te 
werken.45 Het gesprek met het bondsbestuur leverde echter weinig op. 
Volgens Muller zou het voorstel van de zwemmers ten koste gaan van 
de andere sportgroepen (zwemmers: 'die teren op ons'.) Wel was het 
bondsbestuur bereid aan het kongres voor te stellen voortaan 1 cent 
van de bondsafdracht van de volwassen leden voor het technisch werk 
in het algemeen te besteden. De 'Commissie van Vijf' konkludeerde 
daarop dat het bondsbestuur blijkbaar de problemen niet kon of wilde 
verhelpen en dat de oplossing alleen mogelijk was door verandering 
van de organisatievorm.46 Het tweede technische kongres van de 
zwemmers op 26 en 27 november 1938 nam daarop het volgende voor
stel van Amsterdam aan: 'Hel kongres geeft de bondskommissie de 
opdracht om mei het bondsbestuur onderhandelingen aan te knopen 
teneinde tot een afzonderlijke zwemorganisatie te komen binnen het 
kader der Arbeiderssportbond'. 94 Stemmen werden vóór dit voorstel 
uitgebracht, 22 tegen en 12 afgevaardigden stemden blanco.47 De ver
klaring van het dagelijks bestuur van het NVV dat het 'een buitenge
woon slechte indruk zou maken indien, zo kort nadat bedoeld reorga
nisatierapport is aangenomen en terwijl hetgeen in het rapport wordt 
voorgesteld nog niet eens over de gehele linie is doorgevoerd, nu al 

115 



weer over een andere struktuur gesproken zou worden',48 kon de ont
wikkeling niet meer tegenhouden 
Nog eenmaal probeerde bondsvoorzitter Muller het op het 11 de kon-
gres van de bond in mei '39 Volgens Muller had de Sportbond een ei
gen gezicht dat niet mocht veranderen dat was de beoefening van de 
sport terwille van de lichamelijke ontwikkeling, de bevordering van 
volkskracht en volksgezondheid, het zoveel mogelijk massaal optre
den, het zorgen voor een goede vrijetijdsbesteding en vooral een onaf
scheidelijke verbondenheid met de socialistische arbeidersgemeen
schap 'In onze gezindheid tot en verbondenheid met de Moderne Ar
beidersbeweging, zijn wij geen voetballers, handballers, worstelaars of 
zwemmers, maar Sportbonders in de algemene betekenis als ik hier 
heb uiteengezet' Verdere decentralisatie achtte Muller ongewenst 'In
dien wij de wind in de zeilen hadden en krachtig groeiden, zou er onzes 
inziens geen drang zijn tot verdere decentralisatie Doch nu dit niet zo 
is, zijn er velen die zoeken naar de oorzaak van de weinige groei 
en—naar onze mening—zoeken waar het niet te vinden is' Volgens 
Muller had de federatieve vorm in landen als Denemarken, Polen, En
geland en België ook met tot een groter sukses geleid Velen op het 
kongres waren het echter niet met Muller eens Herman Heinrich 'De 
opzet van de bond is in zoverre van begin af verkeerd geweest dat een 
te strenge scheiding tussen het organisatorisch en technisch beleid is 
gemaakt' " 

Dat het niet daadwerkelijk tot een splitsing kwam is aan een tweetal 
oorzaken te wijden Op de eerste plaats is dat het leit dat vanaf medio 
1939 steeds meer gesproken werd over een fusie tussen AJC en NASB 
en ook echte plannen in die richting tot ontwikkeling kwamen Op de 
tweede plaats was dat de mobilisatie eind augustus 1939 die het sport-
beoefenen sterk naar de achtergrond drong Kort na de Duitse inval in 
ons land zouden zowel de voetballers als de zwemmers en korfballers 
toch hun eigen weg gaan In hoofdstuk 10 wordt deze ontwikkeling 
verder beschreven 

Ook al werd de federalistische organisatievorm in de NASB niet inge
voerd, de Sportbond werd in de loop van de jaren dertig steeds meer 
een sportorganisatie waarin de sportbeoefening centraal stond Ook 
een aantal andere kenmerken van de sportbeoefening in de NASB zou
den in deze jaren steeds meer naar het 'burgerlijke patroon' toebuigen, 
al zouden er duidelijke verschillen blijven, zoals in hfst 6 zal blijken 
De NASB had de ekonomische knsis tegen, zoals in par 4 2 en par 
4 3 aangegeven De NASB kreeg geen steun van de SDAP, zoals in 
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hfst 3 vermeld Beide faktoren verklaren waarom de Sportbond niet 
uitgroeide tot de massaorganisatie die de oprichters voor ogen stond 
Een tweetal faktoren heeft dit hoofdstuk daar nog aan toegevoegd 
de orgamsatiestruktuur van de NASB was meer op de politieke idee-
en dan op de in dit land al gevestigde sportpraktijk afgestemd Die 
diskrepantie bleek, toen in de jaren dertig in toenemende mate de 
sporttechnische struktuur ging afwijken van de officiële bestuurlijk-
financiële struktuur Deze beide strukturen, en dan vooral de onder
schikking van de sporttechnische struktuur aan de bestuurlijk-finan
ciële struktuur, kon alleen blijven voortbestaan als de politieke ideolo
gie zijn dominerende en integrerende rol van de eerste jaren had kun
nen handhaven Zoals in par 4 1 gesteld, werd echter steeds meer de 
ideologische basis van de NASB ondergraven Gegeven die situatie 
moest het sport beoefenen zelf wel de meest centrale plaats in de NASB 
gaan innemen, om dan te botsen met de orgamsatiestruktuur die pri
mair ideologisch bepaald was 
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5 
Tegen de burgerlijke sport... 

5 0 Inleiding 

'Zij zijn geheel en al door de kapitalistische ideologie overheerst en 
zijn daarom in wezen burgerlijk Neutraal zijn ze niet De kapitalisti
sche maatschappij, de monarchie, het mihtainsme worden behandeld 
als het wezen, de instellingen waaraan men eerbied verschuldigd is en 
die dan ook telkens ш overdreven nationalisme met Nederlandse lie
deren en dergelijke, gehuldigd worden Het militamsme heeft daar dr 

hand in het spel [ ] Wie in die sfeer, in dat milieu leeft, gaat voor de 
arbeidersbeweging verloren of vervreemdt ervan' ' 
Zo werd in 'Arbeiderssport' keer op keer de burgerlijke sport afge
schilderd Enkele bezwaren tegen die burgerlijke sport kwamen al in 
hoofdstuk II aan de orde bij de diskussies over de oprichting Het be
hoeft dan ook geen verwondering dat al in de eerste versie van het 
Huishoudelijk Reglement een artikel werd opgenomen dat de leden 
verbood deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd met behulp van 
niet bij de bond of bij de Socialistische Arbeiderssport Internationale 
aangesloten organisaties Eveneens was het verboden lid te zijn van 
andere dan bij de SASI aangesloten sportorganisaties) In alle bekend
makingen, advertenties e d van de NASB in die beginjaren stond de 
leus 'Wendt u af van de burgerlijke sport1 ' centraal Zozeer zelts dat 
dat weerstanden opriep bij het partijbestuur Bij de erkenning van de 
NASB door de Algemene Raad werd het bondsbestuur dan ook te 
kennen gegeven dat geen advertenties of andere uitgaven meer moch
ten verschijnen die modern georganiseerden of partijleden die in ande
re (burgerlijke) sportverenigingen bleven, diskwaliticeerden 
Omdat het verzet tegen de burgerlijke sport zo'n belangrijke plaats in 
de NASB innam, wordt in dit hoofdstuk daar nog eens op ingegaan 
(par 5 2 ) Daaraan vooraf zal in par 5 1 eerst een korte schets van 
de ontwikkeling van die burgerlijke sport in Nederland geboden wor
den In de slotparagraaf van dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe in 
de tweede helft van de jaren dertig onder de druk van de omstandighe
den dit verzet afnam en toch diverse kontakten, aanvankelijk eerst met 
de konfessionele sportorganisaties, tot stand kwamen 
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5 1 De opkomst van de moderne sportbeweging' 

Het zoeken naar tijd en plaats waarin de sport is ontstaan, is geen een
voudige zaak De oude Grieken hielden al sportwedstrijden (en zelfs 
Olympische Spelen) en ook zij waren met de eersten De mens heeft 
waarschijnlijk al gespeeld vanaf het moment dat de bevrediging van 
eerste levensbehoeften hem enige tijd overliet Hardlopen, springen, 
varen, schaatsen werden eeuwenlang beoefend en al in de Middel
eeuwen holden in Engeland honderden mensen achter een bal aan in 
een soort voorloper van het voetbalspel In Nederland genoten spelen 
als kaatsen, kolven en beugelen grote populariteit, en 's winters werd 
er volop geschaatst Amsterdam kende in 1792 niet minder dan 217 
kolfbanen Voor de hogere standen hoorden paardrijden en schermen 
al eeuwen tot de gebruikelijke opvoeding Stokvis (1979) geeft aan dat 
de 19e eeuw een grote opleving van allerlei 'sportwedstrijden te zien 
gaf, vooral hardloop- en schaatswedstrijden, die dan om geldprijzen 
gingen en vaak georganiseerd werden door de plaatselijke kastelein 
Het hangt geheel van de gekozen definitie van 'sport' af of deze aktivi-
teiten sportwedstrijden genoemd kunnen worden Het zoeken naar 
zo'n wezensdefinitie van sport is in dit verband niet zo zinvol Beter is 
te onderzoeken welke vorm de sportbeoefening onder invloed van de 
konkreet histonsch-maalschappelijke omstandigheden aangenomen 
heeft 

Inde 19e eeuw zien we zo in al die sporten, spelen en wedstrijden 'iets' 
veranderen dat leidt tot de '-moderne sport' zoals we die ook tegen
woordig kennen Dal 'iets' vat Micrmans (1955)5 samen in een drietal 
kenmerken, waarvan naar mijn mening vooral de eerste twee het be
langrijkste zijn 

1 de toenemende reglementering Regels, maten en gewichten ver
schilden in het begin van de 19e eeuw sterk van plaats tot plaats, totdat 
een aantal sportmensen ging streven naar meer eenheid in de regels, 
zodat de prestaties, die daarvoor natuurlijk ook geleverd werden, 
voortaan konden worden vergeleken en er rekords ontstonden Dat 
dat proces van eenheid in regels niet van de ene dag op de andere vol
tooid was blijkt bijvoorbeeld uit de herinneringen van Zijderhoff die 
in 1900 beschreef hoe voorafgaande aan de voetbalwedstrijden van 
zijn club lange onderhandelingen gevoerd moesten worden met de an
dere clubs over de te volgen spelregels, waarbij dan tijdens de wed
strijd nog maar al te vaak de meningen nog zodanig verschilden dat het 
spel een voortijdig einde kreeg * 
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2 het iweede kenmerk van de 'moderne sport' ten opzichte van haar 
voorgangers is het organisatie streven Men ging over tot het oprichten 
van vaste clubs die kontakt met elkaar gingen zoeken en na enige tijd 
overgingen tot het oprichten van (landelijke) sportbonden (zie tabel I) 

3 het derde kenmerk is de systematische traming Met vaste clubs, een 
vastliggend wedstrijdprogramma in hel vooruitzicht en met nieuwe 
medische en bewegingsmechanische kennis, gingen steeds meer sport
beoefenaren over tot een systematische training voor de wedstrijden 

Uit de beschrijving van deze kenmerken blijkt dat 'de moderne sport' 
niet plotsklaps naar voren kwam, maar dat in de 19e eeuw nieuwe vor
men met 'sport'karakter ontstonden zoals bijvoorbeeld voetbal en 
rugby en allerlei al bestaande spel- en wedstrijdvormen of dit sportka-
rakter overnamen of langzamerhand naar de achtergrond verdwenen 
Bakermat van de moderne sport was Engeland, waar de industrialisa
tie veel eerder plaats vond dan op het vasteland van Europa De 'lei
ding' in het land ging daarbij over van de oude 'bezadigde' adel op 
hun grootgrondbezit, naar een nieuwe klasse van ondernemende hoge 
re burgerij, die een veel dynamischer en prestatievere levensinstelling 
toonde En deze levensinstelling brachten zij ook over op de sportakti-
viteiten welke zij in hun vrije tijd gingen beoefenen Al vrij vroeg wer
den deze gewijzigde sportaktiviteiien, vooral voetbal en rugby, als ge
schikt opvoedingsmiddel gezien om die bij de nieuwe tijd behorende 
levensinstelling aan te kweken Op de dure kostscholen waar de kinde
ren van deze hogere burgerij hun opvoeding kregen, bleek het oude 
aristokratisch/hierarchische opvoedings-ideaal niet langer te werken, 
wat zich openbaarde in steeds toenemende scholieren-opstandjes Het 
was Thomas Arnold die als eerste gereglementeerde sportbeoefening 
ging gebruiken als opvoedingsmiddel voor de jeugd Die gereglemen
teerde sport immers gaf enerzijds mogelijkheden tot uitleven van ener
gie, en dwong anderzijds tot een zekere discipline Tevens leidde /ij tot 
een soort natuurlijke rangordening/gezagsverhouding op basis van 
objektief geleverde prestatie en niet langer op basis van afkomst En 
juist een dergelijke rangordening paste precies in de filosofie van het 
industrieel kapitalisme ' 

Voetbal en rugby zouden zo—samen met cricket—de sporten bij uit
stek worden in Engeland, en reeds bestaande spel- en wedstrijdvormen 
in hun reglementenngs- en organisatiestreven meedwingen Dit laatste 
is letterlijk op te vatten omdat vaak kringen van welgestelde burgers de 
taak van de kastelein bij hel organiseren van wedstrijden overnamen, 
en dan iegelijk hun normen aan die wedstrijden opdrongen 
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Zo ontstonden een tweetal soort sportwedstrijden die voor de gegoede 
burgerij, die het zich kon veroorloven alleen voor de eer van de over
winning te strijden, en die voor het gewone volk voor wie het, gezien 
de lange arbeidstijden, alleen mogelijk was op nivo sport te bedrijven 
als dat betaald werd Deze professionals werden op hun beurt door de 
echte amateurs als oneerlijke konkurrentie ervaren Eerder dan een 
ethisch probleem was de kontroverse tussen amateurs en professionals 
in die beginjaren echter vooral een standenprobleem 

De samenhang van de opkomst van de moderne sport met de opkomst 
van de moderne kapitalistisch-industnele samenleving wordt door bij
na alle sportsociologen benadrukt Het prestatieprincipe, kompetitie-
en konkurrentiebeginsel, organisatie en reglementering en, iets later, 
de rationalisering van oefen- en wedstrijdaktiviteilen die de moderne 
sport van haar voorganger doen onderscheiden, zijn immers dezelfde 
kenmerken die ook de moderne industriële samenleving onderscheiden 
van de oude gildensamenleving of manufactuur-produktie De meeste 
auteurs' beschouwen de moderne sport dan ook als een produkt van 
die kapitalistisch-industnele samenleving, en van de waardering die zij 
voor die laatste hebben hangt ook hun waardering voor de sport af 
De Duitse sportsocioloog Von Krockow zegt het zo 'Prestatie, kon
kurrentie, gelijkheid Wat de moderne sport zo symbolisch en fascine
rend maakt is niet in de laatste plaats de exaktheid, de ideale manier 
waarop zij de grondprincipes van de industriële maatschappij tot uit
drukking brengt' * 

De socioloog Elias stelt de vraag of zowel industrialisering als sport 
niet beter beschouwd kunnen worden als onderling afhankelijke deel-
ontwikkehngen binnen een algemener ontwikkelingsproces van natio
nale samenlevingen in de moderne tijd 10 Stokvis, die zich vooral op 
Elias beroept, onderscheidt dan ook in de ontwikkeling van de sport 
een proces van 'sportilikatie', het tot sport worden van spelen, een 
proces dat vooral door de gegoede, liberale burgerij voltrokken werd, 
en een proces van 'massifikatie' dat plaats vond toen grote groepen 
van de bevolking die normen en vormen gingen overnemen in de voor 
die groepen langzaam ontstane vrije tijd ' ' Het gaat er hier niet om 
tussen deze theorieën te beslissen Voldoende is dat beiden de opkomst 
van de sport zien binnen de opkomst van het industrieel kapitalisme, 
de een meer als produkt, de ander meer als een parallel gevolg van een 
algemene maatschappelijke modernisering 

In de late industriële ontwikkeling van Nederland moet dan ook een 
van de oorzaken gezocht worden dat de sport in Nederland enkele de-
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cennia later opkwam dan bijvoorbeeld in Engeland. Als traditioneel 
handelsland was Nederland aan het eind van de 18e eeuw duidelijk in 
de versukkeling geraakt en dat bleef het op enkele uitzonderingen na 
tot ver in de 19e eeuw ( ± 1870). Nederlandse zakenlieden met ruimere 
financiële middelen belegden hun geld liever in de Engelse industrie 
dan dat zij hier initiatieven namen. De teruggang en apathie hadden 
het Nederlandse volk zo in hun greep, dat menige nieuwe onderneming 
voor geschoolde arbeiders in Engeland terecht moest. De eersten die in 
Nederland 'moderne' sport beoefenden waren dan ook Engelsen, die 
bijvoorbeeld machines leverden aan de Twentse textielindustrie, en 
wier kinderen op dure kostscholen in ons land verbleven. Van deze 
kostscholen komen ook de eerste berichten van sportbeoefening als 
voetbal (1865) en cricket (1845). De eerste Nederlanders die voetbal 
speelden waren zoontjes van fabrikanten en zakenlieden die het spel in 
Engeland tijdens de vakantie hadden leren kennen. Ook Pim Muiier 
kwam zo met het voetballen in aanraking, en hij stichtte in 1879 de 
eerste echte voetbalclub, de HFC. 

In de jaren daarop zou het aantal clubs zich snel uitbreiden en zouden 
ook tal van andere sporten uit Engeland komen Overwaaien'. Enkele 
jaren na het ontstaan van de clubs zouden deze zich tot landelijke 
sportbonden aaneensluiten, en daarbij oude spelen en wedstrijden ver
dringen. Alleen het schaatsen zou een apart geval blijven: ging men in 
het westen van het land over naar het rijden op ovale baan over de ge
reglementeerde afstanden van 500, 1.500, 5.000 en 10.000 m, in Fries
land zou het aloude kortebaanrijden tegen prijzen zich weten te hand
haven . 

Onderstaande tabel I toont de oprichtingsdata van de belangrijkste 
sportbonden, waarbij vooral het aantal oprichtingen van sportbonden 
na 1880 de aandacht verdient, alsmede het feit dat dit veelal typisch 
'moderne sporten' betreft: 

Tabel 1" 

1847 watersport, zeilen en roeien 
1868 gymnastiek 
1874 jacht 
1879 harddraverij & paarden

rennen 
1882 schaatsenrijden 
1883 cricket, wielrennen, roeien 
1885 kolven 
1888 zwemmen 
1889 voetbal tezamen met 

atletiek 

1890 scherpschieten 
1897 kaatsen 
1898 autoraces, hockey 
1899 tennis 
1901 waterpolo 
1903 korfbal, krachtsport 
1904 motorrijden 
1908 schermen 
1909 kegelen, wandelen 
1911 boksen, biljarten 
1912 honkbal 
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1914 golven 1933 ijshockey 
1925 badminton 1935 tafeltennis 
1927 handbal, skieën 1938 squash-rackets, basketball 
1928 bobsleigh 1945 rolschaatsen 
1929 zweefvliegen 1947 volleybal 
1932 rugby 1948 speedway en judo 
1933 kanoën 

Sport was in de jaren voor 1900 vrijwel geheel een aangelegenheid van 
de gegoede burgerij, vooral van die groep, die na 1870 in ons land een 
rol speelde bij het op gang brengen van de industriële ontwikkeling. 
Deze groep was duidelijk meer liberaal ingesteld dan de traditionele, 
konservatieve elite, al zien we menige adellijke naam onder de eerste 
sportbeoefenaars. Zij toonde ook meer initiatieven op politiek, ekono-
misch en kultureel terrein: de bedaardheid en rust, typische kenmer
ken van de ondernemer vóór de industriële revolutie, verdwenen. De 
voor deze groep ingestelde HBS (1863) kende ook als eerste onderwijs
vorm in ons land het verplichte vak 'lichamelijke opvoeding'. Ook was 
deze groep kosmopolitischer ingesteld. Haar handels- en onderne-
mingsaktiviteiten brachten kontakten en reizen met zich mee, waarin 
mogelijk een verklaring te vinden is voor het feit dat sportbeoefenaars, 
in tegenstelling tot vroeger, elkaar veel meer opzochten en tot regelma
tige wedstrijden én organisatie kwamen. De sterk verbeterde verkeers-
struktuur na 1850 (wegen, bruggen, spoorwegen, kanalen) droeg daar 
natuurlijk ook toe bij. 

Eerst rond 1900 ontstonden de eerste sportclubs voor het gewone volk. 
De voetbalvereniging Haarlem, die in 1897 door leerlingen van de am-
bachtsschool opgericht werd, was de eerste. Voetbal zou overigens 
lange tijd vrijwel de enige sport zijn waar arbeiders aan deel konden 
nemen. Verreweg de meeste sportbonden bleven tot aan 1940 voor ar
beiders gesloten. De Nederlandse Roeibond kende zelfs in haar statu
ten een artikel dat handwerkslieden verbood lid te worden. Naast voet
bal zou ook het wielrennen, door adellijke lieden in ons land geïntro
duceerd, snel een volkssport worden. De snelle technische ontwikke
ling van het rijwiel en direkte stimulering door rijwielfabrikanten (om
zet!) waren daar niet vreemd aan. De popularisering van het wielren
nen zou overigens snel leiden tot een splitsing tussen de op de wie
lersport gerichte Nederlands Wielren Unie en de veel sjiekere Algeme
ne Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB), die zich meer in toeristi
sche richting verder zou ontwikkelen. 

Zwem- en gymnastiekverenigingen bleven ook lang voor arbeiderskin
deren gesloten. Dat wil niet zeggen dat die dan maar niet zwommen: in 
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sloten, plassen, rivieren en kanalen kon men terecht, maar doorgaans 
niet in de zwembaden waar de zwemsport beoefend werd Was er geen 
ballotage dan waren de kosten wel te hoog Wel kenden een aantal 
zwemclubs zogenaamde volksklassen, waar vanuit een liefdadigheids-
streven kinderen uit het volk gratis of tegen geringe vergoeding zwem
les kregen Deze taak zou in later jaren door de gemeenten worden 
overgenomen Die volksklassen bestonden ook bij het Nederlands 
Gymnastiek Verbond Door het instellen van deze volksklassen was 
het mogelijk het streven naar lichamelijke opvoeding voor het hele 
volk te kombineren met het behoud van exclusiviteit van de verenigin
gen In de Mihtiewet van 1900 werd zelfs de mogelijkheid lot dienst-
phchtverkorting geopend voor die dienstplichtigen, die zich tevoren in 
de volksklassen geoefend hadden in lopen, springen, steenstoten en 
stokspringen In 1901 ontving het NGV daartoe een subsidie van het 
Ministerie van Oorlog Deze subsidie zou tot 1923 gehandhaafd blij
ven." Kort voor de Eerste Wereldoorlog zouden binnen het NGV de 
eerste arbeidersgymnastiekveremgingen ontstaan 
De groei van de sport na de eeuwwisseling leidde ook tot de eerste po
gingen tot overkoepeling van de gevormde sportbonden Die eerste po
ging betrof in I9C8 de oprichting van de Nederlandse Bond voor Li
chamelijke Opvoeding Het initiatief tot deze oprichting werd geno
men door de al enkele jaren bestaande Nederlandse Militaire Bond 
voor I ichamelijke Opvoeding Een van de doelstellingen van de 
NBvLO was de verbreiding van hchaamsoefeningen terwille van de 
verhoging van de volkskracht Hij slaagde echter niet in zij η streven de 
andere bonden te overkoepelen, iets waar zijn autoritaire struktuur 
met vreemd aan was In 1912 was dat voor Baron van Tuyll van Se-
rooskerken, die al sinds 1898 lid was van het IOC, en een aantal ande
ren aanleiding de NBvLO te verlaten en het Nederlands Olympisch 
Comité op te richten Ook het NOC streefde naar een overkoepelende 
taak, maar had ook een algemeen doel in het streven naar verhoging 
van de geestelijke en lichamelijke volkskracht, waartoe in 1915 aan de 
naam NOC, de tweede naam 'Federatie voor Lichaamsvaardigheid' 
werd vastgeknoopt 4 Het NOC zou deze overkoepelende rol blijven 
spelen lot de oprichting van de Nederlandse Sportfederatie in 1959 
De overheidsbemoeienis met de sport was tot aan de Eerste Wereldoor
log zeer gering. Voor veel sporten was dat ook niet nodig Menig golt-, 
cricket-, of atletiekveld kon gevonden worden op de uitgestrekte land
goederen van welgestelde ouders en financien waren voor de meeste 
deelnemers geen probleem De nog niet zover opgeruke verstedelijking 
maakte hel doorgaans eenvoudig om met al te ver buiten het centrum 
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van de stad een veld te huren. Voor de kort na 1900 ontstane оікь-

clubs lag dat anders De steeds verder gaande eisen die bijvoorbeeld de 

Amsterdamse Voetbalbond (de 'betere' clubs) aan veld en materiaal 

stelde, werden voor de meeste volkselubs steeds bezwaarlijker, met als 

gevolg dat deze zich in 1904 in een eigen bond gingen organiseren- de 

Amsterdamse Volksvoetbal Bond Als geheel echter werd overheidsbe

moeienis met de sport niet noodzakelijk geacht. 

Sport was nog geen belangrijk maatschappelijk verschijnsel en de 

meeste sporten wisten zichzelf wel te bedruipen. Daarbij kwam dat de 

christehjk-konservatieve kabinetten rond de eeuwwisseling weinig in 

de sport zagen, laat staan in de sportbeoefening door het gewone volk. 

Het aantal sportbeoefenaren zou van dertigduizend rond 1900 uit

groeien tot vijfenzestigduizend in 1910 Weliswaar zou de mobilisatie 

van 1914 het einde van veel oude clubs betekenen, maar anderzijds 

kwam daardoor een grote groep gemobihseerden in aanraking met 

sportbeoefende medesoldaten, wat na 1918 zou leiden tot een grote 

toename van spelers en clubs. Dat zouden, althans wat het voetballen 

betrof, voornamelijk volkselubs zijn Miermans (1955) deelt de ge

schiedenis van het voetballen in Nederland daarom in drie tijdvakken 

in. 

1. 1880-1900: uitsluitend beoefening door de jeugd van de maatschap

pelijke elite; 

2 1900-1914· de nationale periode waarin alle maatschappelijke groe

peringen (exklusief de orthodox protestanten) uit de steden eraan deel

namen; 

3. na 1914- voetbal wordt steeds meer een sport voor het gewone volk 

Van belang voor de sport na 1918 was de al eerder genoemde drasti

sche verkorting van de arbeidstijd en de stijgende welvaart. Het aantal 

beoefenaren nam daarna snel toe Tot 1940 zou het aantal leden van 

sportverenigingen elke tien jaar ongeveer verdubbelen: 

Tabel I I " 

Aantal leden van sportverenigingen 1900-1940 

1900 

500 

— 
2 500 

— 
250 

5000 

1910 

2000 

— 
6000 

— 
1 000 

10 000 

/920 

3000 

500 
8000 

— 
3000 

12 500 

1930 

5000 

2 000 

25 000 
3 000 

4000 
10 000 

1940 

10 500 

7 500 

57 500 

6 500 
14 500 

8000 
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atletiek 
biljarten 
turnen 
handbal 
hockey 
kaatsen 



kegelen 
korfbal 
tennis 
tafellennis 
voetbal 
wandelen 
zwemmen 
roeien/kano 
zeilen 
schaatsen 
overige 

— 
— 

4.100 
— 

2.400 
1.000 
1.000 
1.000 
2.500 
5.000 
4.850 

500 
1.000 
8.250 

— 
7.500 
2.500 
2.000 
2.000 
4.000 

10.000 
8.250 

2.000 
5.500 

12.000 
— 

48.000 
4.000 
6.000 
3.750 
7.500 

17.000 
17,250 

2.500 
15.000 
22.500 

— 
98.000 

7.500 
13.000 
5.000 

12.000 
30.000 
23.500 

3.500 
19.500 
35.500 
2.000 

150.000 
16.000 
20.000 
7.500 

18.000 
60.000 
53.500 

totaal 30.000 65.000 150.000 278.000 490.000 

Deze toename krijgt nog meer dimensie als we haar afzetten tegenover 
de groei van de Nederlandse bevolking als geheel in deze zelfde perio
de: 

Tabel III ." 

Jaar 

1900 
1910 
1920 
1930 
1940 

Sportbeoefenaren 
abs. index 

30.000 100 
65.000 216 

150.000 500 
278.000 926 
490.000 1633 

Totale bevolking 
abs. 

5.179.000 
5.950.000 
6.865.000 
7.936.000 
8.923.000 

index 

100 
114 
132 
153 
172 

Deze grote toename van het aantal beoefenaren was niet het enige op
vallende aan de sport na 1918. Er was ook sprake van een stijgende be
langstelling voor de sport als passieve rekreatie. Vooral bij het voet
ballen (en dan met name de interlandwedstrijden Holland-België) en 
het wielrennen (De 'zesdaagse van Amsterdam') stegen de toeschou
wersaantallen aanzienlijk. 

Ook de in 1928 in Amsterdam gehouden Olympische Spelen droegen 
sterk bij tot deze stijgende belangstelling voor de sport. Met deze be
langstelling zouden ook de materiële belangen in de sport toenemen 
(recettes, kontrakten), die de gematigde wedstrijdsport van vóór 
1918 zouden ombuigen in de richting van een groter aksent op presta
ties, rekords en, met de kommerciële belangen samenhangend: verru
wing en sensatie. Voetbal zou na 1918 vooral een sport voor het gewo
ne volk worden, evenals wielrennen dat echter maar weinig beoefena
ren telde.' 
Korfbal zou zich ontwikkelen tot een echte sport voor kinderen uit 
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middenstandsmilieus en (ook) beier gesitueerde arbeiders. We herin
neren eraan dat mr H.W. Vliegen, de opponent tegen de NASB, 
voorzitter was van de Nederlandse Korfbalbond. Op nog enkele uit
zonderingen na (zwemmen, gymnastiek) zouden de meeste sportbon
den echter tot de maatschappelijke bovenlagen beperkt blijven De lei
ding van de sportbonden zou overal in handen blijven van de 'oude' 
elite. Aardig is het om eens wat namen op een rijtje te zetten van voor
zitters van sportbonden zoals die voorkomen in het Gedenkboek 25 
jaar NOC (1912-1937)· mr J Linthorst Homan (KNAC); jhr. Dr J 
Mollerius(biljartbond),jhr mr С Feith(cricket),jhr K.Quarlesvan 
Uftord (hippische bond), R baron van Pallandt-van Keppel (hockey); 
mr. baron van Hardenbroek (jacht); ir. Broese van Groenou (tennis); 
mr J. ν Geldorp Meddens (motorrijden), mr. Η Canter Cremers 
(ski); W A M . Westerouen van Meeteren (ANWB); jhr. Τ J van den 
Bergh van Heemstede (NWU)." Mochten deze bonden dan al arbei
ders opnemen: hun bond was het zeker niet. Zelfs de Nederlandse 
Krachtsportbond, die nagenoeg geheel uit arbeiders bestond, had toch 
een majoor van de artillerie als voorzitter. 

In de Nederlandse Voetbalbond zouden de standsverschillen nog het 
meest aanleiding geven tot problemen Naast de oude elite clubs 
(HVV, UD) waren er (ook oude) clubs van de rijke bourgeoisie (Vites
se, Willem II, Be Quick), de betere middenstand ( M W , Wilhelmina, 
DFC) de gewone middenstand (Ajax, Sparta) en de 'betere' arbeiders
clubs (Feyenoord, Blauw-Wit, Enschedesche Boys) '* Op wat lager ñi
vo liep het standsverschil niet alleen via de clubs maar via onderbon
den Zo kende Amsterdam naast de al genoemde Amsterdamse Voet
balbond en Amsterdamse Volksvoetbalbond ook nog een aparte Am
sterdamse Kantoorvoetbalbond Dit verschijnsel kwam elders ook 
voor 

Door de steeds grotere en belangrijkere plaats van de volksclubs we
ken veel voetballers uit de 'oude kern' uit naar andere sporten, soms 
met een hele club tegelijk, die dan bijvoorbeeld overging op hockeyen 
In 1922 werd in een poging deze oude clubs voor het voetbal te behou
den een aparte (elite)bond opgericht (binnen de KNVB) 'De Neder
landse Corinthians' Het gevolg zou echter alleen maar een nog verder 
aanwakkeren van de standsverschillen betekenen Zonder al te veel 
sukses zouden de Corinthians tot 1935 aktief blijven Oprichter Pim 
Muiier schreef daarover het gedenkboek bij het 50-jang bestaan van 
de KNVB in 1939 'We hebben een deel, het beste deel van onze leden 
en daarmee het ethisch-hoogstaande deel van ons interne bondsleven 
zien verwaarlozen [ ] thans zijn de misdadig optredende typen hoe 
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langer hoe meer op onze velden aan te wijzen Wij speelden fair, onbe
suisd, wild somwijlen, ruw misschien en als het moest botsingen niet 
nodeloos mijdend, maar voorbedachte gemeenheid was ons vreemd 
Zo'n speler zou vermoedelijk door zijn captain onmiddellijk het veld 
uitgestuurd en de club uitgetrapt zijn' ^ 
'De oorspronkelijke sfeer ontging hen, de technische finesses van het 
spel eveneens' Tegenover het voetbal met individuele behendigheid en 
fijn positiespel ontstond een spelvorm 'gebaseerd op ongeschoolde, 
van nature aanwezige kwaliteiten' zo beschreef Kramer deze verschui
ving 0 

Hoe deze verschuiving verliep valt aardig te demonstreren aan de ver
anderingen in de sociale herkomst van Nederlands Elftalspelers 1894-
1951 (tabel IV) 

Tabel IV Sociale herkomst Nederlands Elftal spelers2' 

1894 t/m 1905 
1906 t/m 1918 
1919 t/m 1929 
1930 t/m 1940 
1945 t/m 1951 

Totaal 

Totaal 
aantal spelers 

104 
93 

119 
79 
64 

459 

Betere 
milieu 

abs 

99 
77 
35 
11 
4 

226 

% 

95 
82 
29 
14 
6 

49 

Betere 
midd stand 

abs 

4 
13 
23 
12 
7 

59 

4 
14 
19 
15 
11 

13 

Volksmilieu 

abs 

1 1 
3 3 

61 51 
56 71 
53 83 

174 38 

De ontwikkeling van de sport na 1918 zou ook de kritiek op die sport 
doen toenemen Nu was er ook voor de Eerste Wereldoorlog wel kri
tiek op de sport geweest artsen die zich tegen elke nieuwigheid verzet
ten, ouders en pedagogen die in zoveel frivoliteit een permanente aan
slag op de leerprestaties van hun kinderen zagen Maar de sport kende 
vóór 1914 geen grote aanhang en bovendien belrot het jeugd uit maat
schappelijke groeperingen aan wie toch al enige ruimte werd toege
staan, vergelijk de tolerantie tegenover het studentengedrag Erger 
werd dit geacht toen grotere groepen uit het gewone volk zich op de 
sport wierpen In de statische samenleving van de twintiger en dertiger 
jaren waren bedachtzaamheid, gehoorzaamheid, standsbewustzijn, 
ernst, ijver en onthouding deugden welke in hoog aanzien stonden, ze
ker als zij het gewone volk betroflen Gevreesd werd dat de sportver-
dwazing de gewone mensen van deze deugden zou afbrengen Zou de 
sport de gelovige arbeiders ook niet verloren doen gaan voor hun ge-
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loofsgemeenschap? Er brak met andere woorden een inzicht door in 

de vormende (of misvormende) waarde van de sport voor de jeugd. En 

eenmaal die vormende waarde onderkennend, drong zich ook de 

noodzaak op die vorming en opvoeding in eigen kring ter hand te ne

men. Katholieke voetbalclubs maakten zich na 1915 steeds losser van 

de NVB om in 1925 geheel zelfstandig de Rooms-Katholieke Voetbal

federatie te vormen. In katholieke kring stond men in het algemeen 

overigens niet afwijzend tegenover de sport. Afwerender was men in 

prot.-christelijke kring, maar ook daar kwam het in 1929 tot een eigen 

Christelijke Voetbalbond. Soortgelijke levensbeschouwelijke bonden 

ontstonden ook (zelfs eerder) voor andere sporten als gymnastiek en 

korfbal. Het betreft hier echter duidelijk alleen die sporten die een 

aanhang uit de lagere volksklassen telden. De sporten die voor de 

maatschappelijke elite gereserveerd bleven, hebben nooit een levensbe

schouwelijke verzuiling gekend. Het opvoedingsdenken had met ande

re woorden tot doel te voorkomen dat bij het gewone volk de zaak uit 

de hand zou lopen. 

De grotere toestroom van minder draagkrachtigen maakte ook een an

der optreden van de overheid noodzakelijk. Van 1919 dateert zo het 

eerste Koninklijk Besluit waarbij een rijkssubsidie van 4017ο werd toe

gekend voor de aanleg van sportterreinen. Bij KB van 1922 erkende de 

overheid het getuigschrift 'sportleider' en ging zij over tot erkenning 

van de gemeentelijke kommissies voor Lichamelijke Opvoeding, die 

her en der in de steden ontstaan waren (de Amsterdamse Bond voor 

LO dateert al van 1901). 

In 1917 werd een Algemeen College van Advies voor de Lichamelijke 

Opvoeding ingesteld, nadat in 1913 al 3 inspekleurs LO waren be

noemd." Groot was de overheidsbemoeienis met de sport niet. De 

achtereenvolgende kabinetten waren nog te weinig overtuigd van het 

belang van de sport en voerden een politiek van staatsonthouding, 

waarbij ten aanzien van maatschappelijk werk en welzijnsvoorzienin

gen het uitgangspunt was dat dat vooral aan de (levensbeschouwelijke) 

zuilen en het partikulier initiatief diende te worden overgelaten. 

De sociaal-demokratie en de sport 

De houding van de sociaal-demokratie tegenover de opkomende sport-

beweging was weinig eenduidig. De ernst van de strijd om het dagelijks 

bestaan liet weinig ruimte over voor dil soort vrijetijds-aktiviteiten. 

Zolang de sport nog vrijwel geheel vrijetijds-aktiviteit voor de maat

schappelijke elite was, hield men er zich niet mee bezig. Tegenover de 
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bevordering van de lichamelijke opvoeding stond de SDAP wat afwij
zend Niet uit principiële redenen overigens Marx zelf had immers 
meerdere malen het belang van het samengaan van geestelijke, licha
melijke en technische (arbeids-) opvoeding beklemtoond De aarzeling 
van de SDAP berustte meer op de banden die het KNGV met de mili
taire autoriteiten had De rijke vertegenwoordiging van hoge militairen 
in de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, het Neder
lands Olympisch Comité en het Organisatiecomité voor de Olympische 
Spelen in Amsterdam versterkten deze achterdocht2! De sociaal-de-
mokratische Kamerfraktie stemde ook tegen de verplichte invoering 
van het vak lichamelijke opvoeding, omdat men daarin een soort 
voorbereiding voor de militaire oefening vreesde (vergelijk de vroege
re volksklassen van het KNGV) Ook groeide, naarmate meer arbei
ders sport gingen beoefenen, de vrees dat dat ten koste zou gaan van 
hun aktiviteiten voor partij of vakbond 

Principieel was het verzet tegen de sport dus niet Dat bleek ook uit de 
verschillende vakbondsclubs die opgericht werden en het feit dat som
mige vakbondsbestuurders in hun vrije tijd ook deel uitmaakten van 
het bestuur van een sportvereniging Veel waren dat er echter niet Al 
eerder—in 1920—had de voorzitter van de NVB Kips zijn bezorgdheid 
uitgesproken over de teruggang van de clubs uit de betere standen die 
voor een niet gering deel ook het kader opleverden voor de snel groei
ende voetbalbond 'Dit zou geen bezwaar zijn, als uit de kring van 
vooraanstaanden uit de arbeidersbeweging zich velen beschikbaar stel
den Van belangstelling uit die richting blijkt evenwel zelden' " 
Dat het verzet tegen de sport met principieel was bleek ook uit de wijze 
waarop de sociaal-demokratische Tweede-Kamerfraktie zich opstelde 
in het debat over de financiering van de Olympische Spelen in Amster 
dam Met de liberalen en de helft van de CHU-fraktie steunde de 
SDAP het voorstel van minister De Visser (CHU, kabinet Ruys de Bee-
renbrouck) om een miljoen subsidie te verlenen Kleerekoper en Scha
per probeerden in dit debat uitsluitend het vuur van de onenigheid in 
de christelijke koahtie aan te wakkeren Zo hield Kleerekoper de AR, 
die de Spelen 'vergoding van het mensdom' noemde, voor 'maar eens 
naar haar eigen vergoding van Colijn te kijken' en op het verwijt van 
Kersten (SGP) over de verstoring van de zondagsrust antwoordde 
Schaper 'Het is beter om op zondag aan sport te doen, dan in de kerk 
te zitten en naar uw redevoeringen te luisteren' 
Het subsidievoorstel werd overigens met 48 tegen 36 stemmen verwor
pen (tegen AR, RKSP en de helft van de CHU) ls Deze afwijzing zou 
in het land leiden tot een reeks van akties om geld voor de Spelen te 
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verkrijgen, akties die zouden bijdragen tot een groeiende populariteit 
van de sport in het algemeen en de Olympische Spelen in het bijzon
der " 
In het partijbestuur zou in de door mij bestudeerde periode (1924-
1940) de sport, op de oprichting van de NASB na, geen enkele keer 
echt onderwerp van diskussie vormen Een motie van de federatie 
Haarlem tegen de subsidiering van de Olympische Spelen, werd bij
voorbeeld zonder verder kommentaar doorgestuurd naar de Kamer-
fraktie 27 Toen de vraag gesteld werd of het gewenst was akties te voe
ren rondom de Olympische Spelen van 1928, sloot het dagelijks 
bestuur zich zonder veel diskussie aan bij de konklusie van een notitie 
van Vliegen jr , Kenlher en Broekman, dat er voor de arbeidersbewe
ging niets te halen viel bij de Olympische Spelen en dat het beter was 
deze zaak maar verder te laten rusten 2| Wel kreeg enkele dagen later 
de federatie Amsterdam toestemming om ter gelegenheid van de 
Olympische Spelen 1928, propaganda-affiches te laten drukken 2 ' 
Dat menig partijgenoot de sport overigens weinig belangrijk vond, 
bleek uit de voorstellen op het kongres van 1920, waar de afdeling 
Heerlerheide voorstelde om de rubriek 'Sport' in 'Het Volk' te beper
ken tot hooguit een kolom, en de afdeling Sneek de zo vrij gekomen 
ruimte wilde gebruiken voor de rubriek 'geestelijke stromingen' !0 

Echte felle protesten tegen de sport klonken er alleen uit de rijen van 
de AJC Zo schreef Koos Vorrink in 'De Kern' van mei 1928 'Vijan
dig stond de AJC en zal de AJC moeten blijven staan tegenover de 
huidige vormen van sport- en gymnastiekbeoefemng zoals deze tot ui
ting komen in het moderne wedstrijd wezen Een belachelijke over
schatting van zedelijke en geestelijke grootheid Een voor de algemene 
lichamelijke opvoeding onnutte, ja zelfs schadelijke training van na
tionale en internationale kampioenen, verslindt kapitalen aan tijd, 
geld en energie Een verachtelijke spekulatie op de sensaticbelustheid 
van een geestelijk verkommerde massa, doet de edele grondgedachte 
van sport en gymnastiek ontaarden en veroorzaakt een verwildering in 
de rijen der aktieve sportbeoefenaars, die de geestdriftige propagan
disten uit de beginperiode der sportbewcging zeker niet hebben kun
nen voorzien' J' 

In plaats van sport deed de AJC dan ook liever aan volksdansen, be
wegingstheater (expressie) en een stelsel van vrije oefeningen het 'ba
zelen' " Deze felle afwijzing stuitte menig vakbondsbestuurder tegen 
de borst en was, zoals in hfst 2 aangegeven, juist een van de achter
gronden van het oprichten van een eigen arbeiderssportbond. 
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5 2 Tegen de burgerlijke sport 

Op het gevaar at in herhaling ie treden ten opzichte van hoofdstuk 2, 
worden in deze paragraaf de belangrijkste bezwaren van de NASB te
gen de burgerlijke sport nog eens op een rijtje gezet en voorzichtig ge
toetst aan de feitelijke ontwikkeling van die burgerlijke sport zoals in 
de vorige paragraaf beschreven 
Het eerste bezwaar dat voortdurend doorklonk, was vooral van so
ciaal-psychologische aard de bestaande sportbonden sloten of arbei
ders helemaal uit, óf lieten ze wel toe, maar dan bleef de leiding van de 
organisatie toch in handen van de oorspronkelijke elite In voorgaan
de paragraaf is aangetoond dat dit bezwaar zeker niet ongegrond was 
De leuze dat sport 'rang noch stand' kende ging zeer beslist niet op. 
Zelfs in de Nederlandse Voetbalbond, waar toch veel arbeiders lid van 
waren, vielen duidelijk standsverschillen waar te nemen De meeste 
voetbalclubs waren vrij homogeen van sociale samenstelling en zo ge
makkelijk naar 'stand' te rangschikken, zoals Muller in zijn brochure 
'Arbeiderssport of Burgerlijke Sport' ook deed Dat leiders en gelei
den tot een maatschappelijk andere groep behoorden kwam bijvoor
beeld ook tot uiting in de weinig gevoelige, autoritaire manier waarop 
in de NVB de spelers bij het minst vergrijp beboet of geschorst wer
den De zo gestrafte spelers zochten dan vaak hun heil bij de voetbal-
groep van de NASB, die daar overigens niet altijd gelukkig mee was " 
Nauwkeurig bleef 'Arbeiderssport' de ontwikkelingen in de burgerlij
ke sport op het punt van het standsverschil volgen, zoals bijvoorbeeld 
in 1932 toen de heren Kellenbach en Van Rossem, de leiders van de 
Nederlandse afvaardiging naar de Olympische Spelen in Los Angeles, 
verklaarden dat wielrennen en boksen eigenlijk niet op de OS thuis
hoorden, omdat een eventueel kampioenschap toch alleen maar ge
bruikt werd om voordeliger naar de beroepssport over te stappen 
Hoewel ook een fel tegenstander van beroepssport nam Broekman het 
toch voor deze wielrenners en boksers op 'Dat zijn nu juist de dood-
arme jongens die er alles voor over hebben uit de grauwheid van hun 
armetierig bestaan op te stijgen De ruiters en tennissers kunnen het 
hele jaar door zich veroorloven aan amateurisme te doen Dan zijn de 
wielrenners en boksers eerlijker in hun bedoelingen Maar paardenmen-
sen en tennissers zijn blijkbaar wezens van hogere orde. Wielrenners en 
boksers zijn proleten En proleten horen blijkbaar met thuis op een 
sportteest dat de volken tot elkaar brengt'.'4 

Ook de Nederlandse Hockey- en Bandy-Bond, die verenigingen wei
gerde 'omdat het gehalte van uw leden niet overeenkomt met dat van 
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de bond'," moest het meermalen ontgelden, evenals de Roeibond die 

geen arbeiders toeliet Vele roeiverenigingen weigerden trouwens ook 

joden als lid aan te nemen, zodat in Amsterdam daarvoor zelfs een 

specifiek joodse roeivereniging moest worden opgericht 'Poseidon' 3 6 

De burgerlijke sport belichaamde volgens de NASB een typisch kapi

talistisch waardenpatroon van prestatiemoraal, individuele mobiliteit, 

sterrenkwekerij, hyper-individualisme en strijd om het individuele ge

win En juist deze waarden werden strijdig geacht met de gemeen

schapswaarden die het socialisme wilde verwezenlijken 'Ongemerkt 

worden de jonge sportliefhebbers opgevoed tot woedende konkurren-

ten, omdat zij altijd maar weer te horen krijgen, dat de beste prestaties 

tot de hoogste eer leiden' " 'De rekordjagerij, het individualisme, de 

sterrenverheerlijking, zijn op sportgebied de vergelijkbare kentekenen 

van het kapitalisme; als de jacht naar winst in het ekonomisch leven en 

verheerlijking van hen die er in slagen grote winsten te vergaren'," zo 

meende Muller Juist door het mom van neutraliteit werd dit kapitalis

tisch waardenpatroon ongemerkt de sportbeoefenaren ingepompt 

'Het SDAP kongres spreekt wel uil dat het moreel niet geoorloofd 

geacht wordt lid te zijn van een met-moderne vakbond, en wie van ons 

zou het in zijn hoofd halen lid te zijn van b ν de AVRO in plaats van 

de VARA9 Maar in de sport onderkent men de verschillen niet ' " 

Sport kreeg zo ten onrechte het beeld van een eiland, een oase in onze 

maatschappij waar maatschappelijke problemen met doordrongen en 

maatschappelijke verschillen wegvielen 'Is het met te mal om los te lo

pen dat vrijdags en 's zaterdags colporteurs met de verkoop van 'Vnj-

heid-Arbeid-Brood' (een anti-fascistische blad) onvolprezen arbeid 

verrichten, terwijl diezelfden des zondags met en naast de agenten van 

NAZI-Duitsland (NSB'ers) sportbeoetenen9 [ ] Het is belachelijk om 

dan te wijzen op het argument dat sport verenigt Deze tegenstellingen 

zijn onoverbrugbaar'.'10 

De burgerlijke sport werd ook verweten tot sensatiesport verworden te 

zijn, met een opgezwollen belangstelling voor het resultaat, de presta

tie Elke maandag krante-kolommen vol omdat iemand weer iets snel

ler fietste of liep, of nationale verontwaardiging omdat een sportman 

eens faalde, daar waar men hem in de sportpers tevoren al kampioen 

waande Een dergelijke, tot sensatie verworden sport had volgens de 

NASB mets meer te maken met lichamelijke en geestelijke ontwikke

ling Het was een bewust afleiden van de grote massa der arbeiders van 

nadenken over hun maatschappelijke situatie Zoals in het voorjaar 

van 1934, toen temidden van maatschappelijke knsis en werkloosheid 
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er nog maar een ding belangrijk scheen te zijn het feit dat het Neder 
lands voetbalelftal de eindronden van het wereldkampioenschap be
reikt had 'We gaan naar Rome', zong iedereen, maar 'Arbeiders-
sport' oordeelde 'De geestelijke leegheid der menigte, de wanhoop die 
in miljoenen harten leeft, zoekt afleiding, welke afleiding men in deze 
sensatie-zwoele periode in de voetbalexploitatie rijkelijk vindt' 41 Het 
ging in Nederland zelfs zonder enige ophef voorbij dat het Nederland
se Elftal vóór de wedstrijd tegen Zwitserland in Milaan ter ere van het 
Italiaans publiek de fascistengroet bracht Enkele Zweedse spelers, die 
in dit toernooi hetzelfde deden werden na thuiskomst onmiddellijk uit 
hun vakbond geroyeerd " Ook de vrij kritiekloze wijze waarop de 
meeste sportbonden besloten tot deelname aan de Olympische Spelen 
van 1936 in Berlijn, vormde voor de NASB het bewijs dat de sport de 
mensen afhield van nadenken over de maatschappelijke werkelijkheid 
'de vervlakking, de onverschilligheid voor onderwerpen van maat
schappelijke betekenis, is onder het grootste gedeelte der sportbeoefe
naren zo groot dat de schande van dit besluit hen te enenmale 
ontgaat' " 

Oorzaak voor de verwording van de burgerlijke sport lag volgens de 
NASB in het feit dat in de burgerlijke sport het wedstrijd wezen de eni
ge basis was Een kultureel of ideëel belang werd niet nagestreefd 
Voor veel verenigingen was het behalen van goede prestaties en kam
pioenschappen een levenskwestie in verband met de financiële voorde
len Niet meer de sport om de sport zelf, of de sportbeoefening om li
chamelijke ontwikkeling was het doel, maar de sport om het resultaat 
en dit resultaat fungeerde dan ekonomisch als koopwaar De drie 
hoofdkenmerken van de kapitalistische produktiewijze golden volle
dig voor deze vorm van prestatiesport 
1 het waren karakter van de produktie, 
2 het stempel van de klassenverhoudingen, 
3 de exploitatie van het profijt 
Het meest duidelijk traden volgens de NASB deze verschijnselen op bij 
het voetballen en bij het wielrennen, met name bij de zo populaire 
'Zesdaagse-rennen' " 
Het feit dat de NASB wel een hoger ideëel doel bezat, werd als een van 
de belangrijkste verschillen met de burgerlijke sport ervaren Zo sterk 
werd daar de nadruk op gelegd, dat de NASB de jaarlijkse kampanjes 
van de KNVB tegen ruw spel (toen al') al bij voorbaat als hopeloos 
zag 'De hoofdzaak van het ruwe spel ligt niet bij het falen der scheids
rechters, maar bij het ontbreken van iedere ideële grondslag Daar-
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door is de wedstrijd geen spel maar een gevecht van twee ploegen om 
de overwinning "" 
Terecht werd in 'Arbeiderssport' middels ingezonden brieven de stel
ling dat de neutrale verenigingen als enige basis het wedstrijd wezen 
zouden hebben al enigszins genuanceerd 'Die geest heerst niet in een 
huis-, tuin- en keukengymnastiekveremging Er is wel een snel stijgen
de belangstelling voor wedstrijden, maar daarbij hoeft de lichamelijke 
ontwikkeling niet in het gedrang te komen Dat is slechts bij een be
perkt aantal verenigingen (voetbal) het geval Vaak zit er tussen 
NASB-verenigingen en gewone gymnastiek- en sportverenigingen niet 
zoveel verschil' " 

Het meest fel was de NASB op de beweerde partij-politieke neutraliteit 
van de burgerlijke sport die, naar de mening van de Sportbond, niets 
anders was dan een verdoezeling van de reaktionaire, nationalistische 
en militainstische doelstellingen van haar leiders Daarom namen deze 
sportbonden aan nationale feestdagen en koninginnedagen deel alsof 
dat de normaalste zaak van de wereld was Niet voor niets dat bijvoor
beeld de afdeling Rotterdam voor de Jonge Pieter Jellen op 31 augus
tus een boottocht organiseerde 'omdat het vooral onze kinderen zijn 
die aan de gevaren van zo'n dag moeten worden onttrokken' 4' 
Ook het mihtairisme drong volgens de NASB in de sport binnen op 
'natuurlijke' manier, zoals bij de Nijmeegse Vierdaagse Op zich had 
de Sportbond niets tegen zulke lange marsen 'Deze kunnen een prach
tige geest van saamhorigheid kweken Ze betekenen een geweldige pro
paganda voor een van de mooiste, gezondste en goedkoopste takken 
van sport het lopen Het ritme \an het gezamenlijk marcheren moe
digt de lopers aan, houdt hen overeind, en in tegenstelling tot bijna al
le andere takken van sport, genieten de deelnemers van de schoonheid 
der natuur' Maar deze, door de Nederlandse Bond voor Lichamelijke 
Opvoeding georganiseerde tocht wordt dienstbaar gemaakt aan het 
militainsme 'Legering in kazernes, militaire muziek, volksliederen, de 
studenten-weerbaarheid "Pro Patria" Monsterlijke militainstische 
propaganda1''" 

Overal wanneer 'Arbeiderssport' een verwantschap tussen burgerlijke 
sport en nationalisme en militainsme meende te ontwaren werd dat 
breed uitgemeten en naar de hele burgerlijke sport gegeneraliseerd De 
eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dal de meest pregnante voorbeelden 
die daarbij aangehaald werden, nagenoeg allemaal aan het buitenland 
ontleend werden Zo citeerde 'Arbeiderssport' uit het jaarboek 1930 
van de Belgische Voetbalbond 'Hij (de KBVB) steunt ook het leger op 
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een wijze die ten zeerste wordt gewaardeerd door hen die belast zijn 
met de nationale verdediging Alle terreinen der aangesloten clubs 
worden gratis ter beschikking gesteld van het leger voor wedstrijden en 
oefenen zijner elftallen Hij beschermt en staat de Handelsbonden bij, 
de coöperatieve verenigingen en banken, onder wier leiding de bedien 
den der openbare besturen, der fabrieken, der handelsfirma's en der 
banken het voetbalspel op Zaterdagmiddag beoefenen Ook be
schermt hij verbonden der Hoogescholen en het Aartsbisschoppelijk 
Verbond' " 

Het misbruik dat diktators overal van de sport maakten voor militaire 
voorbereiding kreeg eveneens veel aandacht, zoals de wettelijke dwang 
tot oefening en de invoering van het PTO diploma 'Rijp voor Arbeid 
en Verdediging' in de Sovjet-Unie, de nationale sportorganisatie 'Do
polavoro' in Italie waar kinderen al op 6 jarige leeftijd ('zonen van de 
wolvin') oefenden met ransel en geweer en de militairisenng van de 
sport in Duitsland bij de Deutsche Turnerschaft, al lang voor de natio 
naai socialistische machtsovername ï0 De vandaaruit getrokken gene
ralisatie naar de hele burgerlijke sport en de uitgesproken verwachting 
dat 'bij een toekomstige fascistische overheersing organisaties als de 
KNAU als steunpunten en hulptroepen van het fascisme zullen optre
den', gaat echter erg ver ' ' Ook al werd in het blad 'Revue der Spor
ten' die nieuwe eenheid in de Duitse sport aan Nederland ten voor
beeld gesteld met de verzuchting 'Helaas, zover zal het in ons land nog 
wel niet komen' i2 

Al deze kritiek op de burgerlijke sport kwam samen in de kritiek op de 
Olympische Spelen 'Niets anders dan een voortzetting van de stnjd 
die de naties op politiek en ekonomisch gebied voeren nu het kanon-
nengebulder gestopt is', schreef 'Arbeiderssport' over de Olympische 
Spelen van 1928 in Amsterdam, waar verder nauwelijks aandacht aan 
werd besteed Dat gold ook voor de daarop volgende Spelen, in 1932 
in het Amerikaanse Los Angeles Spottend werd gewezen op de 
KNAU, die zelfs zomerkermissen moest organiseren om aan het geld 
voor de reis te komen De Spelen zelf waren volgens 'Arbeiderssport' 
slechts mamtestaties van driest nationalisme en wanstaltig chauvinis
me 'De Coubertin heeft met de beste bedoelingen de Olympische Spe
len in ere hersteld Zoals in de Oudheid de Spelen middelpunt waren 
van vele kleine volken die getuigenis kwamen afleggen van hun verzoe-
ningsgezindheid, zo stelde deze burgerlijke ideoloog zich voor, de mo
derne volken door sport nader bijeen te brengen Hij beging hierbij de 
historische fout te vergeten dat tussen verleden en heden ontzaglijke 
verschillen bestaan Hij zag over het hoofd dat de wereld ekonomisch, 
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politiek en technisch totaal veranderd is Hij verzoende zich met het 
waandenkbeeld dat alle rasverschillen, alle maatschappelijke verschil
len, alle imperialistische haat door sportwedstrijden overbrugd kon
den worden' Ook in Los Angeles was geen sprake van echt internatio
nalisme. Amerika maakte ophet met neger-atleten die in het dagelijks 
leven als oud vuil behandeld werden De Duitse pers noemde die 
negeratleten niet eens en vermeldde alleen dat Jonath de snelste blanke 
loper was " 

Wel veel aandacht werd besteed aan de machtsovername in Duitsland, 
de liquidatie van de Duitse Arbeiderssportbond waardoor veel interna
tionale kontakten voor de NASB wegvielen, en de uitstoot van joodse 
en socialistische sportlieden uit de Duitse sportbonden Tot grote er
gernis van de NASB gingen de kontakten tussen de burgerlijke bonden 
en het 'nieuwe Duitsland' onveranderd verder Tot protesten tegen het 
uitstoten van joodse en marxistische leden kwam het in de Nederland
se sportwereld nauwelijks De KNAU protesteerde weliswaar tegen het 
teit dat joden en marxisten niet met de Nederlandse ploeg mee naar 
Duitsland zouden mogen, maar de achtergrond van dat protest was al
leen dat de KNAU geen inmenging van buitenaf aksepteerde " Toen 
Duitse atleten op een Nederlandse atletiek wedstrijd met de Nazi-vlag 
gezwaaid hadden en enkele afdelingen van de KNAU in een motie het 
kongres van de Atletiek-ume wilden vragen om een boycot, dreigde de 
voorzitter van de KNAU de indieners met schorsing omdat ZIJ politiek 
in de sport brachten " Alleen de biljartbond het aanvankelijk scherp 
protest horen tegen de uitstoot van joden uit Duitse verenigingen, 
maar trok terug toen bleek dat internationaal geen steun voor een ak-
tie tegen Duitsland te vinden was Een biljartvereniging die tegen deze 
lafheid protesteerde werd prompt uit de Biljartbond gezet Op het pro
test dat marxisten in Duitsland werden uitgesloten, reageerde de sekre-
tans van de KNZB met een ingezonden briet in 'Het Volk'. Hij vond 
het protest terecht maar 'wij hebben hier een NASB die zijn marxisti
sche leden verbiedt tegen andersdenkenden uit te komen Zouden wij, 
die sport en politiek gescheiden willen houden, daardoor niet kunnen 
samenwerken om de sekte-geest uit de sport te werken9' De redaktie 
van 'Het Volk'—overigens niet zo erg Sportbond-minded—antwoord
de dat het leit dat er geen kontakt was niet kwam omdat men vreesde 
besmet te raken, 'doch uitsluitend hierin, dat de opvatting en de wijze 
van sportbeoefening—geen prijzen en rekordjagenj, doch de sport als 
middel en niet als doel—tot lichamelijke en karaktervorming in de 
Arbeiderssportbond geheel anders zijn dan in de burgerlijke bonden' 
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Vervolgens merkte de redaktie nog fijntjes op 'Overigens is er enig 
verschil tussen wat in Duitsland geschiedt, waar joden en marxisten 
uitgesloten zijn uit de sport, en hier, waar eenieder lid kan zijn van de 
Arbeiderssportbond' " 
Naarmate de Olympische Spelen van 1936 dichterbij kwamen en dui 
delijker werd wat er in Duitsland aan de hand was, nam ook het pro
test van de Sportbond toe 'De neutrale sport die met politieke ver
schijnselen zegt mets te maken te hebben, zoekt zich als gastheer een 
land uit dat geregeeerd wordt door een politieke partij Deze partij 
maakt van de sportbonden opleidingsinstituten voor het leger en deelt 
ze in bij haar partij onderdelen Doch hierbij laat ze het met, maar 
brengt bij de organisatie van de verbindende Olympische Spelen een 
schifting teweeg tussen rassen en verbant de joden, en dat op een wijze 
die slechts afschuw kan kweken Daarna komen de negers aan de 
beurt' " 

Echt protest bleef echter zeldzaam Bij de tentoonstelling 'De Olym
piade onder Dictatuur' in Amsterdam, ontbrak de sport Slechts een 
beperkt aantal individuele sporters weigerde naar Berlijn te gaan " In 
de Nederlandse Krachtsportbond, waar veel sociaal-demokratische ar
beiders lid van waren, vond uel diskussie plaats, maar alleen bij het 
Koninklijk Nederlands Gymnastiekverbond leidde dat tot stappen 
Toen in het bestuur een meerderheid voor deelname stemde, stapte de 
rest van het bestuur op De ploeg turners die in aanmerking kwam wei
gerde eensgezind de bereidverklanngsformulieren te ondertekenen en 
veel afdelingen drongen aan op een buitengewone ledenvergadering 
Deze besloot met 197 tegen 153 stemmen niet aan de Spelen deel te ne
men, (al had een deel slechts tegen gestemd om de eenheid van de bond 
te bewaren, wat volgens 'Arbeiderssport' veel aan de waarde van dit 
besluit afdeed) De KNAU maakte van dit besluit gebruik om aan te 
dringen op een zelfstandige Handbalbond (Handbal werd tot dan toe 
georganiseerd binnen het KNGV)" 

De bonden die wel gingen werden met hoon overladen en de veronder
stelling werd uitgesproken dat zij—als zovele andere sportbon
den—niet onwelgevallig stonden tegenover de nieuwe situatie in Duits
land Partijgenoten werden opgeroepen nu eindelijk dit 'ware gelaat' 
van de burgerlijke sport in te zien In een nabeschouwing enkele maan
den later konstateerde 'Arbeiderssport' dat de Spelen weliswaar finan
cieel mislukt waren, maar dat zij propagandistisch hun uitwerking niet 
gemist hadden, omdat velen niet door de schone schijn konden heen 
kijken Een schone schijn die tot in de finesses verzorgd was Zo werd 
o a tijdens de Spelen het nationaal-socialistische schendblad 'Der 
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Sturmer' met in Berlijn verspreid 6° Na deze Olympische Spelen na
men de aanvallen op de burgerlijke sport in aantal en hevigheid duide
lijk af 

5 3 Toch kontakten 

Hoe fel de bestrijding van de burgerlijke sport ook was, enig kontakt 
was er wel Zo ging de korfbalgroep uil Den Haag in 1931 al spelen in 
de kompetitie van de Haagse Korfbalbond, omdat in de buurt te wei
nig andere arbeiderskorfbalclubs waren om een volwaardige kompeti
tie op te zetten Zij bleven wel deelnemen aan alle andere manifestaties 
van de Sportbond " 

Soortgelijke situaties werden ook aangetroffen in het Noorden, 
Oosten en in Brabant en Zuid-Limburg In Noord-Brabant bijvoor
beeld, speelden voetballers en korfballers van de afdeling Eindhoven 
in burgerlijke kompetities In Zuid-Limburg eveneens, al waren er ook 
seizoenen dat de Limburgse voetbalclubs deelnamen aan de kompetitie 
van de Belgische Arbeidersvoetbalbond Later kreeg Limburg zijn ei
gen Sportbondskompetitie In al deze gevallen gold, dat er geen andere 
mogelijkheid was, wilde men tenminste een redelijk aantal wedstrijden 
spelen en geen kapitaal kwijt zijn aan reiskosten De stap van de Haag
se korfballers naar de burgerlijke kompetitie bleef overigens met onbe
sproken 'Wij die de burgerlijke sport bestrijden, moeten konsekwent 
blijven Waar blijven wij met onze argumenten als wij daar zelf aan 
mee doen en zodoende de burgerlijke sport steunen', zo luidde een in
gezonden brief 6i 

In 1933, na de liquidatie van de Duitse Arbeiderssportbond, trokken 
veel van deze Sportbond-clubs zich weer uit de burgerlijke kompetities 
terug, vanwege de bedenkelijke rol van de burgerlijke sport in Duits
land en de slappe manier waarop de Nederlandse sport daarop reageer
de Die Duitse sportbonden hadden zich na liquidatie van de ATSB als 
aasgieren op het rijke bezit der arbeiders geworpen 'Vooral in de 
strijd tegen het fascisme is het nodig dat we geheel vrij van de burger
lijke bond kunnen staan', zo motiveerden de Hagenaars hun stap " 
Soortgelijke geluiden vielen ook in een reeks andere plaatsen te horen 
Slechts een enkele ingezonden brief in 'Arbeiderssport' verzette zich 
hiertegen Daarbij werd de AJC ten tonele gevoerd 'die betrekkelijk 
weinig invloed op de massa der jeugdige arbeiders heeft Dat is in 
hoofdzaak te wijten aan het feit dat de massa der jeugdige arbeiders 
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door het sektarisme zich eerder afgestoten dan aangetrokken gevoelt. 
Dat gevaar is ook voor onze bond niet geheel denkbeeldig'.'4 De 
schrijver pleitte er dan ook voor het kontakt te behouden met die bur
gerlijke clubs 'die vooral uit arbeiders bestonden.' 
Enige jaren later zouden korfballers en handballers daar, waar een ei
gen Sportbondskompetitie niet langer haalbaar bleek, toch weer in die 
burgerlijke kompetities gaan spelen en 'zoals in de afgelopen winter 
gebleken is, heeft het aan ons Sportbondzijn niets afgedaan en zijn we 
als steeds bezield met grote geestdrift voor onze Sportbond'.'5 Ook de 
enige goed funktionerende hockeyclub in de Arbeiderssportbond 
'Blauw-Wit' uit Rotterdam, nam aan de burgerlijke kompetitie deel. 
Op bestuurlijk nivo bestond enige samenwerking met de burgerlijke 
bonden in de 'Contactkommissie van de Nederlandse Gymnastiek-
bonden', die vooral ijverde voor invoering van het verplichte gymnas-
tiekonderwijs. Samen met de HISWA en de burgerlijke bonden voor 
de watersport voerde de NASB aktie tegen de invoering van weeldebe
lasting op kano's." 

Vriendelijker dan tegen de neutrale bonden was de toon jegens de kon-
fessionele sportbonden, met name tegenover de katholieke. 
Het hoofdbezwaar tegen de 'neutrale' bonden, dat zij geen ideëel doel 
hadden en geheel en al op het wedstrijd wezen aangewezen waren, ging 
hier niet op. Wat afgunstig keek de NASB naar de steun die de bis
schoppen aan de katholieke sportorganisaties verleenden en deze steun 
hield men dan de eigen SDAP ten voorbeeld. Met instemming ook ci
teerde 'Arbeiderssport' een artikel uit 'De Tijd' waarin de Sportbond 
lof toegezwaaid werd 'omdat zij als beste de ziektekiem van de sport 
opgespoord had, namelijk het liberalistische vrijheidsbeginsel dat op 
alle terreinen van het moderne leven de gang van zaken bedorven had, 
waarbij de toestanden in de sport nauwkeurig leken op die in het eko-
nomisch leven'.'' Het is daarbij de vraag of de konfessionele kritiek op 
dat liberalistische vrijheidsbeginsel wel dezelfde was als die van socia
listische zijde. 'Arbeiderssport' ging daar in ieder geval aan voorbij. 
Het Rooms-Katholiek Werklieden Verbond overwoog overigens in 
1934 ook een eigen RK Arbeiderssportbond op te richten. Daar werd 
echter weer snel vanaf gezien omdat 

1. de meeste verenigingen in de RK Sportfederatie toch al naar stands
verschil georganiseerd waren; 
2. de samenwerking der standen zoals die binnen de katholieke zuil ge
dacht werd, een te sterke positie van het RKWV niet verdroeg." 
In tegenstelling tot de NASB had elke vereniging van de RK Federatie 
van Voetbalverenigingen (± 50.000 leden) een grote mate van zelf-
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standigheid 
Juist met deze konfessionele bonden zou het eerste officiële kontakt 
tot stand komen In 1938 werd een kontaktkommissie gevormd tussen 
de Arbeiderssportbond, de Federatie van RK Voetbalverenigingen en 
de Nederlandse Christelijke Voetbalbond Doel van de samenwerking 
was de bevordering van het voetbalspel en speelgelegenheid daarvoor, 
alsmede regelingen ten aanzien van het overnemen van schorsingen In 
juli 1939 besloot deze kontaktkommissie tot het organiseren van een 
Vierbondentoernooi " Eveneens in 1938 kwam samenwerking tussen 
de bondskommissie Zwemmen en de KNZB tot stand met als doel de 
bevordering van de zwemsport 

Met de KNAU werden voorjaar 1939 de eerste informatieve besprekin
gen gevoerd Toch bleef het uitgangspunt alleen spelen tegen burger
lijke clubs na dispensatie van het bondsbestuur Verdere verruiming 
van deze regel vond plaats door deelname aan sport feesten goed te 
keuren als deze door een algemene organsatie worden georganiseerd, 
zoals bijvoorbeeld een plaatselijke bond voor lichamelijke opvoe
ding 70 

Een drietal oorzaken kunnen voor deze verschuiving ten opzichte van 
de burgerlijke sportbonden worden aangehaald Allereerst was dat een 
veranderd politiek denken binnen de NASB waarbij de burgerlijke 
sportbeoefening nog wel bestreden werd, maar de burgerlijke bonden 
niet meer automatisch als 'wegbereiders van het fascisme' gezien wer
den (zie hfst 8) Op de tweede plaats was dat het feit dat verschillende 
sportbondskompetities in de versukkeling raakten en de bond wel naar 
andere spcelmogelijkheden voor zijn clubs moest zoeken De derde 
versnellende oorzaak lag in de mobilisatie augustus 1939, toen de 
Sportbond ook terwille van de eigen gemobiliscerden, wel met de bur
gerlijke bonden moest samenwerken Op al deze oorzaken wordt in de 
volgende hoofdstukken nader ingegaan 

Het zal na al het voorgaande duidelijk zijn dat de leuze 'wendt u af 
van de burgerlijke sport' geen groot sukses geworden is Van de 25 000 
leden uit 1933 waren er 11 000 tussen de 6 en 13 jaar, die zeker niet uit 
de burgerlijke sport overkwamen Datzelfde gold waarschijnlijk ook 
voor de adspiranten Blijven over de 11 000 volwassenen Daarvan 
kwam zeker een deel over uit de burgerlijke sport, maar uit verschillen
de berichten valt op te maken dat ook veel oudere arbeiders en hun 
vrouwen toetraden, die vroeger nooit tot sportbeoefening gekomen 
waren De NASB stimuleerde dit ook, omdat volgens zijn uitgangs
punt van sport als hchaamsontwikkeling, de sportbeoefening met op
hield als de prestaties minder werden 
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Een massale overstap van arbeidersclubs vond ook niet plaats, daar
voor bood de Sportbond, zeker in de eerste jaren, te weinig alternatief, 
gewend als velen waren aan organisatie, akkommodatie en kompetitie
wezen van de burgerlijke sport Op die overstap was wel gerekend 
Optimistische schattingen uit die eerste jaren spraken van 100 tot 
200 000 leden als toekomstige omvang In latere schattingen werd deze 
verwachting al teruggebracht tot 50 000 
Slechts een enkele maal was sprake van een spektakulaire overstap Zo 
werd in 1932 Olympisch wielerkampioen Jacob van Egmont lid, even
als de zwemster Cootje Huybers Beiden waren echter binnen de ter
mijn van de tien weken vooruit betaalde kontnbutie weer verdwenen 
Zij konden in de zo\eel minder op wedstrijdsport ingestelde NASB 
hun draai niet vinden Wel kreeg de wat kwijnende krachtsportgroep 
in de Sportbond in 1939 versterking, toen krachtsportveremgmgen uit 
Culemborg, Haarlem en Amsterdam de KNKB verlieten en toetraden 
tot de NASB 

Met die leden die uit de burgerlijke sport overkwamen waren ook nog 
wel eens problemen 'Veel leden die uit burgerlijke sportorganisaties 
komen hebben nog moeite om te zien dat de bond hun bond is Zij 
hebben nog herinneringen aan de burgerlijke bond, met een stelletje 
hoge heien, onbereikbaar ver weg, iets dat alleen maar goed genoeg 
was om kompetitiewedstrijden vast te stellen en slecht genoeg om ze te 
straffen voor wangedrag'." Vooral bij de voetballers kwamen nog wel 
eens klachten voor over te ruw spel en het blijven mopperen tegen de 
scheidsrechter: 'Het is treurig dat deze uit de burgerlijke sportwereld 
voortkomende misbruiken in onze eigen rijen helaas nog voortleven', 
zo meende 'Arbeiderssport'." Vaak werden dergelijke incidenten ver
oorzaakt door spelers die bij de KNVB geschorst waren en dan bij de 
Sportbond hun heil zochten, soms alleen maar voor de tijd van hun 
schorsing Groepsbesturen werd daarom aangeraden eerst eens met 
zo'n speler te gaan praten en deze pas toe te laten als men ervan over
tuigd was dat er positieve redenen tot toetreding bestonden 

Mogelijk was de stroom van de Arbeiderssportbond naar de burgerlij
ke sport minstens even groot Het ledenverlies van de adspiranten in 
vergelijking tot de aantallen bij de Jonge Pieter Jellen, was zeker voor 
een deel te wijten aan de overstap van jongeren die in de burgerlijke 
sport meer kans op sukses zagen 
Enkele malen stapten ook turn- en voetbalverenigingen in hun geheel 
over naar burgerlijke bonden 'Het spreekt vanzelf dat wij dit leden
verlies betreuren, maar wij kunnen er vrede mee hebben als wij weten 
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dat deze 'sportvrienden' alleen zijn gegaan omdat ze bij de KNVB 
meer wedstrijden hebben te spelen... en dat zij voor het publiek ook 
mogen spelen, dat soms als razend geworden de spelers tegen elkaar 
opjaagt'.,J Een enkele maal ook gebeurde het dat een talentvolle voet
baller uit de Sportbond naar een burgerlijke club werd weggelekt, die 
hem na lange tijd van werkloosheid meteen aan een baantje hielp.74 

Het was Ankersmit, de hoofdredakteur van 'Het Volk', die de situatie 
waarschijnlijk het best typeerde bij het 10-jarig bestaan van de Sport
bond: 'Tien jaar geleden was ik geen voorstander van de oprichting 
van de Sportbond. Thans, na tien jaar werkzaam, ben ik geneigd ook 
nadruk te leggen op de goede kanten van zijn bestaan. Ik zag geen heil 
in het isolement van socialisten, maar ik zie weinig overloop uit de al
gemene sportorganisaties. Maar het is een onvermengd voordeel dat de 
Sportbond erin geslaagd is, grote aantallen sociaal-demokralen tot 
sportbeoefening te brengen'." 
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6 
De sportbeoefening in de NASB 

6 0 Inleiding 

'De rekordjagerij, het individualisme, de sterrenverheerlijking, zijn op 
sportgebied de vergelijkbare kentekenen van het kapitalisme, als jacht 
naar winst in het ekonomisch leven en verheerlijking van hen, die erm 
slagen grote winsten te vergaren',' zo citeerde ik in het vorige hoofd
stuk de kritiek van Muller op de burgerlijke sport De belangrijkste 
principes van het kapitalisme—prestatie/konkurrentie en individualis
me—waren, volgens Muller, terug te vinden in de burgerlijke sport 
Volgens de hedendaagse sportsocioloog Von Krockow, komen deze 
principes in de sport zelfs beter naar voren dan in de maatschappij 
zelf 'Leistung, Konkurrenz, Gleichheit Was der modernen Sport so 
symboltrachtig macht, ihm Taszinationskraft verleiht, ist nicht zuletzt 
die Exaktheit, um nicht zu sagen Idealitat mit der er diese Grundprin
zipien der Industricgcsellschaft verwirklicht [ ] Der Sport bringt die 
Prinzipien der Industnegesellschafl weit besser zum Ausdruck als die
se selbst ,2 In tegenstelling tot Muller echter waardeert Von Krockow 
deze principes juist positief 

Omdat de NASB de kapitalistische maatschappij en de op de principes 
daarvan gebaseerde burgerlijke sport afwees, stond hij voor de op
dracht te zoeken naar andere regulatieve principes voor de sportbeoe
fening In § 6 1 wordt het denken in de NASB over prestatie en kom
petitie en de daarmee verbonden opvattingen over rekords, kampioen
schappen en prijzen behandeld 
§ 6 2 gaat over de leuze 'Arbeiderssport is Massasport' waarmee het 
individualisme en de beperking van de sport tot alleen die groep die 
goed kan presteren, bestreden werd In de slotparagraaf 6 3 volgt een 
opsomming van de takken van sport zoals die in de NASB beoefend 
werden 

6 1 Over prestatie en kompetitie 

Niet zozeer het presteren zelf, als wel het georganiseerde kader waar
binnen dat zich afspeelt en de systematische vergelijking van de presta
ties, werd in hoofdstuk 5 als een der kenmerken van de moderne sport 
beschreven 
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Bij de eerste leden van de NASB bestond die drang naar georganiseer
de en systematische vergelijking van het gepresenteerde nauwelijks Bij 
diegenen die de gymnastiek beoefenden stonden de vreugde aan de oe
fening zelf, de gezelligheid van het samen bezig-zijn en de beleving van 
de gemeenschapszin bij optreden naar buiten (demonstraties, feesten) 
voorop, en niet de wil om in de sport iets te bereiken. Dat was in het 
begin bij de zwemmers ook zo Herinnerd kan worden aan wat in 
hoofdstuk 2 geschreven werd veel oudere arbeiders en hun vrouwen 
zagen hier de kans om in eigen milieu in te halen waar zij in hun jeugd 
niet toe in staat waren geweest leren zwemmen Ook hier was de 
drang van het zich vergelijken met anderen ver te zoeken Maar met de 
invoering van andere sporttakken, en dan vooral de sportspelen (voet
bal, handbal, korfbal) werd dat anders Deze sportspelen vroegen im
mers om wedstrijden, hoe dan ook En daarmee werd de Sportbond 
gedwongen zich diepgaander met het probleem van presteren en kom
petitie bezig te gaan houden Voorkomen moest worden dat het met de 
wedstrijden φι de NASB dezelfde kant opging als in de burgerlijke 
sport En al lag—zeker in de beginjaren—het aksent vooral op de 
sport feesten, er kwamen ook in de NASB kompetities voor voetbal, 
handbal en korfbal 

Een kleine minderheid binnen de Sportbond, vooral uit gymnastiek-en 
zwem-knngen, verzette zich sterk tegen het spelen van wedstrijden in 
kompetiticvcrband, omdat naar haar mening daarmee toch de burger
lijke weg werd ingeslagen Zij pleitte ervoor in het vervolg alleen nog 
maar vriendschappelijke wedstrijden te spelen ' De mening van de 
meerderheid lag anders Volgens 'Arbeiderssport' namen de princi
piële tegenstanders van alle wedstrijdsport teveel het voetballen, dat 
tot kapitalistische exploitatie was uitgegroeid, als vergelijkingsmate
riaal 'De tegenwoordige wedstrijdsport is als kind van haar tijd een 
verfoeilijke uitwas waartegen binnen het bestek van de burgerlijke 
sport geen middelen bestand zijn Daarmee is echter volstrekt niet be
wezen dat de wedstrijdsport als zodanig niet deugt In ieder mens leeft 
de heftige onbewuste prikkel tot het zich meten met anderen Deze ei
genschap [ . ] mag niet worden veroordeeld Hieruit immers spruiten 
voort ondernemingsgeest, zelfstandigheid, durf en flinkheid [ ] De 
arbeiderssport zou de mens een der sterkste prikkels in zijn leven ont
nemen, als gegaan werd op de weg van de sportbeoefening zonder 
meer ' Dat gold volgens 'Arbeiderssport' bijvoorbeeld voor de AJC 
waar elke vorm van wedstrijd ontbrak 'De sportbeoefening in de AJC 
zal derhalve alleen beperkt blijven tot enig geliefhebber, maar zich 
nooit ontwikkelen tot iets van betekenis binnen de rijen dezer organi-
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satie " 'Sport zonder wedstrijden kan nu eenmaal niet bestaan, 
schenkt geen bevrediging Sport zonder wedstrijd wordt tot spelletjes-
spelen waar de flinksten zich vanaf wenden 's 

Het streven naar goede prestaties op zich was derhalve in de NASB 
niet alleen geoorloofd, het werd ook (en steeds meer) nagestreefd ter 
verhoging van het technisch spelpeil en terwille van organisatie en pro
paganda De wedstrijden zouden echter met mogen dienen om met alle 
middelen de tegenstander te verslaan 'De arbeiderssportbeoefenaar 
waardeert altijd in zijn tegenstander de mens en klassegenoot Alle 
wedstrijden behoren in kameraadschappehjke geest gehouden te wor
den en moeten meer worden opgevat als een hoog ontwikkeld spel, 
dan als een ernstige en moeilijke worsteling om te overwinnen " Ook 
training om tot die prestaties te komen werd niet afgewezen 'Iets an
ders is, en hier komt een verschil met de meeste burgerlijke bonden tot 
uiting, dat in de Sportbond speciale training beoefend wordt, zonder 
dat nochtans de algemene sportbeoefening daaronder mag lijden Een 
speciale sterrenkwekerij waarbij aan de uitblinkers ext^ zorg wordt 
besteed en de rest in meerdere of mindere mate wordt veronacht
zaamd, daaraan doen wij in de Sportbond niet mede " 
Om nu het spelen van wedstrijden en kompetities toch niet te laten 
ontaarden in blinde konkurrentiestrijd en het najagen van rekords en 
kampioenschappen, werden aanvankelijk alle elftallen (bijvoorbeeld 
bij voetballen) in een klasse ondergebracht, ongeacht hun sterkte Af
delingen die meerdere elftallen in het veld brachten, werden verplicht 
deze elftallen even sterk te maken, en dus niet in te delen in een eerste, 
tweede, derde enz elftal Deze oplossingen bleken echter niet te vol
doen Zo werd in 1931 uit distnkt 1 gemeld 'De vorige kompetitie 
indeling (een klasse met gelijke elftallen) is voor ons distnkt een 
mislukking gebleken, daarvoor zijn de afstanden te groot tussen de 
deelnemende afdelingen' Daarom werd alsnog overgegaan tot het 
vormen van een eerste en een tweede klasse voetbal8 Ook het zoveel 
mogelijk van gelijke sterkte maken van ploegen uit een en dezelfde af
deling funktioneerde niet goed 'Ploegen uit een afdeling die aanvan
kelijk aanvingen met ploegen van gelijke sterkte, versterkten een ploeg 
naarmate deze meer kans kreeg op het kampioenschap En brachten 
daarmee tegelijkertijd ontevredenheid onder de zwakkere ploegen, die 
nu met veel hogere scores verloren" (bij handbal) En waar men zich 
eerlijker aan de regels hield funktioneerde het ook met 'Wij korfbal
lers in Den Haag hebben het geprobeerd Alle fut gaat er echter uit bij 
de spelers wijl er toch geen kans bestaat iets te bereiken Deze prikkel 
moet steeds aanwezig zijn en behoeft geen enkele nadelige invloed uil 
te oefenen' '" 
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Eerst in 1934 op het 6de kongres van de NASB, werd een motie van de 
afdeling Utrecht aangenomen waarin ekspliciet werd uitgesproken dat 
de vorming van klassen naar speelsterkte niet in strijd moest wor
den geacht met de grondgedachte van arbeiderssport " In 1936 werd 
ook bij het zwemmen de klassemdeling ingevoerd, waardoor aan 
het euvel der ongelijke series op zwemfeesten een eind gemaakt werd 
en ook zwakkeren in hun serie een kans kregen om te winnen l2 In 
1937 werd dit gevolgd door de atleten Deze waren overigens al in 1932 
overgegaan tot het publiceren van de beste jaarprestaties in 'Arbei-
derssport', waarbij men zich op voorhand al tegen mogelijke kritiek 
wilde indekken 'Het gepresteerde staat nog op zo'n laag peil vergele
ken met werkelijke sterren en zelfs nog vergeleken met nieuwelingen-
wedstrijden uit burgerlijke kringen, dat het belachelijk zou zijn dit als 
rekordjagenj te beschouwen of als een begin ervan' " Vanaf 1934 or
ganiseerden de atleten ook bondskampioenschappen 
Ook in 'Arbeiderssport' was deze verschuiving merkbaar Toen in 
1931 distnkt III een plan indiende om voortaan elke maand de kompe
titiestand te publiceren, reageerde de redaktie nog afwijzend 'Er kan 
wel wat minder over de standen geschreven worden Zo heel erg 
belangrijk is dat met' '* Meerdere malen werden in 'Arbeiderssport' 
standenhjsten niet geplaatst omdat er geen plaatsruimte was, of omdat 
ze niet belangrijk geacht werden Maar in 1935 was dat veranderd en 
toen de redaktie veel aandacht schonk aan de landenwedstnjd voetbal 
en handbal tegen België, volgde er prompt een ingezonden brief 'Zo 
belangrijk is het toch niet wie er gewonnen hebben Het gaat om betere 
internationale verhoudingen tussen de arbeiders " ' Ook werd de 
redaktie verweten overdreven veel aandacht aan individuele prestaties 
te besteden 

De grote afkeer van sensatiezucht en bterrenverering vond ook zijn 
weerslag in het Huishoudelijk Reglement 'Bij hel behalen van kam
pioenschappen of overwinningen worden noch bekers, noch medail
les, noch andere soortgelijke eerbewijzen als beloning toegekend Wel 
ontvangen kampioenen een door het bondsbestuur ondertekend diplo
ma met vermelding van de titel ' ' (art 22) De SASI deed zelts dat 
laatste niet De kampioenen van de Arbeidersolympiade gingen zonder 
enig eerbewijs naar huis Het Huishoudelijk Reglement stelde verder 
royement als straf op het aanvaarden van geld of geldwaardige papie
ren bij overwinning (art 23) Aan deze regels werd vrij strak de hand 
gehouden Zo werd bijvoorbeeld in 1934 de afdeling Gouda streng be
rispt omdat zij bij haar voetbaltoernooi als prijs aan de winnende af
deling twee voetballen geschonken had Wel zou enige verruiming in 
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deze bepalingen ontstaan, toen de 'Orgamsatiecommibsie' (zie hooTd-
stuk 4) in 1936/1937 voorstelde bij kampioenschappen bekers of 
soortgelijke kunstvoorwerpen toe te staan als wisselpnjs, zij het alleen 
na goedkeuring van het bondsbestuur Gedacht werd daarbij aan wis-
selpnjzen zoals een NVV beker, zodat de wedstrijden ook als propa
ganda voor de arbeidersbeweging zouden kunnen dienen " Op het 
buitengewoon kongres bestond tegen deze verruiming grote weer
stand Volgens Sal Broekman, die sprak namens de meerderheid van 
het bondsbestuur, was de verruiming van deze maatregel nooit door de 
basis van de bond bepleit De invoering ervan zou volgens hem een der 
ideologische pijlers onder de bond wegslaan 8 Bij het referendum over 
de konklusies van de Organisatiecommissie', zou deze verruiming 
slechts met een beperkte meerderheid van 835 tegen 614 stemmen aan
vaard worden ' Van alle konklusies waarover bij dat referendum 
gestemd moest worden, zou juist deze verruiming de meeste weerstand 
ondervinden 

In 1938 zou deze diskussie opnieuw oplaaien toen de trainer van het 
Amsterdamse AHC een pleidooi hield om wel prijzen beschikbaar te 
stellen 'Alle mensen zijn hier gevoelig voor Te trachten dit te onder
drukken is dwaasheid Goede krachten lopen dikwijls hierom weg en 
wc moeten die juist vasthouden terwille van de propaganda '20 Dit 
voorstel zou niet worden overgenomen Wel zou in september 1939— 
dus al tijdens de mobilisatie—het bondsbestuur overgaan tot het in
voeren van wisselvlaggen voor kampioensploegen en het uitreiken van 
speciale insignes aan de leden daarvan en aan een ieder die op een re 
kordverbetering kon bogen 2 

Zo schoven in de jaren dertig de meningen in de NASB op m de rich
ting van een grotere akseptatie van wedstrijden, rekordprcstaties en 
klasseindelingen Het is dan ook volstrekt onjuist om, zoals Miermans 
doet, te konkluderen dat de NASB gezien zijn wedstrijdvijandige be
ginsel, de 'echte' sportbeoefening met gewild heeft 2 Dat was nu juist 
het verschil tussen de NASB en de AJC, die wel elke wedstrijdsport-
gedachte afwees Ondanks die grotere akseptatie bleef toch het ver
schil met de burgerlijke sport nog aanzienlijk, zoals bleek uit de dis-
kussies over het toekennen van prijzen En zeker wilde de NASB het 
bereiken van goede prestaties niet dienstbaar gemaakt zien aan natio
nalistische propaganda of kapitalistisch winstbejag 
Nagenoeg iedereen in de NASB kon zich in dit 'gematigd' presta
tiestandpunt vinden, en de diskussie daarover in de Sportbond werd 
dan ook heel wat minder heftig en ideologisch gevoerd dan in de Duit-
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se ATSB, waar duidelijk twee vleugels bestonden De meer KPD-ge-
nchte vleugel meende dat arbeiderssport moest dienen om het proleta
riaat te versterken in de klassenstrijd, en dat elk vooruitlopen op een 
latere socialistische maatschappij een gevaarlijk en naïef idealisme be
tekende En dat gold dan niet alleen ten aanzien van presteren, maar 
ten aanzien van alle kulturele betekenissen die men aan de sportbeoe
fening wilde toekennen De aanhangers van dit standpunt vreesden 
door het weglaten van het wedstrijd- en prestatie-element hun sportbe
oefening voor grote delen van de arbeidersmassa onaantrekkelijk te 
maken Een deel van de meer SPD-genchte vleugel meende dat het on
mogelijk was met oude middelen een nieuwe maatschappij te scheppen 
en dat het revolutionaire doel van de arbeiderssportbeweging zich niet 
verdroeg met met-revolutionaire, ja, zelfs reaktionaire middelen, zoals 
autoritaire leiding en prestatiezucht " 

Deze laatste gedachtengang bestond ook in de NASB Er was een dui
delijke invloed in aanwijsbaar van het 'socialisme-als-kultuurbewe-
ging', dat het burgerlijk prestatiestreven afwees als strijdig met het so
cialistisch gemeenschapsideaal Toch was deze laatste invloed niet een
duidig De AJC, veel sterker dan de NASB vertegenwoordiger van dat 
'socialisme als kultuurbewegmg', wees immers op basis daarvan het 
wedstrijdbeginsel geheel af, en dat deed de NASB niet Hoe is de pres-
tatiekntiek van de NASB dan wel te duiden9 

Eichberg onderscheidt vier soorten prestatiekntiek Allereerst de 
christelijke prestatiekritiek die in de moderne sport vooral het verloren 
gaan van de religieus-ethische motivatie-achtergrond van het spel be
treurt, evenals een overspannen gerichtheid op het 'IK'. Dan de ro-
mantisch-konservatieve prestatiekritiek, die de moderne sport verwijt 
alleen gericht te zijn op uiterlijke zaken als meetbaarheid en snelheid, 
waardoor haar plaats in een groter kultureel zinsgeheel en haar trans
cendente verwijzing verloren gaan De volkse prestatiekritiek vervol
gens, zoals die voorkwam in de Deutsche Turnerschaft en de SA, die 
het prestatieprincipe van de moderne sport afwees omdat dat in wezen 
liberalistisch, internationalistisch en van Angelsaksische komaf was 
Het emotioneel beleven van gemeenschappelijke agressie en kracht 
was volgens hen superieur aan de meetbare prestatie De socialistische 
prestatiekritiek tenslotte, wees het prestatieprincipe af vanwege haar 
struktuur-gelijkheid met het kapitalistisch konkurrentiepnncipe Eich-
berg ziet daarin een merkwaardig parallel met de volkse kritiek, omdat 
beide zich tegen het kapitalistische konkurrentiepnncipe keren 24 

Hoewel enige overeenkomst wat betreft het afwijzen van de 'uiterlijke' 
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meetbare prestatie ten gunste van de 'diepere' gemeenschapswaarden 
met te ontkennen valt, is deze overeenkomst toch grotendeels van for
mele aard De socialistische prestatiekritiek in de NASB verzette zich 
niet tegen meetbare prestaties sec, doch slechts tegen het kapitalistisch 
of nationalistisch misbruik ervan Bovendien had de gemeenschapszin 
bij de socialisten niet de bovenhistorische en rasgebonden inhoud 
zoals in de volkse prestatiekritiek Daarbij was de gemeenschapszin bij 
de socialisten internationaal gericht Overigens zouden de nationaal-
socialisten al snel na hun machtsovername in Duitsland de hele volkse 
preslatiekritiek van SA en DT overboord zetten ten gunste van een 
puur elitair prestatiestandpunt, zoals dat bij de steeds machtiger SS 
paste 2' 

Omdat ook de katholieke en protestants-chnstelijke sportbonden kri
tiek hadden op het prestatiestreven van de burgerlijke sport, kan de 
verleiding bestaan om de kritiek op dat presteren als een gezamenlijk 
kenmerk van levensbeschouwelijke of verzuilde sportorganisaties te 
beschouwen, zoals Miermans doet " Formeel is dat niet onjuist, in
houdelijk is de kritiek toch anders gemotiveerd De konfessionele bon
den wezen de overdreven aandacht voor het individu af vanuit reli
gieus-transcendentale motieven, vanuit het veronderstelde gevaar dat 
de mens daardoor zijn afhankelijkheid van God uit het oog zou kun
nen verliezen " De socialisten wezen het aksent op het individu, zoals 
dat in het burgerlijk prestatiestreven naar voren kwam, af vanuit 
histonsch-maatschappelijke motieven, omdat de verandering van de 
maatschappij met door individuen maar alleen door de arbeidersklas
se als kollektief zou kunnen geschieden Daarbij werd die verandering 
van de maatschappij juist niet aan transcendentale grootheden opge
hangen de bevrijding van de arbeidersklasse kon alleen het werk van 
de arbeidersklasse zelf zijn 

Om het prestatiedenken in de NASB te duiden voldoet het dus niet om 
te wijzen op een afkeer van meetbare prestaties of verzet tegen het te 
zeer centraal stellen van het individu Het ging er de NASB primair om 
zelf de beschikkingsmacht over de eigen sportbeoefening en de daarbij 
geleverde prestaties te houden, zich niet door die prestaties te laten op
jagen en zeker niet de geleverde prestaties nationalistisch of kapitalis
tisch van zich vervreemd en misbruikt te zien Zoals in het kapitalis
tisch produktieproces de arbeider het resultaat van zijn inspanning, 
het produkt, van zich afgenomen ziet, zodat de produktie als een ge-
reificeerd, boven zijn individuele invloed verheven gebeuren hem aan 
een schijnbaar onontkoombare wetmatigheid onderwerpt, zo kan ook 
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een vervreemde prestatie de sportbeoefenaar aan zich onderwerpen, 
als een objectief gegeven dat hem dwingt zijn sportbeoefening geen an
der doel te geven dan het overtreffen van die prestaties, die daarna 
buiten hem om voor kapitalistische of nationalistische doeleinden ge
bruikt worden. 
Aan het sportief handelen als enige betekenis toekennen dat het ge
richt moet zijn op het overtreffen in prestatie van anderen, dat noemt 
Gebauer ééndimensionaliteit. Volgens Gebauer is de arbeiderssportbe-
weging een van de weinige pogingen geweest om aan deze ééndimen
sionaliteit van de sport te ontkomen. 
Volgens Gebauer28 wordt met het begrip prestatie ('Leistung') zowel 
het resultaat van een handeling aangeduid, als een waardering daar
van. Eerst in relatie tot historisch bepaalde normen wordt een hande
ling als prestatie erkend. Op dit sociaal-normatieve aspekt van het pre
dikaat 'prestatie' wijst ook Lenk in zijn kritiek op de eerder aange
haalde Von Krockow. Liever dan van een prestatiemaatschappij zoals 
Von Krockow, spreekt Lenk van een suksesmaatschappij. 'Weniger 
die personal vollbrachte Leistung zahlt zur Statusgewinnung als eher 
die soziale Wirkung von Leistungen, der Erfolg oder gar der Schein 
der Leistung oder des Talents'." Niet elke handeling, zegt Gebauer, 
wordt als 'prestatie' geaksepteerd: de observator haalt bepaalde rele
vante trekken/handelingen naar voren en laat andere liggen. Juist dit 
proces waarbij iemand de prestatie van een ander 'erkent' is konstitu-
tief voor de prestatie-als-sukses ('Erfolg'). 'Leistung' en 'Erfolg' zijn 
dus in onze kuituur onlosmakelijk met elkaar verbonden. De maat
schappij bestempelt als prestatie iets wat eigenlijk uit twee prestaties 
bestaat: uit een Aktion (handeling) die aan bepaalde sociale prestatie-
kriteria voldoet en de presentatie daarvan als een 'handeling-die-so-
ciaal-erkend-is'. Wil een handeling als prestatie erkend worden, dan 
zijn daarvoor dus twee prestaties nodig, namelijk een 'Aktions-leis
tung' en een 'Prásentationsleistung'. Veel sociale rangordeningen be
rusten volgens Gebauer vooral op de geslaagde 'Prásentationsleis
tung', zoals bijvoorbeeld de showbusiness, de Amerikaanse politiek 
enz. 

Nu is volgens Gebauer in de moderne sport het mogelijke aantal krite-
ria voor 'Akiionsleistungen' gereduceerd tot één: het overtreffen. Het 
sociale erkenningsproces is alleen aan het produkt georiënteerd, niet 
aan de modaliteiten van uitvoering van de handelingen. De sportbeoe
fenaar vervalt zo in een voorgevormd schabloon-identiteit. Daarbij 
komt dat de 'Prásentationsleistung', het sturen van het sociale proces 
waardoor een betekenis aan de prestatie ('Aktionsleistung') wordt toe-
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gekend, nauwelijks door een sportbeoefenaar zelf bepaald wordt, 
maar door de sociale omgeving (sportbond, massamedia, belangen
groepen, slaat) wordt overgenomen De vergaande 'Sprachlosigkeit' 
van de sportbeoefenaar draagt daartoe bij Het is immers weinig ge
bruikelijk dat de sportbeoefenaar zelf aanduidt waarom hij iets doet 
en welke betekenis hij daar aan wil hechten De autoritaire struktuur 
van de sportbonden verhindert dat Toen bijvoorbeeld de nummers 
een en twee van de 400 meter hardlopen op de Olympische Spelen m 
Mexico in 1968 hun overwinning als zwarte alleet wilde plaatsen in het 
teken van de bevrijdingsstrijd van de zwarte bevolking van de Verenig
de Staten door de Black-Panther-groet te brengen, werden zij prompt 
van hun overwinning vervallen verklaard 

Naar mijn mening biedt Gebauer een goed theoretisch kader om het 
prestatiebegrip in de Arbeiderssportbond nader te duiden De zin van 
het sportbeoefenen werd in de NASB niet uitsluitend gezocht in het 
beter presteren dan de ander, maar ook en vooral in het samen-bezig-
zijn, het plezier in hel bewegen zelf, de wil om middels lichaamsont-
wikkeling bij te dragen tot een totale persoonsontwikkeling Dit laat
ste bleef, ook toen in de loop van de jaren dertig de sportbeoefening in 
de NASB meer in het spoor van de burgerlijke sport ging lopen, met 
kompetities, kampioenschappen e d 

Het (politiek-)sociale proces van de betekenisverlening moet daarbij 
gezien worden binnen de kontekst van de klassenmaatschappij in de 
jaren twintig en dertig De sport—als individuele bezigheid in hoge 
mate als a-politiek ervaren—stond politiek-maatschappehjk in het te
ken van een stilzwijgende rechtvaardiging van kapitalistische presiatie-
en rationaliseringsprincipes en aanvaarding van nationalisme en mili-
tainsme Zo ook wordt in onze tijd de sport—ongeacht de individuele 
betekenisverlening van de deelnemers—op politiek-maatschappehjk 
mvo gebruikt als legitimering voor maatschappelijke stelsels Oost en 
West immers proberen door middel van sportprestaties aan te tonen 
dat hun maatschappelijk stelsel het beste is Het kriterium van de ef-
fektiviteit in de zin van sneller, hoger en sterker vervangt daarbij alle 
andere inhoudelijke kritena die ten aanzien van de respektievelijke 
maatschappelijke systemen gesteld zouden moeten worden 
In de Arbeiderssportbond werd nog geprobeerd zelf 'baas' te blijven 
over de betekenis welke aan de geleverde prestaties diende te worden 
toegekend En die betekenis werd ook op politiek-maatschappehjk ñi
vo geformuleerd versterking van de arbeidersbeweging, emancipa
tie van de arbeidersklasse en het voorbereiden van een socialistische 
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kuituur. En dat niet als een kollektieve betekenisverlening, die buiten 
de individuele sportbeoefenaar in de NASB om bepaald werd, en hem 
even 'sprachlos', onreflexief werd bijgebracht als dat in de burgerlijke 
sport gebeurde. Het samengaan van lichamelijke, geestelijke, kulturele 
en politieke vorming moest het opdringen van een zo'n 'sprachlose' 
kollektieve betekenisverlening voorkomen. En dit samengaan werd in 
de NASB krachtig nagestreefd. Het merendeel van de leden van de 
NASB was bewust lid en wilde bewust de kollektieve betekenisverle
ning van hun sportief handelen plaatsen in de maatschappelij'.e en po
litieke strijd van de Moderne Arbeidersbeweging. De vanuit sporloog-
punt veel gunstiger konkurrentiepositie van de burgerlijke sport lieten 
zij daarbij voor wat die was. 

6.2. 'Arbeiderssport is Massasport' 

'Mit der gleichen Notwendigkeit nun, mit welcher der von den kapita
listischen Klassen geführte und geforderte Sport individualistisch ist, 
zeigt der Sport des Proletariats die entgegengesetzte Tendenz. Der Ar
beitersport kann nicht individualistisch sein, ohne sich selbst aufzuge
ben, er ist in seinem inneren Wesen kollektivistisch. [...] Es gilt die 
Durchdringung der Massen mit dem Gedanken, dass nicht das Einzel
wesen, sondern die Gesellschaft als Ganzes Trägerin und Schöpferin 
der Kultur ist."0 Zo formuleerde Julius Deutsch in 'Sport und Politik' 
het belangrijkste kenmerk van arbeiderssport. Deze gedachten werden 
samengevat in de leuze 'Arbeiderssport is Massasport', een leuze die 
bij tal van manifestaties op grote borden werd meegevoerd. 
Wat werd nu door deze leuze tot uitdrukking gebracht? Allereerst dat 
sport voor alle maatschappelijke klassen toegankelijk moest zijn en 
niet, zoals in de meeste sporten nog het geval was, alleen voor een 
maatschappelijke elite. Ten tweede dat de sportbeoefening niet be
perkt mocht worden tot de lichamelijk sterksten. De prestatieve instel
ling van de bestaande sport en de daarop gebaseerde organisatievor
men sloten diegenen uit die niet tot een presteerderselite konden of wil
den behoren. In het bijzonder betrof dat ouderen en ook vrouwen. 
Ten derde, daarmee samenhangend, dat de sport aktief beoefend 
moest worden, en niet voor de grote massa alleen tot kijkspel mocht 
worden zoals in de burgerlijke sport. Tenslotte moest er naar gestreefd 
worden, dat alle leden ongeacht welke tak van sport zij beoefenden, 
deelnamen aan de gymnastiek. Dat was de tak van sport bij uitstek 
waarbij grote massa's tegelijk oefeningen konden uitvoeren: 'Wij die-
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nen daarbij te bedenken dat deze massale sportoefeningen de geëigen
de middelen zijn om de gemeenschapszin, de solidariteitsgedachte bij 
onze leden te versterken en goede gezindheid jegens onze Moderne Ar
beidersbeweging geleidelijk aan te kweken'." Dit soort oefeningen 
sloegen in de N ASB echter niet aan. Wel bleef het streven er op gericht 
bij sportfeesten niet alleen de besten te laten optreden, maar tot een zo 
massaal mogelijke deelname te komen. Art. 67 van het Huishoudelijk 
Reglement schreef dat zelfs voor. Sportvormen waarin dit gemeen-
schapsstreven apart tot uitdrukking werd gebracht, hebben het nooit 
tot grote omvang gebracht. Zo opende het eerste nummer van het 
'Technisch Maandblad' (NASB) met een foto met onderschrift, waar
mee het zogenaamde 'Mannschaftslaufen' gepropageerd werd. Daar
bij werd met groep tegen groep gelopen, en wel zo dal de groep bij el
kaar moest blijven. De snelste moest zich dus opofferen voor de zwak
keren. In de NASB is deze vorm later echter niet meer terug te 
vinden." 

Door zoveel mogelijk takken van sport zelf te organiseren, probeerde 
de NASB de exclusiviteit van veel burgerlijke sportbonden te kompen-
seren. Daarbij speelde de vraag of een socialistische sportbond een be
paalde sport nu wel of niet moest beoefenen nauwelijks. Alleen ten 
aanzien van het boksen werd zo'n inhoudelijke diskussie wel gevoerd. 
Het ging er om te laten zien dat arbeiders door eigen kracht ook kon
den realiseren, wat hen door de burgerlijke sport onthouden werd. Het 
sterkst kwam dat tot uitdrukking bij de oprichting van de vlieggroe-
pen: 'Waarom zou een arbeider niet in staat zijn een vliegtuig te bestu
ren. Waarom zou hij er niet een in de toekomst bezitten?'" Het organi
seren van zoveel sportgroepen binnen de NASB betekende wel een 
zware druk op de financiële en organisatorische krachten. Toen later 
in de jaren dertig zwemmers en voetballers naar meer decentralisatie 
streefden, was een van hun verwijten aan het bondsbestuur dat dit, 
door zoveel takken van sport op te nemen, geen keuze durfde te ma
ken en steeds meer zwakke groepen kreeerde, die financieel teerden op 
wat sterke groepen (zoals zwemmen) inbrachten. 
Daarnaast wilde de NASB nadrukkelijk de deuren open zetten voor 
die groepen die—veel minder prestatief—in de burgerlijke sport het 
gevoel kregen niet aan bod te komen. Bijvoorbeeld de wat ouderen: 
'De burgerlijke sport kweekt sterren. De rest is minder waard en dit 
minder waard zijn verandert bij de mens in een minderwaardigheidsge
voel. Dat geldt ook sterk voor de ouderen. Sport is echter voor het in
dividu van de wieg tot aan de levensavond. Daarnaast zijn er veel 30-
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tot 50-jarigen die in hun jeugd de kans niet gehad hebben en zich nu 
vaak schamen om te beginnen. Ze zien jonge frisse, goedgebouwde 
jongens en meisjes en ze denken met schrik aan hun lang niet fraaie 
gestalte. Bij ons is voor hen wel plaats. Het is een proletarische plicht 
hen de gelegenheid te geven tot lichaamsontspanning en levensvreug
de.'34 De minder goede presteerders mochten niet teveel afgeschrikt 
worden: 'Velen zeggen: daar ben ik te stijf of niet lenig of vlug genoeg 
voor. Een onjuiste voorstelling van gymnastiek, die ook door de gym
nastiekverenigingen zelf bevorderd wordt door bij wedstrijden, de
monstraties etc. alleen de allerbesten te laten optreden.'" 

Dat gold zeker ook voor lichaamsoefeningen voor vrouwen. In de 
NASB werd de deelname van vrouwen aan alle takken van sport 
krachtig bevorderd, met uitzondering van voetballen. Zelfs de biljart-
clubs hadden wel enige vrouwelijke leden. Medisch medewerker dr. 
Luza achtte elke tak van sport voor de vrouw geoorloofd, mits er maar 
een goede medische keuring plaatsvond. Zelfs bij zwangerschap: 'Er 
zijn anderen die de meeste takken van sport voor de vrouw willen ver
bieden. Ik geloof niet dat dit laatste juist is en wanneer men weet dat 
Duitse statistieken hebben uitgemaakt dat zelfs zwangere vrouwen en 
wel tot in de zesde, zevende, achtste en enkelen tot in de negende 
maand hunner zwangerschap sport beoefenden zonder dat daardoor 
nadelige gevolgen voor de vrouw of het komend kind zijn gekonsta-
teerd, dan geloof ik, dat wij de vrouw de sport in hoofdzaak niet zul
len mogen verbieden.'" 

Maar niet alleen vanuit gezondheidsstandpunt werd sport voor vrou
wen aanbevolen: 'Sport staalt de vrouwen voor de strijd in het leven, 
en daarom moeten in de eerste plaats de socialistische vrouwen van het 
belang van de vrouwensport doordrongen zijn.'" Zo paste volgens 
'Arbeiderssport' sportbeoefening van vrouwen in het geheel van de 
maatschappelijke emancipatie van de arbeidersbeweging: 'In tegen
stelling met de burgerlijke vrouwenbonden die voor alles aandacht wij
den aan het gevoelsleven van vrouwen en haar willen wijsmaken dat de 
roeping van de vrouw zou zijn mooi te zijn en kinderen te krijgen, wil 
de sociaal-demokratie de vrouwen tot wakkere zelfbewuste mensen 
opvoeden [...]. Op onze avonden geen blauwe-bloemetjes-romantiek, 
geen ijdele zelfbespiegeling van de toch zo edele en bijzondere vrou
wenziel. Wij willen leren inzien wat de diepere oorzaken der tegen
woordige nood zijn.'" Of het verschil nu in werkelijkheid even groot 
was als dit citaat de leden voorhield, valt moeilijk te achterhalen. 
Een aparte kommissie voor de vrouwensport zoals de ATSB die ken-
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de, bestond in de Sportbond niet Opvallend was ook de geringe deel
name van vrouwen aan centrale besturen Op afdelingsnivo vervulden 
ze wel bestuursfunkties Internationaal lag die verhouding met anders 
op het SASI-kongres in 1936 was slechts een vrouw, Maria Patoôhova 
uit Tsjecho-Slowakije, aanwezig 'Het is eigenaardig, dat hoewel in 
onze eigen Arbeiderssport Internationale duizenden vrouwen georga
niseerd zijn, bijna in geen enkel land de vrouwen in de leiding zijn op
genomen Ons land maakt hierop helaas geen uitzondering ' " Zo kon-
stateerde 'Arbeiderssport' in zijn verslag van dit kongres 
De poging van de NASB ook vrouwen volledig aan de sport te laten 
deelnemen, waar mogelijk ook samen met mannen, stuitte naar buiten 
toe op nogal wat weerstanden, waaruit bleek dat sportbeoefening voor 
vrouwen nog nauwelijks geaksepteerd werd Het gemengd zwemmen 
bijvoorbeeld was in de meeste gemeenten niet toegestaan In Nijmegen 
stonden de autoriteiten een gemengd zwemfeest wel toe, op voorwaar
de dat de mannen een zwempak droegen ι ρ ν een zwembroek en de 
vrouwen onmiddellijk nadat zij uit het water kwamen een badmantel 
of regenjas zouden aantrekken 4° Bij het Pinksterfeest in Arnhem in 
1931 ontstonden problemen omdat enige Duitse meisjes, tegen de af
spraak in, met blote benen aan de optocht hadden deelgenomen Dit 
leidde er toe dat het jaar daarop de stad Arnhem zijn akkommodatics 
met meer beschikbaar stelde 

De leuze 'Arbeiderssport is Massasport' kwam ten slotte tot uitdruk
king in hel streven iedereen aktief te laten deelnemen in plaats van het 
passief toeschouwer te zijn Dat zelf aktief zijn wilde de Sportbond het 
liefst zo veelzijdig mogelijk zien Steeds opnieuw werd gewezen op de 
gevaren van het beoefenen van slechts een enkele sport, temeer omdat 
voor veel arbeiders de arbeid zelf al een eenzijdige belasting beteken
de In 1933 verscheen een apart rapport over de aanvulhngssport 
waarin speciaal de atletiek ('s zomers) en gymnastiek ('s winters) wer
den aanbevolen om naast de gekozen tak van sport extra te worden be
oefend " Ook handbal werd als aanvullingssport aanbevolen en met 
een zeker sukses Aan de handbalkompetities namen ook elftallen van 
andere sportgroepen deel Vooral 'De Watervrienden' in Amsterdam 
wisten steeds enkele handbalelftallen voor de kompetitie in te schrij
ven 

In de meeste kleine afdelingen funktioneerdc de aanvullingssport rede
lijk, al bracht het wel wat extra kosten voor de deelnemers met zich 
mee, zodat de knsis ook hier remmend optrad In grote afdelingen, 
waar de sportgroepen veel meer zelfstandig naast elkaar stonden, kon 
aanvullingssport alleen nog geschieden via een dubbel lidmaatschap en 
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dat was echt duur Volgens sommigen bracht aanvullingssport met al
leen extra kosten met zich mee, maar ook het gevaar alles slechts half 
te doen Zij bepleitten om binnen de gekozen tak van sport door goede 
oefenvormen het gevaar van specialisatie en eenzijdigheid te kompen-
seren " 
Deze paragraaf afsluitend zou gesteld kunnen worden dat de NASB 
met zijn pleidooi voor een minder prestatieve sportbeoefening voor al
le groepen van de bevolking, zijn tijd ver vooruit was In de 'nota 
Sportbeleid' van CRM in 1974 zou een soortgelijke sportopvatting, 
waarin de externe demokratisenng voorop stond, tot uitgangspunt van 
rijksbeleid met betrekking tot de rekreatiesport gemaakt worden 

6 3 De sportbeoefening m de NASB, een overzicht 

In beide voorgaande paragrafen werden de belangrijkste regulatieve 
principes van de sportbeoefening in de NASB in het algemeen beschre
ven, alsmede de verschuivingen die daarin in de loop der tijd optraden 
In deze paragraaf wordt die ontwikkeling voor elke tak afzonderlijk 
geschetst Daarbij komen dan tegelijk een aantal andere vragen aan de 
orde, zoals de vraag welke takken van sport in de NASB aansloegen en 
welke niet en de vraag of daarvoor een verklaring te vinden is Daar
naast zal steeds de vraag gesteld worden (zie § 2 4 ) of in de betreffen
de tak van sport eigen vormen/regels gevonden werden 
Wat ruimer aandacht zal daarbij besteed worden aan de meer algeme
ne sporten als gymnastiek/tuinen, zwemmen en atletiek en de sport
spelen voetbal, korfbal en handbal De overige takken van sport zullen 
korter besproken worden. 

Gymnastiek/turnen 
Het stond de oprichters van de Sportbond voor ogen dat gymnastiek 
de belangrijkste sport binnen de bond zou worden en dat elk lid, ook 
als hij aan een andere tak van sport de voorkeur zou geven, toch de 
gymnastiek als een soort 'basis' zou aanhouden De Duitse en de Tsje
chische bond met hun massa-oefeningen waren daarbij het voorbeeld 
Deze massa-oefeningen sloegen in de NASB niet echt aan Zo namen 
op het Pinksterfeest in Almelo in 1933 wel 232 mannen en 178 vrou
wen aan de massa-oefening deel, maar dat waren niet de duizenden die 
de oprichters hadden bedoeld Deze kollektieve gedachten heten zich 
blijkbaar toch wat moeizaam in de Nederlandse situatie overplanten 
Het ging, zoals eerder in dit hoofdstuk al vermeld, de leden van de 
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gymnastiekgroepen vooral om het plezier van het lichamelijk aktief 
zijn De drang naar wedstrijden ontbrak in de beginjaren nog geheel 
In tegenstelling ook tot de overige sporten, werd de gymnastiek vaak 
geleid door betaalde krachten, in hoofdzaak leraren(-essen) Lichame
lijke Opvoeding Het zou tot 1938 duren voordat de Sportbond toe
kwam aan een eigen kursus voor-turnen Vaak was de leiding van een 
bevoegde leerkracht ook vereist om van de gemeentelijke overheid 
gymnastiekzalcn te mogen huren De betaling van deze leerkrachten 
drukte echter zwaar op de afdehngskassen Daarbij kwam dat veel van 
deze leerkrachten zelf geen lid waren van de Sportbond Zij gaven hun 
lessen zo goed mogelijk, maar hadden daarbuiten geen kontakt met de 
leden Vaak stonden ZIJ ook ideologisch vreemd tegenover de opvat
tingen van de NASB 

Wat de methode betreft die in de gymnastieklessen gevolgd werd, 
bestond er een duidelijke voorkeur voor het systeem van het 'Natürli
ches Turnen', ook genoemd de 'Oostenrijkse School' van Gaulhofer 
en Streicher," dat uitging van de natuurlijke vormen van het menselijk 
bewegen, zoals gaan, lopen, springen enz Deze opvatting zou enige 
jaren later vrij algemeen worden aan de Nederlandse Academies voor 
Lichamelijke Opvoeding Dat de NASB daarin voorop liep kwam о a 
doordat zowel de rektor van de Amsterdamse Academie, Nieuwen-
huis, als ook een van de docenten daarvan, Willem Rob, tot de eerste 
technische adviseurs van het bondsbestuur behoorden Uit afdelings-
benchten bleek dat daarnaast ook het oude Duitse standenturnen, als
mede de uit Denemarken afkomstige Niels Buhk-oefemngen wel eens 
voorkwamen, zelfs een enkele keer de oude orde-oefeningen in vier
kwartsmaat, afgewisseld met kwadraatgang 'Arbeiderssport' noemde 
deze laatste 'tijdverknoeienj' " 

In de eerste jaren van de Sportbond waren de gymnasten ver in de 
meerderheid, in 1932 nog 52Vo van alle volwassen en adspirantle-
den Later in de jaren dertig verloren zij deze positie, zoals blijkt uit 
tabel I Om nu de aantrekkelijkheid van de gymnastiek te vergroten 
ten opzichte van de andere takken van sport, werd vanaf 1934 gespro
ken over de mogelijkheid van turnwedstnjden Voorgesteld werden 
aanvankelijk wedstrijden tussen afdelingen met grote groepen deelne
mers Vanaf 1936 werden ook individuele krachtmetingen toegestaan 
en werden de turners naar sterkte in klassen ingedeeld 'Het is met tur
nen wel een andere kant opgegaan dan bij de oprichting voor ogen 
stond', zo vermeldde het jaarverslag 1936-1938 Betekende een en an
der een opleving van de turngroepen, door de turnwedstnjden dreigde 
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Tabel I Verdeling ledental (volwassenen en adspiranten) naar tak van sport op 
4 tijdstippen" 

Tak van sport 

turnen/gymnastiek 
voetbal 
korfbal 
handbal 
zwemmen 
atletiek 
krachtsport 
tennis 
ritmisch dansen 
wielrennen 
kano 
biljarten 
kamperen 
schaken 
vliegsport 
wandelen 
hockey 

Totaal 

1932 

5507 = 
1474 
662 
339 

1889 = 
324 
128 
85 

141 
24 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

11178 

• 52% 

•• ІІ 

Ledental per 1 januari 
1934 1936 

5467 = 
1446 
407 
446 

2301 = 
252 
109 
197 
142 
24 

164 
114 
45 
63 
— 
— 
— 

11177 

= 49% 

= 21% 

4268 = 
2168 

352 
558 

3412 = 
216 

25 
123 
101 
— 

151 
273 
— 

194 
— 
— 
— 

II841 

• 36% 

= 29% 

1938 

3735 = 31% 
1533 

305 
494 

3980 = 33% 
301 

63 
174 
97 
26 

183 
240 

— 
664 
118 
30 
31 

11973 

de gewone gymnastiek in gevaar te komen 'Waar zijn die groepen 
gebleven die dachten nu eens kalmpjes aan en zonder grote inspanning 
hun lichaam te oefenen' Bijvoorbeeld de grote groepen getrouwde 
vrouwen7 Hel technisch peil moet omhoog, uitstekend, maar dan niet 
ten koste van vele leden die daarnaar met verlangen ' " 
Veel eigen vormen hebben de turners met gevonden Het turnen als 
wedstrijdsport volgde de geijkte oefeningen, al probeerde men in de 
eerste jaren nog wel eens groepsoefeningen op twintig bruggen tege
lijk Voor demonstraties werd geoefend op de maat van strijdliederen, 
zoals 'Broeders, verheft u ten vrijheid', en 'Hallo, Gij arbeiderskinde
ren der aard' Bondsleiders voor het turnen waren Bertus Bueninck en 
Ab Goubitz 

Zwemmen 

Het zwemmen, in 1928 in Amsterdam en Den Haag begonnen, ver

spreidde zich snel over het land, vooral toen steeds meer overdekte 

zweminnchtingen gebouwd werden De zwemgroepen noemden zich 
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'De Watervrienden' en namen binnen de NASB een sterke positie in, 
zoals in de diskussie over de centrale of federalistische organisatie
vorm al bleek. De zwemmers organiseerden ook hun eigen jeugdwerk, 
los van de JPJ. In 1938 telden 'De Watervrienden' ruim 6000 leden: 
zo'η 4000 volwassenen en adspiranten en ruim 2000 kinderen, waar
mee zij de gymnastiekgroepen voorbij waren gestreefd. 
Binnen die zwemgroepen werden een hele reeks aktiviteiten georgani
seerd die met zwemmen verband hielden. Behalve het gewone 
wedstrijdzwemmen bestond er het figuurzwemmen, dat vooral door 
vrouwen beoefend werd en een vast suksesnummer bij alle grote mani
festaties was. Naast het waterpolo voor mannen en vrouwen werd er in 
het begin ook 'pushbal' gespeeld, een kombinatie van polo en lijnbal 
met een buitenmodel grote bal. Op verschillende zwemfeesten werd 
aan behendigheidszwemmen gedaan, soms werd zelfs een heel to
neelstuk op en in het water 'gespeeld'. Een groot sukses waren ook de 
zogenaamde 'Bosbaan-wedstrijden' die vanaf 1937 gehouden werden 
in de pas geopende roeibaan in het Amsterdamse Bos. Dat waren mas
sale zwemwedstrijden met in 1938 bijvoorbeeld 1200 deelnemers en 
10.000 toeschouwers. 

Elk zwemfeest begon met een gemeenschappelijk opzwcmmen of met 
een gemeenschappelijke oefening, om de saamhorigheid onder elkaar 
ook een praktische vorm te geven.47 Die zwemwedstrijden zelf ver
schilden weinig van die in de KNZB. Slechts enkele kleinere punten lie
ten zien dat er een andere mentaliteit achter zat. Zo moest bijvoor
beeld bij de estafette de vorige zwemmer(-ster) eerst aantikken eer de 
volgende van start mocht en niet zoals bij de KNZB alvast starten zo
lang hij of zij maar niet in het water kwam voor de vorige had aange
tikt. Volgens de Sportbond betekende dit, dat enige meters gesmok
keld werden en zo iets onsportiefs kon alleen voortkomen uit een beze
tenheid naar 'steeds hoger en steeds sneller'.4' 

De bondskommissie Zwemmen, die onder leiding stond van Herman 
Heinrich, wist ondanks een voortdurend gebrek aan financiële midde
len toch het noodzakelijke kursuswerk op gang te krijgen. Kursussen 
voor zwemonderwijzer, zweminstrukteur, hulp-instrukteur, polo
scheidsrechter, reddend zwemmen en EHBO. En waar nodig werden 
de kandidaten ook nog in de Nederlandse taal en algemene ontwikke
ling bijgespijkerd.4' 

A tletiek 
Bij elk sportfeest werden atletiekwedstrijden georganiseerd, maar als 
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zelfstandige tak van sport werd atletiek in de beginjaren nauwelijks 
beoefend. Het werd beschouwd als aanvullingssport voor handballers 
en voetballers als 's zomers de kompetitie stillag. De deelnemers aan de 
atletiekwedstrijden waren in die beginjaren dan ook weinig geoefend 
en ook aan de deskundigheid van de leiding ontbrak het een en ander. 
Alleen in de grootste afdelingen had een zelfstandige atletiekgroep be
staansrecht. 

Technische en prestatieve vooruitgang werd geboekt toen in 1936 een 
aparte bondskommissie voor de atletiek werd ingesteld onder leiding 
van B. Bueninck. De organisatie van de wedstrijden werd sterk verbe
terd en de prestaties van de deelnemers gingen flink omhoog, met als 
hoogtepunt de eerste plaats op de 100 m sprint voor vrouwen bij de 
Arbeidersolympiade in 1937 in Antwerpen. In dat zelfde jaar werd ook 
bij atletiek de klasse-indeling doorgevoerd. Bondskampioenschappen 
vonden al vanaf 1934 plaats. 
In de beginjaren werden wedstrijden tussen ploegen georganiseerd, 
waarbij een groepspuntentelling gehanteerd werd, zodat niet een enke
le uitblinker een te sterk stempel op de uitslag kon drukken. ledere 
deelnemer bij deze wedstrijd werd geacht zowel een loop-, een werp-, 
als een springnummer voor zijn rekening te nemen.'0 In later jaren 
trad, samenhangend met de klassemdeling, een verdere specialisering 
op. 

Voetbal 
Hoewel een echte volkssport, kon voetbal in de NASB toch nooit die 
omvang bereiken die van een arbeiderssportbond verwacht mocht 
worden. Veel sterker dan bij andere sporten, was het beeld dat veel ar
beiders van voetbal hadden bepaald door de sensatie, de prestaties en 
de sterrenverering van de topclubs en het Nederlands Elftal. Wie zo'n 
beeld voor ogen had van voetbal moest in de zoveel minder prestatie
ve en vooral zoveel armere NASB wel teleurgesteld raken. De voetbal
lers in de Sportbond namen een bijzondere plaats in. Zo werd vaak ge
klaagd dat zij in het voorjaar na afloop van de kompetitie weer ver
trokken, in plaats van 's zomers andere sporten te beoefenen. Zo'n 
eenzijdige belangstelling werd niet in overeenstemming geacht met de 
ware arbeiderssport. Veel vaker ook dan bij andere sporten kwamen 
bij het voetballen ruw spel en aanmerkingen op de scheidsrechter 
voor. Zo gingen in 1933 enkele spelers van het bondselftal over de 
schreef in de verloren interlandwedstrijd tegen de Belgische Arbeiders
voetbalbond. 'En dat is wel het ergste dat ons kan overkomen. De ge
dachte van arbeiderssport wordt zo beschadigd. Enkele spelers ont-
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trokken zich ook aan de bondsgroet na afloop van de wedstrijd: derge
lijke spelers horen niet meer opgesteld te worden'," zo meende'Arbei-
derssport' na afloop. 

In vrijwel alle afdelingen van de NASB werd gevoetbald. Zo bestond 
in het seizoen 1930/1931 in acht distrikten een eigen Sportbondskom
petitie. Werd in de beginjaren veel geklaagd over de organisatie van de 
kompetitie en het wegblijven van ploegen zonder bericht, dat alles ver
beterde toen in 1934 de bondskommissie Voetbal onder leiding kwam 
van Klopper en H. de Munter. Met pinksteren 1934 werd het eerste 
kampioenstoernooi gehouden en in de kompetitie 1934/1935 speelden 
154 elftallen, waarvan vijftig jeugdteams. 

Veel Sportbondsclubs konden de konkurrentie met clubs uit de KNVB 
moeilijk aan en zagen hun betere spelers weggelekt door burgerlijke 
voetbalclubs. In die KNVB kon men meer wedstrijden spelen en waren 
de kontributies en de reiskosten lager. Juist de konkurrentie-overwe-
gingen ten opzichte van de KNVB deden de bondskommissie Voetbal 
streven naar een zelfstandige arbeidersvoetbalbond. In 1937 sneuvel
den de eigen kompetities in Friesland en Utrecht. In 1938 die in Lim
burg. Ook veel adspiranten-elftallen verdwenen of gingen, zoals in 
Rotterdam, spelen in de veel goedkopere voetbalkompetitie van het 
'Comité Jeugd-van-de-Straat'. 
Gespeeld werd volgens de eigen regels van de SASI, en niet die van de 
KNVB die 'de-stomp-maar-raak'-bepalingen genoemd werden. Bij na
dere beschouwing blijken de verschillen echter niet zo groot. Wel was 
volgens de SASI-regels het aanvallen van de doelman in het straf
schopgebied absoluut verboden, werd bij een foutieve inworp een vrije 
schop toegekend aan de tegenpartij en kon men ook bij een inworp 
hinderlijk buitenspel staan. Tevens kon uit elke vrije schop een doel
punt gemaakt worden.'z Verschillende van deze regels werden later 
echter—in burgerlijke zin—bijgesteld." 

Handbal 
Zoals in hoofdstuk 2 al vermeld, werd het handbal 'ingevoerd' door 
Duitse en Oostenrijkse arbeiders die in Amsterdam werkten. Met 
handbal was bedoeld veldhandbal. Zaalhandbal of zevenhandbal be
stond nog niet. De Sportbond was de eerste die handbal als zelfstandi
ge sport in Nederland organiseerde. Het werd verder alleen bij het 
KNGV gespeeld als aanvullingssport. 
Die onbekendheid werd als een voordeel gezien: in tegenstelling tot het 
voetballen, kon van het handballen nog iets 'gemaakt' worden. Sensa-
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tie en ruw spel waren hier nog niet doorgedrongen Vandaar ook dat 
vaak het handballen als veldspel bij uitstek voor de arbeiderssport 
werd aanbevolen 
De eerste eigen kompetitie handbal startte in het seizoen 1930/1931 in 
Noord-Holland In 1933/1934 speelden al meer dan zeventig mannen-
en vrouwenteams uit 33 afdelingen Bij alle bondsfeesten werden grote 
handbaltoernooien gespeeld waar veel buitenlandse ploegen aan mee
deden De liquidatie van de Duitse Arbeiderssportbond in 1933 bete
kende dan ook een slag voor de Nederlandse handballers Vooral de 
ploegen in het noorden, oosten en Limburg, verloren daarmee hun be
langrijkste 'tegenstanders' Het handballen in de NASB zou daardoor 
stagneren en wat de eigen kompetities betreft zich konsentreren rond 
Amsterdam, waar AHC'31 een der bekendste verenigingen werd Ook 
in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven bestonden nog flinke handbal-
groepen die echter bij gebrek aan tegenstanders in de burgerlijke 
kompetities speelden Verder dan 600 echte handballers kwam de 
NASB met Wel werd handbal als aanvulhngssport ook nog gespeeld 
door andere groepen, vooral door de 'Watervrienden' 
Wat de spelregels betreft, kon in de NASB elk bewust ruw spel bestraft 
worden met een strafworp Ook was het vangen van de bal tegen het li
chaam niet toegestaan, zoals bij het KNGV Dat werd als te remmend 
voor de snelheid van het spel beschouwd Dat snelheid en het in de 
diepte spelen van de bal hoog op prijs werd gesteld, bleek ook uit de 
wat misprijzende bespreking van de taktiek van de Zwitserse elftallen, 
die vooral in de breedte speelden tot er een gaatje in de verdediging 
werd ontdekt Deze laatste spelwijze zou overigens in het latere zaal
handbal algemeen worden 

Korfbal 
Korfbal werd al gespeeld op het eerste Pinksterfeest van de bond in 
1929 in Den Haag en was verder op alle bondsfeesten een vast pro
gramma-onderdeel Met eigen Sportbondskompetities ging het moei 
zamer Ineen vijftal distnkten werd in 1932/1933 eeneigen kompetitie 
gespeeld Door de te grote spreiding en de daarmee gepaard gaande 
hoge reiskosten zouden deze kompetities echter niet stand houden Na 
1935 zouden die afdelingen waar sterke korfbalgroepen overeind ge
bleven waren, gaan spelen in de kompetitie van de Nederlandse Korf
balbond De terugloop van het korfballen zou voor het bondsbestuur 
aanleiding zijn in een rapport aan te dringen op het opheffen van 
korfbal ten gunste van handbal, doch verschillende groepen wisten 
zich te handhaven en zelfs in de burgerlijke kompetitie kampioen-
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schappen te behalen Wel bleef met sukses bestaan het jaarlijkse grote 
Paastoernooi van de Haagse korfballers 

Het geringe sukses van korfbal in de NASB valt mogelijk te verklaren 
uit het feit dat het moeilijk was het verschil met het burgerlijke korfbal 
duidelijk te maken Ook dat was gemengd, weinig prestatief en nog 
vrij van sensatie Bovendien speelden in de Korfbalbond al veel kinde
ren van (geschoolde) arbeiders (zie hoofdstuk 5) en was een sociaal-de-
mokraat, Mr H W Vliegen, er voorzitter van De deelname van 
Sportbondsploegen aan de kompetitie van de NKB verliep dan ook 
rimpelloos 

Overige sporten 

Wat de overige sporten betreft, allereerst een drietal sporten die in de 
burgerlijke sport de naam hadden sporten voor arbeiders te zijn 
De krachtsporten hebben in de NASB nooit een grote omvang gekre
gen, maar zo bijzonder was dat niet, want ook de Nederlandse Kracht
sportbond telde op 31 december 1936 maar 568 leden De reden voor 
deze geringe populariteit in de NASB lag in het feit dat boksen en 
worstelen in een slecht daglicht stonden vanwege hun ruwheid, sensa
tiekarakter en winstoogmerk In de beginjaren waren er verschillende 
krachtsportgroepen in het oosten van het land, die vooral op Duits
land gericht waren, en na 1933 dan ook in de versukkeling raakten, op 
de groep in Deventer na Na 1938 kende de krachtsport een opleving, 
toen een club uit Culemborg uit de KNKB overstapte, even later ge
volgd door nog twee verenigingen uit Amsterdam en Haarlem Een in
middels in Rotterdam opgerichte groep wist aardig stand te houden 
Na 1938 vonden dan ook weer verschillende internationale ontmoetin
gen plaats in Grieks Romeins worstelen 

Boksen was en bleef een diskussiepunt Zo sprak bijvoorbeeld de afde
ling Alkmaar er zijn afschuw over uit dat op het Pinksterfeest in 1931 
bokswedstnjden zouden worden gehouden 'Deze sport heeft geen op
voedende kracht voor onze beweging en benadeelt onze к uit urde 
taak " 4 Ook in de kommissie voor de aanvulhngssport bleven de me
ningen verdeeld Twee leden, Geudeker en Broekman meenden dat 
door het boksen edelmoedige en kameraadschappelijke gevoelens ge
wekt konden worden Het derde lid, medisch adviseur dr Luza meen
de dat boksen vernietigt en nooit tot lichamelijke of geestelijke volma
king van de beoefenaar kon bijdragen 5S Volgens SASI-reglement 
mocht de partij overigens niet in КО eindigen Ook werd, ter voorko
ming van letsel, met zachtere bokshandschoenen gebokst De beoefe
ning van het boksen bleef in de Sportbond zeer beperkt 

164 



Wielrennen, een echte arbeiderssport, kwam nauwelijks van de grond 
Ook met toen in 1932 tijdelijk Olympisch kampioen Jacob van Eg-
mont als Instrukteur optrad Sterker nog dan bij sommige andere 
sporten zagen jonge wielrenners een beroepskarnere in het verschiet en 
daarvoor moest men natuurlijk niet bij de NASB zijn Alleen in Am
sterdam en Rotterdam bestond een behoorlijke wielrengroep Wel 
werd op de Arbeidersolympiade in Antwerpen de eerste plaats op de 
10 km tijdrit individueel behaald Ook een overwinning op de 50 km 
ploegentijdrit was mogelijk geweest, ware het niet dat de ploeg uit soli
dariteit op de vierde rijder wachtte die wat achterop geraakt was En 
dat terwijl slechts 3 rijders de finish hoeven te passeren 
De eerste biljartgroep werd opgericht in 1932 in Amsterdam onder de 
naam Israel Querido, genoemd naar deze in 1874 geboren schrijver, 
die ook een boekje ('Van het groene laken') aan de biljartsport had ge
wijd Aan de oprichting van die biljartgroep ging wel een diskussie 
vooraf of hierdoor met de gang naar het cafe zou worden bevorderd 
Afgesproken werd dat de gehuurde lokaliteiten alcoholvrij moesten 
zijn Het gemakkelijkst ging dat in Hoorn, waar de afdeling een eigen 
biljartzaal had in de voormalige Rijkswerkinrichting 'De 
Krententum' De belangstelling om kompetitiewedstnjden te spelen 
was gering De biljarters hielden het liever bij onderlinge wedstrijden 
en vriendschappelijke ontmoetingen In tegenstelling tot de burgerlij
ke sport, werd ook de deelname van vrouwen aan het biljarten gesti
muleerd 

Naast deze drie 'arbeiders'-sporten werden in de NASB ook sporten 
beoefend die tot dan toe typisch tot het domein van de hogere klassen 
behoorden Aan het opzetten van deze sporten lag vooral een psycho
logische argumentatie ten grondslag laten zien dat arbeiders dat ook 
zelf kunnen 

Zo werd er van het begin af aan in de NASB tennis gespeeld, hoofdza
kelijk in de grote steden In het seizoen 1934-1935 speelden tien teams 
in een eigen kompetitie, waarbij aanvankelijk alleen dubbel-spel ge
speeld werd ten einde een maximum aantal spelers en speelsters te laten 
meedoen Echte groei zat er niet in Daarvoor bestond hij te veel arbei
ders het beeld dat tennis een dure sport was Helemaal ten onrechte 
was dat niet, ook al probeerde men in de NASB op allerlei manieren de 
kosten te drukken 
Ook hockey had in arbeiderskringen de naam exclusief tot het domein 
der bezittende klasse te horen Een poging in 1931 om tol eigen 
hockeygroepen te komen had dan ook geen sukses Alleen in Rotter-
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dam zou vanaf 1937 een hockeyclub vaste voet krijgen. Deze club 
speelde, in afwachting van een eigen kompetitie (die nooit kwam), met 
zowel vrouwen- als mannenelftal in de kompetitie van de Zuid-Holland
se Hockeybond. 

Verschillende pogingen om de watersporten in de NASB te stimuleren, 
bleven zonder groot sukses. Zeilboten waren te duur en de huur'van 
botenhuizen leverde problemen op. Wel kende enkele afdelingen een 
bloeiende kano-groep. Deze kano's werden in eigen beheer gebouwd 
voor zo'n vijfentwintig gulden. Er werden vooral tochten mee gehou
den de natuur in. De kano-groep in Amsterdam nam ook als 'Rode 
Vloot' deel aan verkiezingsmanifestaties. Met affiches behangen en 
van megafoon voorzien werd dan door de Amsterdamse grachten ge
varen. De afdeling Hilversum huurde een eigen eiland in de Loos-
drechtse Plassen voor zwemmen en watersport. 
De eerste ягЛда/tclub, 'De Roode Toren' werd in 1932 in Amsterdam 
opgericht. In datzelfde jaar sloot de al sinds 1903 bestaande Interna
tionale Arbeidersschaakbond zich bij de SASI aan. 'Arbeiderssport' 
noemde dat 'een grote en gelukkige stap in de richting van het samen
gaan van geestelijke en lichamelijke opvoeding'." Echte groei kwam 
pas in 1936, na de tweekamp om de wereldtitel schaken tussen Max 
Euwe en de uitgeweken Rus Aljechin. Het aantal schakers in de NASB 
groeide snel tot zo'n 600 in 18 afdelingen. Alleen in Noord-Holland 
speelden deze in een eigen kompetitie. De anderen, ook in Amster
dam, speelden in de KNSB. Die Amsterdamse groep, 'De Roode To
ren', groeide daarbij uit tot de grootste schaakclub van de hoofdstad. 
In 1938 organiseerde de bondskommissie Schaken het eerste individue
le bondskampioenschap. 

Een vierde elitesport tenslotte was het vliegen. In juli 1936 kwam een 
groep tot stand in Amsterdam, onder leiding van de vliegsportjourna-
list C. van Steenderen jr. Later zou Wim Rengelink de leiding overne
men. Een lucht vaartdag op Schiphol trok zo'n 2000 bezoekers en 
spoedig volgden groepen in Rotterdam, Den Haag en Groningen. De 
(zweef-)vliegtuigen werden in eigen beheer gebouwd en ook vliegkur-
sussen werden onder eigen leiding gegeven. De speciale aard van deze 
'sporttak' bracht оокЪее dat de bondskommissie voor het vliegen een 
veel grotere zelfstandigheid kende dan de overige bondskommissies. 
De vlieggroepen hadden te kampen met dure uitgaven en tegenwerking 
van havenmeesters van vliegvelden die zweefvliegtuigen weerden in 
verband met de toenemende burgerluchtvaart. Nog meer dan bij ande
re groepen stond bij de vlieggroepen het kursuswerk centraal. Kursus-
sen in het besturen van vliegtuigen, het bouwen van vliegtuigen etc. 
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Maar ook theorielessen en de noodzakelijk gebleken bijlessen plani
metrie en algebra." 

De overige sporten in de NASB bleven onbeduidend. Motorsport-
groepen bestonden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Hierbij 
ging het om toertochten en niet om wedstrijden. IJshockey en schaat
sen werden alleen in Amsterdam beoefend waar een kunstijsbaan lag. 
Deze groep hield het overigens niet lang uit vanwege de hoge lasten. 
Elders werd alleen geschaatst als er natuurijs lag, bijvoorbeeld met de 
Jonge Pieter Jellen. Het wandelen als sport kwam nauwelijks op gang, 
waarschijnlijk omdat ook IvAO en AJC dit al volop deden, en de 
mensen daarvoor de Sportbond niet opzochten. Wel trokken veel af
delingen in het weekend te voet de natuur in. Een arbeidersftntfgeclub 
meldde zich in 1938 bij de NASB. Deze club verzorgde een vaste ru
briek in 'Arbeiderssport' om te proberen—met weinig sukses—het 
bridgen ingevoerd te krijgen in plaats van het ingeburgerde pandoeren 
en klaverjassen. Ritmisch dansen en bewegingskoor (Rudolf van La-
ban) werden slechts in enkele afdelingen beoefend, vaak samen met 
het IvAO. In de beginjaren kende Amsterdam een enthousiaste groep 
onder leiding van Florrie Rodrigo, waar zowel vrouwen als mannen 
aan deelnamen. 

Wanneer we nu de beschreven takken van sport overzien, dan moet ge-
konkludeerd worden dat eigenlijk alleen gymnastiek/turnen en zwem
men tot een redelijke omvang kwamen en dat de sportspelen verhou
dingsgewijs achterbleven. Overigens moet bij de aantallen die in deze 
paragraaf genoemd zijn, wel bedacht worden dat de korresponderende 
burgerlijke bond in de meeste gevallen ook maar enkele duizenden le
den telde. 
Toch deed zich hier een merkwaardig feit voor. Zoals wij zagen diende 
juist door de introduktie van de sportspelen het prestatie- en kompeti
tiebeginsel zich sterker aan in de NASB. Eenmaal geaksepteerd leidde 
dat toch niet tot een grotere toeloop bij die sportspelen. Wel zouden 
ook gymnastiek/turnen en het zwemmen een duidelijker wedstrijdak-
sent krijgen, dat, althans bij gymnastiek/turnen, tot gevolg had dat de 
belangstelling voor gymnastiek als geheel daalde. Het invoeren van het 
prestatie- en kompetitiebeginsel, bedoeld om het beoefenen van die 
sportspelen in de NASB aantrekkelijker te maken ten opzichte van 
hun burgerlijke tegenhangers, had als onbedoeld tegeneffekt dat daar
mee ook de noodzaak van eigen organisatie werd ontkracht. Veel extra 
leden werden er niet door gewonnen. 
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7 
De Arbeiderssportbond als 
opvoedingsinstituut en kulturele organisatie 

7 0 Inleiding 

Het lag van het begin af aan in de bedoeling van de oprichters van de 
NASB om zich niet te beperken tot sportbeoefening alleen Het groot
ste bezwaar tegen de burgerlijke sport was niet voor niets dat deze geen 
enkel hoger ideëel doel nastreefde dan slechts de sportwedstrijd zelf 
In de NASB werd lichamelijke ontwikkeling daarom altijd in een 
adem genoemd met geestelijke en sociale ontwikkeling 
Scholing en vorming waren in het socialisme ingebakken als de arbei
ders maar eenmaal de ware verhoudingen in de maatschappij wilden of 
konden zien, dan zouden zij vanzelf voor het socialisme kiezen Daar
bij moet dan wel overwogen worden dat in dit scholmgskonsept de 
theoretische scholing niet losgezien werd van de direkte aktie de klas
senstrijd Veel bestuurders van partij en (vooral) vakbond waren zelf 
verpersoonlijking van het socialistische streven door scholing en vor
ming vooruit te komen Ondanks gebrekkige schoolopleiding in hun 
jeugd wisten zij door kursussen en zelfscholing hun taak als bestuur
der te vervullen Terecht wijzen Dasberg en Jansing er op dat de leuze 
'kennis is macht' van progressieve en socialistische zijde sterk is bena
drukt als het ging om de verbetering van het onderwijs ' Daarbij werd 
dan door de socialisten, zeker voor 1914, deze leuze wel veel meer in 
kollektieve (klasse-)zin uitgelegd dan door de liberalen, die bij het han
teren van dezelfde leuze vooral aan het individu en diens sociale mobi
liteit (-status) dachten 

Tot aan de Eerste Wereldoorlog bestond die scholing vooral uit de 
theoretische scholing van klassebewuste arbeiders in het wetenschap
pelijk socialisme Een scholing die, zoals gezegd vrij direkt met de 
strijd zelf verbonden was, maar verder inhoudelijk sterk intellektueel 
van aard Na de wereldoorlog, toen de socialistische arbeidersbewe
ging op sociaal en ekonomisch gebied enkele belangrijke verbeteringen 
in het lot der arbeidersklasse had weten te bereiken, groeide ook het 
besef dat het socialisme kultureel in volledige tegenstelling tot het ka
pitalisme stond En uit dit besef vloeide een nieuwe en grotere vor-
mingstaak voort het voorbereiden van de arbeiders op de socialis
tische kuituur In hoofdstuk 3 (blz 81) vroeg ik mij wél afin hoeverre 
de kracht waarmee de sociaal-demokratie zich in de jaren twintig op 
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deze vormingstaak stortte, niet veeleer gezien moest worden als een 
uitweg voor de opgekropte energie, nu de partij maatschappelijk en 
politiek in een impasse verkeerde 
Naast deze 'algemene' vormingstaak lag er voor de Sportbond nog een 
bijzondere taak te wachten Veel van zijn leden waren in de burgerlijke 
sport opgegroeid en brachten het daar heersende sportidee mee in de 
NASB Ook die leden, die met eerder aan sport deden, waren door dat 
sportidee, die bestaande sportkultuur, beïnvloed Het ging erom deze 
leden op te voeden tot de arbeiderssportgedachie, die dan wel met 
nauwkeurig omschreven was, maar over de hoofdlijnen waarvan men 
toch een redelijk beeld had 

Dat het opvoeden van die leden tot een ander sportidee dan het be
staande geen eenvoudige zaak was, daarvan was men zich in de NASB 
bewust Vandaar dat de echte hoop gevestigd was op de in eigen kring 
opgevoede jeugd 'Wij moeten onze hoop vestigen op de Jonge Pietcr 
Jellen die we in onze sfeer opvoeden, wanneer deze over tien jaar vol
wassen zijnde, zich evenzeer te buiten gaan als de volwassene van 
thans, dan is het tijd om te zeggen dat ons standpunt onjuist was'.2 

Over die Jonge Pieter Jellen en hun opvoeding, gaat het ook het eerste 
deel van dit hoofdstuk In het tweede deel worden de vormmgs- en 
kulturele aktiviteiten ten behoeve van de volwassenen besproken 

7 1 1 De Jonge Pieter Jellen 
In 1928 werd in Amsterdam gestart met het sportjeugdwerk voor de 6-
13 jarigen die Jonge Pieter Jellen werden genoemd, daarmee aange
vend hoe groot de verering was die binnen de beweging bestond voor 
Pieter Jelles Troelstra Met de naam Jonge Pieter Jellen werden aan
vankelijk de kinderen van 6 tot 13 jaar aangeduid die lid waren van de 
gymnastiekgroepen Later werden in de meeste afdelingen de JPJ-en 
een zelfstandige groep, onder leiding van een JPJ-kommissie, recht
streeks onder het afdelingsbestuur. Over de precieze datum van op
richting en de reden van keuze van deze leeftijdsindchng vielen geen 
bronnen meer te achterhalen De Jonge Pieter Jellen waren—in tegen
stelling tot de volwassenen en adspiranlen—niet ingedeeld naar sport-
tak en sportclubs Zo'n vroege keuze voor een enkele tak van sport 
werd niet wenselijk geacht Met het bereiken van het 13de jaar ging 
men over naar de adspirantengroepen en dan moest zo'n keuze wel ge
maakt worden De problemen die dit gaf komen verderop nog aan de 
orde Met die ondergrens van 6 jaar was de JPJ de enige landelijke so
cialistische organisatie waar echt jonge kinderen lid van konden wor
den De AJC bijvoorbeeld, hanteerde een ondergrens van 13 jaar voor 
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zijn Rode Valken De AJC vreesde bij de oprichting van de NASB dan 
ook dat juist die vroege deelname de Sportbond in een oneerlijke kon-
kurrentiepositie zou plaatsen ten opzichte van de AJC Pogingen van 
de AJC om ook met zulke jonge kinderen te starten stuitten op een 
weigering van het partijbestuur, dat van oordeel was dat de (socialisti
sche) opvoeding van jonge kinderen in het gezin en niet in een organi
satie van de partij diende te geschieden De gegroeide situatie in de 
NASB het men daarbij 'contre coeur' voor wat die was 
Dat het JPJ-werk in een behoefte voorzag bleek uit de grote toeloop 
en snelle groei In november 1929 waren er 1949 kinderen, een jaar la
ter 3440, twee jaar lateral 8330 en in juli 1933—het hoogtepunt van de 
NASB qua ledental—waren er 11 166 Jonge Pieter Jellen, op dat mo
ment 46% van het totale ledenbestand Onder invloed van de krisis 
zou dit aantal weer teruglopen tot 8 à 8 /2 duizend, ruim 400/о van het 
totaal aantal leden J Die snelle uitbreiding maakte een bezinning over 
de te volgen werkwijze noodzakelijk, temeer omdat de Sportbond 
nauwelijks kon beschikken over jeugdleiders en -leidsters met geëigen
de opleiding Dat werk werd nu gedaan door die leden die zich daartoe 
aangetrokken voelden, arbeiders en hun vrouwen, zonder bijzondere 
opleiding Een enkele keer werden deze bijgestaan door onderwijzers 
of enkele leraren gymnastiek die ook lid van de Sportbond waren Het 
feit dat geen enkele andere organisatie in de Nederlandse arbeidersbe
weging zulke jonge kinderen organiseerde, betekende dat de Sport
bond de kunst met bij hen kon afkijken, en zelf zijn weg moest vin
den Ook de leeftijd waarop kinderen lid konden worden van burger
lijke sportverenigingen lag over het algemeen hoger, zodat ook daar 
geen voorbeeld te vinden was, zo men dat al zou willen 
In 1930 bracht een speciaal daartoe in het leven geroepen kommissie 
een rapport uit over doel en werkwijze der JPJ-groepen Het doel dat 
de NASB zich, volgens dit rapport, stelde bij het organiseren van de 
Jonge Pieter Jellen was 'De jeugd der arbeiderskinderen schoner en 
rijker te maken, te streven naar een opvoeding tot fiere, zelfstandige, 
goed ontwikkelde arbeiders en het bevorderen van saamhorigheidsge
voel en kameraadschap ' Dit zou de NASB moeten bereiken door 
a 'het schromelijk tekort aan lichamelijke opvoeding en ontwikke
ling, veroorzaakt door de schoolopvoeding, aan te vullen door het ge
ven van gymnastiek, openluchtspel, zwemonderncht, wandelen en 
kamperen, 

b het tegengaan van de verslappende invloed van het grote stadsleven 
met zijn bioscopen, zijn straatschenderijen, het euvel van het roken, 
door het brengen der JPJ-groepen gedurende vrije middagen, zonda-
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gen en vakanties buiten de stad in veld, bos en hei en het bevorderen 
ener eenvoudige, gezonde en reine levenswijze; 
с het propageren van een uitbreiding der lichamelijke opvoeding in 
de scholen; 

d. het propageren dat iedere gemeente op ruime schaal sportvelden, 
zwembaden, strandbaden en speelweiden aanlegt en zelfstandig in be
heer neemt, met vrije toegang voor alle kinderen'.4 

Wat de werkwijze betrof, kende het rapport grote waarde toe aan de 
gemeenschappelijke opvoeding van meisjes en jongens. Slechts als dat 
om sporttechnische redenen noodzakelijk was, mocht apart worden 
geoefend. Wandelen, kamperen en het spel in de openlucht moesten in 
ieder geval steeds gemeenschappelijk geschieden. Wat de grootte der 
groepen betrof, moest volgens het rapport gestreefd worden naar 
groepen van 20 à 30 kinderen. 'Te kleine groepen maken gemeen-
schapsspelen onmogelijk, te grote groepen verhinderen een kameraad-
schappelijke verhouding tussen leider en kinderen'. Splitsing moest in 
ieder geval plaats vinden als de groep groter werd dan 40 kinderen. De
ze splitsing moest eerst lopen via scheiding der 6 t/m 9 en 10 t/m 12-ja-
rigen. Bij verdere splitsing tot drie leeftijdsgroepen 6 t/m 8 jaar, 9 t/m 
10 jaar en 11 t/m 12 jaar. 

Het gymnastiekuur moest, indien enigszins mogelijk, vallen op de vrije 
woensdagmiddagen; openluchtspel en wandeltochten op zaterdagmid
dag en zondagmorgen. Deze tochten mochten zo min mogelijk kosten 
om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Overal waar volwassen 
bondsledcn 's zondagsmorgens in de openlucht atletiek of spelen beoe
fenden, zou, zodra er ervaren JPJ-leiders beschikbaar zouden zijn, 
een gedeelte van het terrein gereserveerd moeten worden voor de JPJ, 
of een afzonderlijk terrein in de onmiddellijke nabijheid der andere 
terreinen moeten worden gehuurd. Hierdoor zou het mogelijk zijn, 
dat de ouders aan de sportbeoefening deelnamen, terwijl toch volwas
senen en kinderen in elkanders nabijheid en zelfs een groot deel geza
menlijk (rusttijd, maaltijden) de vrije dag konden doorbrengen. Het 
deelnemen aan de gymnastieklessen gedurende één lesuur per week 
was verplicht; deelname aan wandeltochten, openluchtspel, volksdan
sen etc. vrij, evenals het vormen van groepen ter beoefening van be
paalde spelen zoals korfbal, slagbal, honkbal, etc.' Tot zover dit rap
port.' 

Dat de aktiviteiten voor de Jonge Pieter Jellen meer moesten inhouden 
dan alleen gymnastiek, was een ieder volstrekt duidelijk: 'Wij stellen 
ons niet slechts tot taak lichaamsopvoeding, sportbeoefening, maar te-
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vens ook de jeugd in zodanige zin leiding, lering en opvoeding te geven 
dat daarin een zekere voorbereiding is gelegen voor het groter leven 
dat hen straks wacht Wij willen hun kennis verrijken, hun onderzoe-
kingslust scherpen, hun krachten stalen, hun vaardigheid tot ontwik
keling brengen, sluimerende krachten tevoorschijn roepen en aktief 
maken, waardoor zij niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk ge
sterkt door en in de Sportbond beter opgewassen zullen zijn tegen de 
maatschappelijke strijd die hen straks zal wachten' 6 Die andere aktivi-
teiten buiten de sportbeoefening om werden aangeduid met 'vnje-
jeugd-vorming' Daardoor werd de NASB ook toegelaten tot het Ne
derlandse Jeugdleidersinstituut Een eerder verzoek tot toelating was 
door dit instituut algewezen met als reden 'In sportorganisaties zoals 
sportbonden, waar men de lichamelijke prestatie als doel ziet, zal men 
meer aandacht besteden aan de technische kapaciteiten der leiders, 
dan aan de voor hen zo nodige opvoedkundige vermogens Daardoor 
kan de leiding, hoewel technisch geheel voldoende, schadelijk zijn 
voor de karaktervorming der leden' ' Nadat de Sportbond duidelijk 
had gemaakt juist tegen zo'n enge prestatieve sportopvattmg te zijn, 
werd hij m juni 1931 toch toegelaten De verwachting om middels dit 
lidmaatschap mee te delen in de opbrengst van nationale jeugdkollek 
tes, kwam echter met uit, zodat na enkele jaren de NASB dit lidmaat
schap weer opzegde 

Waaruit bestonden nu die andere aktiviteiten? 's Zomers vooral uit 
wandeltochten in de vrije natuur, spelen in de openlucht en volksdan
sen Vaak gekombineerd men maakte een wandeltocht en op een ge
schikte plek aangekomen werd de sportkleding aangetrokken en een 
spel beoefend Grote JPJ-afdelingen hadden vaak een eigen trommel
en pijperkorps dat de groep op tochten en bij deelname aan demon
straties voorafging 's Winters was het moeilijker In Rotterdam (2000 
JPJ-en) was het winterwerk het best georganiseerd ledere arbeiders
wijk had zijn eigen 'korf', een ruimte waarin de kinderen werden op
gevangen in groepen van 20 die 'zwermen' heetten De aktiviteiten la
gen in de sfeer van handenarbeid (handwerken, figuurzagen, timme
ren, borduren, raffiavlechten), het beoefenen van het lekespel, man-
dolineclubjes, esperantokursussen en vooral ook lezen en voorlezen 
In Rotterdam waren niet minder dan 240 ouders bij dit werk betrok
ken s Soortgelijke berichten kwamen ook uit andere afdelingen In 
Amsterdam werden uitvoeringen georganiseerd voor en door Jonge 
Pieter Jellen zelf, zoals 'Snuffelgraag en Knagelijntje' door Arie Pley-
sier en A M de Jong, 'De Notenkrakers' door Willem van lependaal 
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en 'Wij Roepen U' en 'Met de Tovenaar op Stap', door S Agstenbbe 
In veel afdelingen werden ook gewone huiskamerspelletjes gespeeld, 
waarbij de leiding zoveel mogelijk zelf meedeed Ook werden regelma
tig excursies georganiseerd Een scala van aktiviteiten dus, 'maar daar
bij wordt niet vergeten of verzuimd dat de kinderen ook vrijelijk moe
ten kunnen stoeien, ravotten en spelen, zij het onder het wakend oog 
van spelleider of spelleidster, maar met volgens bepaalde plannen' ' 
Natuurlijk namen de Jonge Pieter Jellen ook deel aan alle propagan-
dademonstraties van de Bond, optochten bij sportfeesten en de alge
mene manifestaties van de arbeidersbeweging, zoals op 1 mei, (als de 
SDAP het tenminste goed vond) Bij specifieke politieke manifesta
ties, zoals bijvoorbeeld tegen de plannen van Welter om de werklozen
steun te verlagen werden de JPJ-en met ingeschakeld Een zelfde rege
ling bestond ten opzichte van de Rode Valken in de AJC Speciaal 
voor de Jonge Pieter Jellen was er de liederenbundel 'Ruim Baan', 
geschreven door Coen van der Lende 

Hoogtepunten in het JPJ-jaar waren de zomerkampen ende jum-fees-
ten Zoals zoveel jeugdorganisaties in die jaren ging ook de JPJ kam
pen organiseren In 1932 werd het eerste zomerkamp georganiseerd in 
Huizen, op een terrein van de Fabneksarbeidersbond Enkele honder
den kinderen namen daaraan deel, vooral afkomstig uit de grote ste
den (Amsterdam en Rotterdam), die vaak voor het eerst buiten de 
'grote stad' kwamen Ook in de jaren daarop werd het centrale kamp 
te Huizen georganiseerd Alleen in 1935 werd geprobeerd door middel 
van een aantal regionale kampen kinderen uit kleinere afdelingen in de 
regio te bereiken Men kon in 1935 beschikken over de kampeerterrei
nen van de AJC in Blancum ('t Meenihuis), Vierhouten (De Paasheu-
vel) en Havelte (Het Hunehuus) Maar ook nu bleek het merendeel der 
kinderen uit de grote steden te komen De afdelingen in de regio, met 
de natuur dichter bij de hand, organiseerden liever hun eigen aktivitei-
ten, die ook voor hun JPJ-en minder kosten met zich meebrachten 
Aan het eind van de jaren '30 gingen steeds meer grote afdelingen hun 
eigen zomerkampen organiseren Plannen om tot een eigen kampeer
terrein te komen voor de Sportbond werden door geldgebrek niet ge
realiseerd In 1935 werd gestart met de jum-feesien van de JPJ, 
meestal een weekend omvattend In 1935 namen in Alkmaar, Den 
Haag, Amsterdam, Utrecht, Wagenmgen, Limburg, Twente en 
Appelscha tussen de 4000 en 5000 JPJ en daaraan deel.10 Tot aan de 
oorlog bleven deze jum-feesten met groot sukses voortbestaan Ook in 
deze kampen waren de leiders gehouden om zo min mogelijk in de oe
feningen en de omgang met de kinderen, de in die tijd niet ongebruike-
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Iijke autoritaire, militaire aanpak over te nemen De omgang moest er 
juist een zijn van kameraadschap en gelijkwaardigheid Ook moesten 
de leiders en leidsters zoveel mogelijk meedoen en met teveel afstand 
scheppen De kinderen moesten zelf kunnen meebeslissen Zo meldde 
een verslag van een Amsterdams JPJ-kamp 'De leiders hielden zoveel 
mogelijk rekening met de wensen van de jongens en meisjes Zo ging 
een groep een flinke wandeling maken, de andere groep 70chl meer in 
de buurt een goed terrein voor spelen, de derde groep ging voetballen, 
anderen gingen op een mooi plekje rustig liggen luisteren naar wat de 
leiders vertelden van bloemen, insekten en planten' " 
Op een JPJ-kamp in Huizen in 1939 ging het zo meteen na de instal
latie koos elke tent zijn 'vertrouwde', die samen de kampraad vorm
den Deze vergaderde eenmaal per dag met de kampleider Alle wen
sen en grieven van de deelnemers werden daar door de 'vertrouwde' 
naar voren gebracht Dit systeem funktioneerde goed, al was er een 
'vertrouwde' die er misbruik van maakte Zogenaamd m opdracht van 
de kampraad zamelde hij in zijn tent alle meegebrachte snoep in, om 
die vervolgens in zijn eentje naar binnen te werken De kampraad van 
de volgende dag ontsloeg hem uit zijn funktie l ! De 'Watervrienden' 
organiseerden vanaf 1932 voor dezelfde leeftijdsgroep hun eigen 'Wa-
tervnenden'jeugdwerk en hielden ook eigen kampen op Texel 
Bovenstaande biedt slechts een kleine schets van aktiviteiten, kampen 
e d zoals die blijken uit verslagen in 'Arbeiderssport' De behoefte 
aan meer lijn en meer deskundigeheid in het JPJ-wcrk nam sterk toe 
'Tot dusver immers handelden de door de afdelingsbesturen aangewe
zen kommissies of groepsbesturen over het Jonge Pieter Jellenwerk 
volkomen naar eigen inzicht en elke pedagogische en technische voor
lichting ontbrak ten enenmale Het bondsbestuur sloeg deze gang van 
zaken met bezorgdheid gade, ervan overtuigd zijnde dat zeker met in 
de laatste plaats deze zo grote groep van de onontbeerlijke voorlich
ting voorzien moet worden', zo stelde het jaarverslag 1932-1934 " In 
1935 werd in deze behoefte voorzien door het boekje 'Op het doel af, 
een leidraad voor JPJ leiders en -leidsters, geschreven door К Tim
merman Doel daarvan was vooral hulp te bieden bij het opvoedend 
werk In 'Arbeidcrssport' verschenen de meer sporttechnische bijdra
gen voor de JPJ-leiders In par 7 1 3 wordt nader op dit boekje inge
gaan 

7 12 NadeJPJ-leeftijd 

In 1933 telde de NASB met meer dan 4000 adspiranten in de leeftijd 

van 13 tot 18 jaar, tegen zo'n 11 000 Jonge Pieter Jellen, en deze ver-
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houding zou tot 1940 zo blijven Daaruit blijkt dat veel kinderen na 
hun 12de jaar de Sportbond verlieten Na dat 12de jaar bestond ook 
geen centrale organisatie meer zoals de JPJ, en moesten de jongeren 
lid worden van de adspirantengroepen van de diverse sportclubs Deze 
jongeren zagen hun bezigzijn in de Sportbond daardoor grotendeels 
beperkt tot het beoefenen van enkele uren sport per week, met uitzon
dering van Rotterdam, waar onder de naam 'Rode Rakkers' en 'Rode 
Strijders' de vrije jeugdvorming werd voortgezet Een eigen, speciaal 
op deze leeftijdsgroep gerichte aanpak heeft de Sportbond niet kun
nen vinden De bij de erkenning afgedwongen opheffing van de Rode 
Valken had de NASB een van de beste mogelijkheden daartoe ontno
men Voortzetting van de JPJ-aktiviteiten ging ook niet meer 'Glo
baal voelen zij niets meer voor handenarbeid etc Des zomers zijn er 
nog wel mogelijkheden om meer kontakt te houden door wandel- of 
fietstochten, kamperen etc maar des winters verdwijnt het in de zo
mer behaalde resultaat Velen gaan dansen leren, komen in een ander 
milieu dat hen aardiger toeschijnt, anderen gaan avondscholen bezoe
ken, doch allen zijn voor de afdeling verloren', verzuchtte een afde
lingsbestuurder.14 Veel Jonge Pieter Jellen zochten, zodra zij 12 of 13 
jaar werden hun toevlucht bij de Rode Valken van de AJC Bij de 
Sportbond zien we ze hoofdzakelijk nog terug bij het turnen en het 
zwemmen Aanvankelijk nog bloeiende adspiranten-kompetities bij 
het voetballen verdwenen later in de jaren '30 omdat de reiskosten te 
hoog waren en te weinig volwassenen de jeugdigen op konden vangen ' ! 

Plannen om deze gang van zaken te verbeteren waren er wel, al betrof
fen die meer een organisatorisch 'rommelen' met de leeftijdsindeling 
dan dat zij opeen inhoudelijke aanpak gericht waren Zo werd in 1931 
al voorgesteld de jeugd in drie leeftijdsgroepen in te delen 6 - 1 3 jaar 
JPJ, 13 - 16 jaar adspiranten en 17 - 21 jaar jeugdleden " In 1935 
wilde men de adspirantengroep in drieën splitsen 13 en 14 jaar, 15 en 
16 jaar en tot slot een groep van 17-jarigen " In 1937 was het voorstel 
weer 6 t/m 10 jaar en 11 t/m 14 jaar Tot een andere indeling is het 
echter niet meer gekomen Met de fusie met de AJC in hel verschiet, 
ontbrak aan het eind van de jaren dertig daartoe ook de noodzaak 
In 1935 verscheen een aparte 'Nota inzake de overgang van JPJ naar 
de verschillende takken van sport' Volgens deze nota wilde de NASB 
de kinderen een levenshouding bijbrengen, vooral ook in de kulturele 
aktiviteiien, maar juist daarin was voor deze groep nog te weinig eigen 
stijl gevonden Omdat de Rode Valken van de AJC op dit gebied wel 
iets te bieden hadden, ging een deel van de 13-jarigen daarheen Een 
ander deel ging weg 'omdat het de behoefte gevoelt om sport te beoe-
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fenen en verder niets' Daarom moest—met alle respekt voor de kultu-
rele aktiviteiten—de oplossing voor deze groep arbeiderskinderen in 
de sport zelf worden gevonden 'Wanneer een kind bij de Jonge Pietcr 
Jellen wordt ingeschreven, wordt als iets dat vanzelf spreekt aangeno
men, dat dit kind zich aangetrokken voelt tot en geschikt is voor de 
gymnastiek Ten aanzien van de jongsten gaat dat nog wel met spelle
tjes zijn ze op uitnemende wijze bezig te houden Maar geldt dit tevens 
voor jongens en meisjes die de tienjarige leeftijd gepasseerd zijn9 Een 
jongen op die leeftijd zal gaan voetballen of iets anders verrichten dat 
in die richting wijst Zijn fantasie tovert hem de namen van sporthel
den voor en de zucht om een beroemdheid te worden is levendig aan 
hem Indien wij deze opvatting bestreden, dan zouden wij blijk geven 
niets van de kinderziel te verstaan [ ] Kinderen kunnen daarom ook 
best vanaf zo'n 12 jaar aan wedstrijdsport gaan doen mitszij goed me
disch gekeurd zijn en mits het wedstrijdsysteem maar voldoet aan de 
eisen van arbeiderssport' 

De nota wilde dan ook vooral de overgang van de Jonge Pieter Jellen 
naar de diverse sportclubs verbeteren Gepleit werd voor een begelei-
dingskommissie die met de 12 jarige moest gaan praten om zijn wen
sen te weten te komen Origineel was het voorstel daarbij een soort 
knipkaart in te voeren, om de jeugdigen niet meteen tot een definitieve 
keuze van sporttak of sportclub te dwingen 'Het kind moet in de gele
genheid gesteld worden 'van alle schoteltjes te kunnen snoepen' Het 
moet een kaart ontvangen waarop vermeld staat, dat het tol een zeker 
tijdstip overal toegang heeft om deel te nemen aan de verschillende 
takken van sport De praktijk zal dan wel zijn, dat het kind door zijn 
vriendjes naar een bepaalde hoek wordt meegetroond, doch het be
grijpt intrinsiek, dat alle mogelijkheden openstaan Zodra het kind ge
kozen heeft wordt het medisch onderzocht en ingedeeld in de tak van 
sport die het zelf gekozen heeft' Daarbij moet natuurlijk wel bedacht 
worden dat de struktuur van de NASB—in tegenstelling tot die van de 
burgerlijke bonden—zich uitstekend daartoe leende De afdelingen 
van de Sportbond waren wat wij nu zouden noemen een soort omni-
veremging die meerdere takken van sport in sportgroepen verenigde 
Tenslotte werd in de nota voor de adspirantengroepen bepleit een 
systeem van zelfbestuur in te voeren met als leiding jongens en meisjes 
van tegen de twintig die daartoe een opleiding zouden kunnen 
volgen " In tegenstelling tot de Jonge Pieter Jellen namen de adspi-
ranten wel deel aan direkt politieke demonstraties, zoals de 'Jeugd in 
Nood'-demonstraties vanaf 1932 met de AJC In de aparte adspiran-
ten-rubnek die vanaf 1938 in 'Arbeiderssport' stond, werden wel di-
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verse maatschappelijke problemen behandeld, al bestond het grootste 
deel uit nogal vrijblijvende natuurwetenschappelijke wetenswaardig
heden. 

7.1.3. Het opvoedingsdenken in de NASB, een overzicht 
Speciaal om de JPJ-leiders en -leidsters te helpen bij het opvoedend 
deel van hun werkzaamheden, werd in 1935 door Karel Timmerman de 
brochure 'Op het doel a f geschreven." Omdat dit de meest uitgespro
ken weergave is van het officiële opvoedingsdenken binnen de NASB 
wordt in deze en de volgende paragraaf nader op de inhoud van deze 
brochure ingegaan. In deze paragraaf meer beschrijvend, in de volgen
de in meer bekommentarierende zin. Daarbij ben ik er mij wel van be
wust dat ook in de NASB tussen theorie en praktijk verschillen beston
den. Waar dat uit berichten in 'Arbeiderssport' bleek, wordt de tekst 
van 'Op het doel af' kort met een dergelijk citaat onderbroken. De 
tekst van Timmerman wordt behandeld aan de hand van een viertal 
pedagogische kenmerken: individuele differentiatie, koédukatie, het 
leiding geven en de opvoeding tol klassebewustzijn. Tenzij anders ver
meld zijn alle citaten uit genoemde brochure. 

Kinderen verschillen 
Uitgangspunt bij de werkwijze moest volgens Timmerman zijn dat 
kinderen onderling hemelsbreed kunnen verschillen: 'Voelt de een 
meer voor het knutselwerk, de ander zal met open oor luisteren naar 
een verhaal, een les, ter bevrediging van zijn weetgierigheid. Zoekt de 
een zijn kracht in het spel, de ander zal in muziekbeoefening, het lezen 
van een boek, bevrediging vinden. Is het ene kind van een niet te be
teugelen wildheid, de ander houdt van rust. Trekt de een zich de zor
gen aan die moeder heeft, de ander vindt dat te benauwend en laat er 
zich niet mee in'. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat de leider eens 
een keer de verkeerde toon treft, maar: 'wat wij mogen eisen is, dat 
onze oudere kameraden aandacht hebben voor de onder hun leiding 
gestelde jeugd. De trage verdient zomin een schrobbering als de kwie
ke een pluim. Een boete-predikalie is meestal negatief, je hebt er niets 
aan. Aanmoediging, aktivcring, belangstelling, dat is het wat de jeugd 
wil'. 

Door nauwlettend acht te slaan op hun wil iets te kunnen en te mogen 
doen, kunnen we van de jeugd bijna alles gedaan krijgen. Het gaat er
om gebruik te maken van hun wil tot zelfwerkzaamheid. Een suggestie 
hiertoe is het in elke groep oudere JPJ-en benoemen van een groeps
raad van drie kinderen die zorg draagt voor het rondbrengen van kon-
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vokaties, het innen van spaargeld, het opsporen van de wegblijvers, en 
het achterna zitten van die kinderen die bedankt hebben, teneinde deze 
weer terug te winnen. Die zelfwerkzaamheid kan ook elders worden 
aangewend: Opbouw van hel kampement, opzetten en wegbrengen 
van de toestellen [...], hulp bij de Verkoopcentrale, diensten bij het 
binnenhuiswerk, de weg leren vinden bij het gebruik maken van dage
lijkse dingen als telefoon (!), post, pakkettenbehandeling, huishoude
lijke werkzaamheden, waaronder timmeren, schilderen, reparaties van 
allerlei aard, dingen allemaal die praktisch van veel nut kunnen zijn, 
waardoor de handen niet verkeerd komen te staan, enz.' 
Naast de individuele verschillen dient de leider ook rekening te houden 
met de leeftijd van het kind: 'Sommige terreinspelen kunnen wel met 
grotere, niet met kleinere JPJ-en beoefend worden. De lichamelijke 
gesteldheid is ten enenmale anders dan bij de oudere kinderen. Zo 
staat het ook met het geestelijk bevattingsvermogen. Hoeveel rijker is 
niet de fantasie bij onze kleuters van 6, 7 en 8 jaar, vergeleken bij de 
meisjes en jongens van 10 tol 13, bij wie de zin voor de werkelijkheid, 
de dadendrang, zoveel groter is. De jongeren hebben wij veel meer in 
de hand; zij hebben veel minder zin voor zelfstandigheid, zijn minder 
'persoonlijkheid' dan meisjes en jongens die zich als 10-, 11- en 12-ja-
rigengaan 'voelen'. Het spreekt vanzelf dat wij daarmede ernstig reke
ning hebben te houden, vooral bij ons praktische werk'. 
Duidelijke stelling werd genomen tegen diegenen die de 10 tot 13-
jarigen in het 'nauwe keurslijf der kompetitiesport zouden willen 
dringen. 'De socialistische opvoedingsidee is daarmede in volstrekte 
tegenstelling'. Uit een aantal artikelen in 'Arbeiderssport' bleek dat 
anderen de leeftijd waarop kinderen aan wedstrijden konden gaan 
deelnemen wel wat jonger zagen. De turners wilden wel wedstrijden 
vanaf het 10de jaar, maar dan wel alleen groepswedstrijden en niet in
dividueel: 'Wedstrijden zijn met name voor jonge mensen aantrekke
lijk, het is een natuurlijk gevolg van ieder gezonde ontwikkelingsperio
de. Zonder wedstrijden zouden we slechts een klein groepje idealisten 
trekken'.20 Ook de handballers wilden de 10-12-jarigen wel laten spe
len, maar dan alleen vriendschappelijke wedstrijden.21 

Koédukatie 
In tegenstelling tot de burgerlijke en christelijke sportbonden (met uit
zondering van de Christelijke Korfbalbond) werd in de NASB het ge
zamenlijk opvoeden van jongens en meisjes bepleit, niet alleen bij de 
sportbeoefening, vooral ook bij kampen en tochten: 'Door de indeling 
in sportgroepen voor jongens en meisjes afzonderlijk zouden wij het 
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gevaar lopen, ongewild een scheiding te krijgen tussen de beide sexen. 
Er is geen sprake van dat dit de bedoeling kan zijn. Samen-opvoeding, 
met een vreemd woord koédukatie, aanvaarden wij als grondslag voor 
ons Jonge-Pieter-Jellen-werk'. Zeker tot zo'n 10 à 11 jaar levert deze 
koédukatie geen enkel probleem op. Daarna wordt het soms wat moei
lijker: 'Van lieverlede ontwaakt in het meisje de vrouw en merk je bij 
de jongen dat hij heel vaak 'kinderachtig' gaat doen, dat hij de puber
teit ingaat, dat wil zeggen de leeftijd zo van 12 jaar tot laten we zeggen 
20 jaar (!) in welke jaren zich de stormachtige groei van kind lot vol
wassene voltrekt'. Veel wordt in de brochure over de sexuele opvoe
ding niet gezegd. Alleen over de beginnende menstruatie: 'Bij de meis
jes treedt op deze leeftijd de menstruatie in. Och moeders, en waar de 
toevallige mogelijkheid aanwezig is, leidsters onzer JPJ-meisjes, 
maakt dan op verstandige, eenvoudige, opbeurende en prettige wijze 
het meisje deelgenote van het grote levensmysterie; opdat hel niet met 
haar moeilijkheden en... met haar angst alleen is, of overgelaten wordt 
aan de wereld wijsheid van de vriendin'. 

Ook met de jongens in de puberteit valt het niet altijd mee: 'De jon
gens vooral, zijn veelal tegen de draad in, vinden alles kinderachtig, 
behalve heldenromans en grote-mensengedoe. In het onderlinge ver
keer brengen wij het gewenste evenwicht, door de meisjes en de jon
gens in te prenten als goede kameraden met elkaar om te gaan. Goede 
kameraadschap is onbestaanbaar en onverenigbaar met smerige praat, 
en wie zich daaraan te buiten gaat moet behoorlijk op zijn nummer 
worden gezet'. 

Leiding geven 
In de lijn van voorgaande opvoedingsideeën pleitte de brochure ook 
voor een demokratische manier van leidinggeven: 'Als wij erkennen 
dat opvoeding betekent 'overdracht van waarden van opvoeder op de 
op te voeden persoon', dan spreekt het vanzelf, dat de opvoeder eerst 
zelf deze waarden hebben moet. Opvoeding is voor een zeer belangrijk 
deel een kwestie van voorbeeld. [..] Men kan niet verlangen dat onze 
jonge kameraden bijvoorbeeld de sigaret zullen afzweren op het ver
zoek van de rokende leider. En orde, regelmaat en discipline in het al
gemeen wordt niet afgedwongen door iemand die zelf niet aan deze ei
sen voldoet. [...] De jongens en meisjes hebben een uiterst fijn gevoel 
voor kameraadschap, die zijn kracht en zijn oprechtheid vindt in het 
levende voorbeeld. Hun leeftijd brengt met zich mede, dat zij deze 
voorbeelden ook verwerken, in zich op nemen, en tot eigen leefregel en 
levenswetten maken'. 
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De sportleider moest zich volgens de brochure ook heel anders opstel
len dan in die tijd in sportverenigingen en tijdens de lessen lichamelijke 
opvoeding op school nog gebruikelijk was, waar de drilmethodes uil 
het Duitse turnen nog hun invloed deden gelden 'Neen, zo wensen wij 
inderdaad onze jeugd de sport niet te doen 'genieten' De tijd is voor
bij dat de handen als potlepels langs rokje en broekje bengelden, dat 
de sportbeoefenende jeugd in het publiek optrad, als ware men in een 
marionettentheater Voorbij is de lijd, dat de leraar zich, na afwerking 
van zijn 'nummertje', tot het in ontvangst nemen van de publiekelijke 
lof, gelijk een sergeant voor de afgerichte troep opstelde Fris en vro
lijk, vrij en vol jolijt, onder zang en dans, de vreugde op het gezichl en 
in de lachende ogen, zo behoren wij de sport te beoefenen Beter dan 
vroeger kennen wij de psyche van het kind, en dus geven wij, beter dan 
vroeger, gelegenheid tot uitleving van de bruisende kracht en lust tot 
leven, die onze jonge vriendjes in zich voelen' 
De leider moet met heersen door vloek, snauw of grauw, maar door de 
geest van saamhorigheid en kameraadschap die onder zijn of haar lei
ding in de groep is gegroeid Dat dat echter niet overal hel geval was, 
en menig JPJ-leider op oude, beproefde methoden terugviel, blijkt uit 
verslagen van JPJ-uitvoermgen die kritisch in 'Arbeiderssport' be
sproken werden 'Het is glad verkeerd van de leiders om naast de groep 
te gaan staan, gehuld in salonkleren HIJ moet een zijn met zijn leerlin
gen, een in uitmonstermg en een in optreden Hij moei de gedachte 
bannen dat hij als een generaal over zijn troep heerst in een uniform 
dat hem doet onderkennen van de gemene soldaten Teveel ook wordt 
er hardop geteld en komen de turners in ganzennj op Wat is er op te
gen om onze makkers als een buitelende troep te zien verschijnen waar 
de levensblijheid afstraalt9'22 Bondsleider-turnen Buenmek gaf daar
bij aan dat de manier van leiding sterk samenhing met de manier 
waarop men sport wilde bedrijven 'Een straffe, uit oogpunt van tucht 
voorbeeldige les, waarbij slechts dan het lichaam zich even vrij voelt 
als de leider 'rust' gekommandeerd heeft, zo'n les is goed voor hel af
richten van uitmuntende turners tot het vormen van weergaloze toe
stelwerkers, maar heeft onze arbeidersbeweging daaraan behoefte7 

Arbeiderssport moet zich kenmerken door ontspanning, een zekere ge
moedelijkheid, vrije orde, vrijheid, afwisseling, improvisatie' " 

Opvoeding en klassebewustzijn 
Na het bovenstaande blijft de vraag in hoeverre nu rekening gehouden 
werd met de eigen aard van arbeiderskinderen en hoe men in de JPJ de 
politieke opvoeding zag 
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De brochure konstateerde dat tussen het 'proletarierskind' en het 

'bourgeoiskind' talrijke verschillen bestonden welke waren toe te 

schrijven aan het milieu, aan de omgeving waarin het kind was opge

groeid 'Het proletarierskind in het algemeen is minder goed doorvoed 

dan het kind uit het huisgezin der gezeten burgers We kunnen dat de 

kinderen maar al te vaak van de gezichten lezen Het gevolg daarvan is 

velerlei minder lichaamsgewicht, geringere lichaamslengte, veel meer 

kans op ziekten (wervelkolom, hart en longen) Maar het gevolg is ook 

van geestelijke aard Natuurlijk stellen de ruimere middelen de ouders 

uit het bourgeois-gezin in staat het kind te laten deel hebben aan aller

lei, waarvan het proletarierskind verstoken blijft kunstuitingen in mu

ziek, zang, in beeldhouwwerk en schilderwerk, literatuur enz In dit 

opzicht staat het bourgeoiskind een heel eind boven het proletariers

kind, welk verschil nog nadrukkelijker wordt bij een vergelijking van 

de leeftijden van te moeten werken en te kunnen studeren' Daarom 

moet het werk in de Arbeiderssportbond ook ingesteld zij η op de gees

telijke verheffing der arbeidersjeugd Dat zal dan vooral op praktische 

wijze moeten gebeuren al wandelende de natuur leren ontdekken, 

middels handvaardigheid allerlei kennis aanreiken enz 

Over de politieke opvoeding van de kinderen stelde de brochure 'Wij 

behoren tot de arbeidersjeugdbeweging' 'Mogen wij onze kinderen 

zulke grove dingen zeggen9 Zeker, vrienden, dat mogen wij met al

leen, dat moeten wij Dit zeggen gaat gepaard met het leren daarop 

trots te zijn Proletarische opvoeding begint vroeg' Dat betekent ech

ter met dat ook de Jonge Pieter Jellen al met politieke en maatschap

pelijke problemen benaderd moeten worden 'Het zou te dwaas zijn 

om er over te spreken Maar de kinderen kunnen wij van hun proleta

rische verbondenheid getuigenis doen afleggen in lied, samenzijn 

enz ' 'Gevoelens van kameraadschaps- en gemeenschapszin worden 

opgewekt, maatschappelijke deugden die het kind geschikter zullen 

maken om zijn weg in de maatschappij te vinden' De brochure typeert 

dit zelf als 'gemeenschapszin op deze proletarische grondslag' In 

'Ruim Baan', het blad vande JPJ, kwamen dan ook maar enkele poli

tieke bijdragen voor, zoals beschouwingen waarom de arbeiders vroe

ger niet aan sport konden doen en nu wel, en hoe dat komt, de beteke

nis van de 1 mei-viering en een herdenkingsarlikel over Pieter Jelles 

Troelstra 24 

7 14 Hei opvoedingsdenken in de NA SB, een analyse 

Hoewel voorgaande gedachten meer gericht zijn op werkwijze en ma

nier van leidinggeven in het algemeen en minder op de specifieke in-
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houd van de lichaamsoefeningen zelf, betekende dat niet dat die laat
ste als pedagogisch neutraal werden opgevat. De andere waarden en 
normen die de NASB in de sportbeoefening wilde realiseren, werden 
ook als pedagogische taak gezien. En wat het theoretische denken over 
de lichamelijke opvoeding betrof, sloot de NASB, niet krachtens ex
pliciete eigen theorie maar wel via een reeks verwijzingen, aan bij die 
theoretici die de menselijke lichamelijkheid niet als instrumentele vaar
digheid los zagen van de menselijke bestaanswijze als geheel. Zo werd 
in een lang artikel in 'Arbeiderssport' de Zwitserse pedagoog Pestaloz
zi (1746-1827) de vader van de arbeiderssport-gedachte genoemd, om
dat deze al in zijn tijd gewezen had op de eenheid van lichamelijke en 
geestelijke opvoeding. Volgens Pestalozzi ging de lichamelijke opvoe
ding van zijn tijd teveel uit van lichamelijke vaardigheden en niet van 
de krachten die in de mens en in het kind aanwezig zijn. Dat verwijt 
richtte de NASB ook tegen de bestaande sport: deze vormde geen 
mensen met behulp van de sport, maar vormde primair sportmensen." 
Ook de verwijzingen naar Karl Gaulhofer, grondlegger van de Oosten
rijkse School in de Lichamelijke Opvoeding die de natuurlijke bewe-
gingsvormen van de mens als uitgangspunt nam en de bijdragen en 
voordrachten van dr. K. van Schagen, toentertijd inspekteur voor de 
lichamelijke opvoeding, wezen in dezelfde richting. Daarbij kwam dat 
het opvoedingsprogramma van de SASI expliciet formuleerde: 'Uit
gangspunt daarbij is dat de mens een "Individu" (ondeelbaar wezen) 
is en daarom lichamelijke en geestelijke opvoeding niet van elkaar te 
scheiden zijn. Daarbij moet vooral voor ogen gehouden worden dat 
door het bedrijven van lichaamsoefeningen een sterke geestelijke beïn
vloeding van de mensen plaatsvindt'.26 

Aan het slot van deze paragraaf wordt bezien in hoeverre deze gedach
ten nu konsistent pasten in het totale opvoedingsdenken binnen de 
NASB. 

Terugkerend naar de vier punten uit de vorige paragraaf wil ik eerst 
een aantal korte opmerkingen maken over de eerste drie daarvan. Het 
punt van de politieke opvoeding komt apart ter sprake, omdat daar
voor eerst kort een referentiekader van socialistische opvoedingsideeën 
geschetst dient te worden. Wat die eerste punten betreft doen het in
zicht in en respekt voor de uniciteit van het kind, de daarop gebaseerde 
differentiatie in de aanpak, de ontwikkelingspsychologische inzichten, 
het principe van de zelfwerkzaamheid, de koédukatie, de openheid ten 
aanzien van bijv. menstruatie, de manier van leidinggeven en de inter
ne demokratie, modern aan. Dat dit opvoedingsdenken uitging van 
een positief beeld van het kind blijkt ook uit de opvallende waardering 
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van de kinderlijke spontaniteit en levenslust en de positieve waardering 
voor het 'vrij'laten van kinderen in spel en sport. 
Uitgebreid is de theoretische fundering van al deze punten niet, wat 
ook geen verwondering behoeft. Enerzijds was het zo dat het de 
NASB meer ging om de praktijk dan de theorie. Het ging om een be
paalde manier van omgang met jeugdigen en die manier moest anders 
zijn dan dat in katholieke, christelijke of burgerlijke kring gebeurde. 
Voor een deel werd het pedagogisch denken dan ook gevormd door 
zich af te zetten tegen de toentertijd geldende (autoritaire) opvattingen 
over gezin, school en jeugdvereniging. Anderzijds was de theoretische 
fundering ook gering omdat de toenmaals geldende geestesweten-
schappelijke, theoretische pedagogiek (Spranger, Nohl, Flitner etc.) 
veel te abstrakt en maatschappij-geïsoleerd was om een handvat te 
kunnen bieden voor praktisch opvoedkundig handelen. Waar wel aan
sluiting bij mogelijk was, was de zogenaamde Reformpedagogiek 
zoals de 'arbeidsschoolbeweging' (Kerschensteiner), de pedagogiek 
'Vom Kinde aus' (Ellen Key en Maria Montessori) en anti-autoritaire 
opvattingen zoals van A.S. Neill. Deze Reformpedagogiek, die pri
mair op het onderwijs gericht was, was ook meer praktisch dan theore
tisch toetsend ingesteld. Hoewel expliciete verwijzingen in de brochure 
van Timmerman naar deze pedagogen ontbreken, verraden vele van de 
genoemde opvoedingsideeën invloed van deze stroming (wel wordt in 
de literatuurverwijzing gewezen op werken van prof. Casimir, Fritz 
Künkel en Jan Ligthart). 

Volgens Dasberg17 nam de gerichtheid op de jeugd in deze periode 
zelfs de vorm aan van jeugdverheerlijking, het afsluiten van de wereld 
van de jeugd van de (afgewezen) wereld van de volwassenen. Dasberg 
spreekt daarbij over de rode en blauwe jeugdbeweging, maar geeft niet 
aan op welke organisaties dat precies betrekking heeft. In ieder geval 
gaat dal niet op voor de NASB, waar aktiviteiten zoals de handvaar
digheid altijd in het licht van de latere volwassenheid gezien werden. 
Zoals in het volgend hoofdstuk over de verhouding tussen NASB en 
AJC nog zal blijken ergerde de NASB zich zelfs aan het jeugdsuperio-
riteitsgevoel, zoals dat bij de AJC wel voorkwam. 
Aan de met die jeugdverheerlijking vaak samenhangende neo-roman-
tische gevoelssfeer doet wel enigszins denken de verheerlijking van de 
natuur en het verfoeien van de grote stad met zijn 'verpestende' sfeer. 
Deze neo-romantiek vond een voedingsbodem in het verzet van de ar
beidersbeweging tegen de uitwassen van de industriële maatschappij. 
Anderzijds stond deze neo-romantiek eigenlijk haaks op het karakter 
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van de arbeidersbeweging als industríele beweging, die eerst middels de 
opkomst van de moderne steden mogelijk was gebleken2' en de voort
gaande ontwikkeling van de produktiemiddelen juist als een drijvende 
kracht in de geschiedenis zag Die natuurverheerlijking bereikte bij de 
NASB trouwens ook niet het mythische karakter zoals in de AJC, 
waar onder invloed van de Duitse SAJ nogal wat oud-germaanse na
tuursymboliek ingang vond De Arbeiderssportbond en zijn leden wa
ren daarvoor te nuchter, te proletarisch Zij stonden zeker met 'met de 
rug naar de rest van de wereld' zoals de AJC en zeker de vrije jeugd
benden wel eens verweten werd Bij de JPJ in Rotterdam zagen we dat 
de kinderen naast kennis van de natuur ook kennis van de techniek 
werd aangereikt Juist in al die aktiviteiten in en naast de sport ging het 
er toch om 'dat wanneer onze jongens en meisjes straks tot mannen en 
vrouwen zijn opgegroeid, ze door hun deelneming aan de NASB beter 
toegerust zijn om te beantwoorden aan de eisen welke het maatschap
pelijke en ekonomische leven hen stelt' " 

En dan de politieke opvoeding 
Wat de politieke opvoeding betrof, bestond een angst om te indoktn-
neren, wat strijdig geacht werd met de idee van goed opvoeden Daar
om mocht het kind wel al heel vroeg ervaren dat het tot de arbeidersbe
weging behoorde, maar dat mocht met gepaard gaan met partijpolitie
ke vorming Dat werd met in overeenstemming geacht met het beeld 
van het kind als zelf wordende persoonlijkheid, dat wil zeggen met de 
vorming van eigen kritisch inzicht Ten aanzien van de politieke op
voeding werd bij de Rode Valken in de AJC (12-16 jaar) overigens vrij
wel eensluidend gedacht 

Om deze ideeën te kunnen bespreken is het nodig eerst kort in te gaan 
op een tweetal tegenover elkaar staande opvattingen van socialistische 
opvoeding en het opvoedkundig denken binnen de Nederlandse so-
ciaal-demokratie 
Binnen de Nederlandse sociaal-demokratie bestond weinig aanhang 
voor de kollektivistische opvoedingsdenkbeelden zoals die vertolkt 
werden door Duitse marxisten als Clara Zctkin, Karl Liebknecht, Rosa 
Luxemburg en na 1918 met name door Edwin Hoernle Volgens 
Hoernle was elke pedagogiek partijdig, en de strijd tussen twee opvoe
dingssystemen niets anders dan een nevenverschijnsel van de machts
strijd tussen twee klassen Hoernle verweet de Reformpedagogen dan 
ook dat zij, door van het kind uit te gaan, meenden boven de strijden
de klassen te staan Omdat het gezin door de ontwikkelingen in het ka-
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pitalisme zijn funktie als opvoedingsinstituut niet meer kon waarma
ken, diende de opvoeding volgens Hoernle aan de ouders ontnomen te 
worden en door de klasse, en haar meest bewuste deel, de kommunisti
sche partij, te worden overgenomen. Het opnieuw formuleren van een 
opvoedingstaak voor het gezin zoals de Reformpedagogiek deed, 
noemde Hoernle kleinburgerlijk. Opvoeden kon slechts plaatsvinden 
door de partij en wel in en door de klassenstrijd.30 In deze opvatting 
werd de opvoeding nauwelijks als een zelfstandige taak naast de deel
neming aan de klassenstrijd gezien. In Nederland was dez: nauwe 
band in vroeger jaren (1907) ook door Henriette Roland Holst, zij het 
wat gematigder, benadrukt: 'De socialistische opvoeding der jeugd 
voltrekt zich slechts gedeeltelijk door de ontwikkeling [...] Deze op
voeding moet aangevuld worden door de strijd, de aktie en wel omdat 
het onmogelijk is, een bepaald punt aan te geven waar de vergaarde 
kennis de jonge arbeiders (-sters) eerst geschikt maakt aan de strijd 
deel te nemen, terwijl omgekeerd de strijd zelf het leerzaamste opvoe
dingsmiddel is ' ." De politieke deelname van de jeugdbeweging 'De 
Zaaier' was de SDAP echter slecht bevallen, en de deelname van jonge 
kinderen aan de strijd zelf was in de SDAP niet langer meer gewenst.32 

Wel invloed op het sociaal-demokratische opvoedingsdenken in Ne
derland had het werk van de zogenaamde Austro-Marxisten. Voogd 
en Vorrink brachten deze ideeën ¡n het IvAO en de AJC, en ook Karel 
Timmerman verwees in zijn brochure via het proefschrift van Klinken
berg naar deze pedagogen.33 De Austro-Marxisten (Max Adler, Otto 
Braun, Felix Kanitz) braken met de star mechanistische geschiedenis
interpretatie van het orthodoxe marxisme, door daar een psychologi
sche interpretatie aan toe te voegen: de menselijke zelfbepaling die 
weliswaar maatschappelijk bepaald is, maar toch een faktor van bete
kenis is bij de omvorming van de kapitalistische maatschappij in een 
socialistische samenleving. Deze opvatting sloot aan bij een van de the
ses van de jonge Marx over Feuerbach: 'Die materialistische Lehre von 
der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergisst, dass die 
Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher selbst erzo
gen werden muss. [...] Das Zusammenfallen des Anderns der Umstän
de und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveranderung kann nur 
als revolutionäre Praxis gefasst und rationell verstanden werden'. 
Naast de grotere rol die de Austro-Marxisten de menselijke zelfbepa
ling toedachten bij de maatschappelijke ontwikkelingen, kenden zij 
ook aan de ideologische bovenbouw een andere waarde toe, door deze 
niet meer als geheel gedetermineerd te zien. Daardoor zagen zij een 
grotere plaats ingeruimd voor die geestelijke vorming welke niet onmid-
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dellijk maatschappelijk nuttig is. 
De grote nadruk op menselijke zelfbepaling en het 'Ik' betekende 
overigens niet dat zij instemden met de door veel pedagogen geformu
leerde eis van neutraliteit. Neutraliteit was volgens hen een utopie: op
voeding wordt medebepaald door de bestaande maatschappelijke ver
houdingen. Zou een opvoedingssysleem zich boven de in deze sociale 
wetmatigheid optredende tegenstellingen willen plaatsen, om daarvoor 
in de plaats een 'algemene mensheidssfeer' te konstrueren, dan zou 
men zich buiten de werkelijkheid plaatsen, waarin nu eenmaal het 
opvoedingsobjekt, het op te voeden kind, gegeven was. Vooral Felix 
Kanilz wees op de gevoelsfaktor in de opvoeding en legde de nadruk 
op de gevoelsmatige binding met de arbeidersbeweging die het kind 
moest worden bijgebracht. De Duitse pedagogen Anna Siemsen en 
Kurt Löwenstein van het blad 'Sozialistische Erziehung' stonden in 
hun opvatting dicht bij het standpunt van de Austro-Marxisten. Bij 
hen kregen experimenten met demokratische vormen, bijvoorbeeld op 
kampen grote aandacht. Gemeenschappelijk aan allen was dat zij de 
gezinsopvoeding als zodanig niet wilden afschaffen, maar veranderen 
en vooral aanvullen. 

Dat de opvattingen van de Austro-Marxisten wél enige weerklank von
den in de Nederlandse sociaal-demokratie kwam ook omdat in de op
voedingstraditie, zoals die in de Nederlandse beweging bestond, weinig 
kollektivistisch gedacht werd, en het recht der ouders om zelf de op
voeding van hun kinderen te bepalen nauwelijks werd betwist. Slechts 
een enkele keer was een daarvan afwijkend geluid te horen. Zo brak in 
de Socialistische Gids van 1925 J. de Jager nog eens een lans voor een 
meer klassegerichte opvoeding: 'De pedagogie kan uit haar aard im
mers niets anders zijn dan het geheel der klasse-ideologieën, voor de 
jeugd pasklaar gemaakt. [...]. Wie daarbij smalend spreekt van het 
kweken van jonge klassenstrijdertjes of klasse-verdedigertjes kan of 
wil niet begrijpen dat een algemene doelstelling en haar bijzondere uit
werking twee verschillende dingen zijn, dat elk verstandig doel op een 
onverstandige manier uitgevoerd kan worden, doch dat in de stelsel
matige voorbereiding van het kind tot lid der klasse even weinig onge-
rijmds zit als in de stelselmatige voorbereiding van het kind tot maat
schappelijke producent of staatsburger'.14 

Mien Lansen, die later tot de oprichters van de JPJ zou behoren, ant
woordde daarop aan De Jager: 'Doch wel eist het socialisme voor al
len, zowel voor volwassenen als kinderen, het recht op in volle geeste
lijke vrijheid te streven naar een eigen overtuiging naar een eigen le
vensbeschouwing. En daarom kan mijns inziens een socialistische par-
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tij nooit een opvoedingsmethode aanvaarden, waarbij de macht van 
de opvoeder misbruikt wordt, om diens levensbeschouwing stelselma
tig aan het kind op te dringen'." Deze laatste opvatting was binnen de 
Nederlandse sociaal-demokratie de overheersende. Ook stond de 
plaats van het gezin als opvoedingsinstituut nauwelijks meer ter dis-
kussie. 

Het laatste deel van de oude klassenstrijdidee verdween uit het opvoe-
dingsdenken van de Nederlandse sociaal-demokratie toen met De Man 
de klassenstrijd moest worden 'van een belangenstrijd tegen de vijand 
van buiten tot een gezindheidsstrijd tegen de vijand van binnen, tot een 
strijd tussen de kapitalistische en de socialistische mens in ieder van 
ons afzonderlijk en in de arbeidersbeweging in het algemeen'." 
Michielse wijst er op dat ook het algemene vormings- en scholingskon-
sept van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, dat al eerder ver
schoven was van een direkte scholing voor de klassenstrijd, naar een 
algemenere gemeenschapsvorming, in de jaren dertig verder door
schoof in personalistische richting. Het doel van de arbeidersontwik
keling wordt na 1935 steeds meer omschreven als 'de harmonische ont
plooiing van de mens als opvoeding van de werkende mens tot mense
lijk zelfbewustzijn, tot zelfverworven beschaving, tot zedelijke vol
wassenheid." 

De ideeën over de politieke opvoeding van de Jonge Pieter Jellen zoals 
die uit de brochure van Timmerman naar voren komen, tonen duide
lijke overeenkomsten met de hier beschreven ideeën van de Austro-
Marxistische pedagogen: de socialistische opvoeding tot een zelfstan
dige aktiviteit gemaakt, los van deelname aan de klassenstrijd. De JPJ 
mocht wel aan algemene, maar niet aan bijzondere politieke manifes
taties van de arbeidersbeweging deelnemen. Dat werd strijdig geacht 
met de opvoeding. De binding aan de arbeidersbeweging moest, met 
Felix Kanitz, vooral een gevoelsmatige zijn: 'in lied en samenzijn ge
tuigenis afleggen van hun proletarische verbondenheid'. 
Dat een eigen socialistisch opvoedingsideaal voor een belangrijk deel 
werd ingeruild voor een algemeen opvoedingsideaal bleek toen de bro
chure het verschil tussen het proletariërskind en het bourgeoiskind uit
drukte in de mate 'waarin het kind deelneemt aan kunstuitingen in 
muziek, zang, beeldhouwwerk en schilderen, literatuur, enz.' Hier 
wordt het proletariërskind afgemeten aan de maatlat van de andere 
klasse: 'In dit opzicht staat het bourgeoiskind een heel eind boven het 
proletariërskind'. Als men met het socialisme betere waarden en nor
men meende te bezitten, dan zou naar mijn mening het arbeiderskind 
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daaraan afgemeten moeten worden, en niet aan de norm van de bur
gerlijke kunst en kuituur. Ook al had De Man dan al uitgesproken dat 
niet alle kunst burgerlijk is enkel en alleen omdat deze in een niet-so-
cialistische maatschappij is ontstaan." 
Kulturele vorming werd steeds meer verengd tot kunstzinnige vor
ming. Anna Siemsen noemde de kunst zelfs de enige weg om de grote 
massa te bereiken," een opvatting waar zowel enige geringschatting 
van de massa als een zekere mate van anti-rationalisme doorklonk. 
Ook in de lijn van de Austro-Marxisten lag de handhaving van de prio
riteit van de gezinsopvoeding en—in Oostenrijk onder invloed van de 
Individualpsychologie—het grote aksent op het individu en de gevoe
ligheid voor machtsrelaties. 

Deze paragraaf samenvattend kan gesteld worden dat de opvoedings
ideeën in de NASB weinig theoretisch doorgedacht waren: de aan
dacht lag meer bij het praktisch handelen dan bij een konsistente theo
rie. Wel vielen duidelijke invloeden van de Reformpedagogiek te on
derkennen. Met een orthodox marxistische pedagogiek als die van 
Hoernle had men alleen nog maar een deel van de terminologie ge
meen. Daarbij moet opgemerkt worden dat bij Hoernle ook weinig 
van een zelfstandige pedagogiek sprake was, los van de direkte klas
senstrijd, en dat dit opvoedingskonsept in andere tijden en andere 
plaatsen dan Hoernle voor ogen stonden te weinig konkrete hulp 
bood. De Nederlandse sociaal-demokratie was bovendien al zover in 
de bestaande samenleving ingegroeid dat een dergelijke opvoedings
theorie daarmee niet langer te verenigen viel. 

Met de Austro-Marxistische denkbeelden, die los van de politieke 
strijd een duidelijke plaats inruimden voor (ontwikkelings-)psycholo-
gische ideeën, kon gemakkelijker aansluiting gevonden worden. Maar 
ook bij deze Austro-Marxisten nam het politieke deel af ten gunste van 
een ontwikkelingspsychologisch denken. Door het socialisme als kul-
tuurbeweging te beschouwen werd het politieke aspekt van de opvoe
ding verder veralgemeniseerd tot gemeenschapszin, nog later in de der
tiger jaren aangevuld door ideeën met een personalistische inslag. En 
juist in deze verschuiving is het begrijpelijk dat op het oog moeilijk in
pasbare theorieën zoals die van Gaulhofer, F.J.J. Buytendijk (via dr. 
K. van Schagen) die sterk individueel/essentialistisch gericht waren en 
volledig afzagen van konkrete historisch-maatschappelijke kontekst, 
toch niet als strijdig ervaren werden. Het opvoedingsdenken in de 
sociaal-demokratie was zelf al ver op weg van een klassenstrijdopvat
ting naar een a-politiek personalisme. 
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Misschien werd deze gedachtengang nog wel het best verwoord door 
Karel Timmerman ¿elf toen hij aftrad als redakteur van 'Ruim Baan': 
'Ons Jonge Pieter Jellenblad is symbool van onze wil de arbeiderskin
deren tot goede mensen op te voeden'.40 

7.2. De Sportbond als kulturele organisatie 

Als sportorganisatie wilde de NASB de nagestreefde andere waarden 
en normen vooral in en door de sportbeoefening zelf tot uitdrukking 
brengen. De vorming door nevenaktiviteiten moest een voortzetting 
betekenen van de vorming door sportaktiviteiten, maar dan op een be
wuster nivo. 'Het zogenaamde kulturele deel onzer taak moet meer in 
het bijzonder tot doel hebben het aankweken, resp. versterken van hel 
klassebewustzijn. Dit vereist zoveel mogelijk weten van staat en maat
schappij, kennis ook van maatschappelijke en staatkundige stromin
gen. Eenmaal verheven tot op het standpunt van de klassenstrijd, tot 
het begrijpen van dit standpunt, zal het vanuit die overtuiging gemak
kelijk vallen alle goede en edele sociale deugden en eigenschappen te 
doen uitbloeien'.41 

Plaats voor scholing werd ingeruimd bij alle grote evenementen en 
feesten. Vooral in de eerste jaren had de feestavond, die met deze ge
beurtenissen verbonden was, een uitgesproken politiek karakter, met 
toespraken, strijdliederen, deklamaties ('Het Slagveld' van Van Col-
lem), films over het Rode Wenen, de Arbeidersolympiades in Frank
furt en Wenen en de ontwapeningsfilm 'Wij blazen Alarm'. Artikel 68 
van het Huishoudelijk Reglement stelde dit zelfs verplicht: 'Om de 
sport feesten luister, propaganda en kunstzin bij te zetten, zoekt de 
bond zo nauw mogelijke samenwerking met zang-, muziek-, toneel-, 
jeugd- en andere kulturele organisaties welke zich in dienst stellen der 
Moderne Arbeidersbeweging'.42 

Artistieke ontwikkelingsochtenden die in Amsterdam werden gehou
den kwamen we in hfst. 3 al tegen. Systematische scholingsprogram
ma's bestonden bij de Mars- en Kampeervendels en de daaruit voort
gekomen Mars- en Kampeergroep, met een kursus esperanto, voor
drachten over revolutionaire literatuur, sterrenkundige oriëntering, 
tijd en leven van Karl Marx, Cees de Dood over socialistische kunst en 
stijl, de verkiezingsstrijd in Duitsland, het plan Welter, de Islam, het 
Zionisme, en de ekonomie van Sovjet-Rusland. 
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Oprichting van een 'Culturele Raad' 
Om meer lijn en ordening in dit vormingswerk te krijgen besloot het 
buitengewoon kongres van NASB in 1930 tot het instellen van een 
'Culturele Raad', waartoe kontakt gezocht werd met de Bond van So-
ciaal-Demokratische Studentenclubs. Taak van deze 'Culturele Raad' 
werd: 1. het verschaffen van ontspanning, 2. systematische ontwikke
lingsarbeid, 3. scherping van het klassebewustzijn en 4. versterking 
van de socialistische overtuiging. Aan de afdelingsbesturen werd ver
zocht op plaatselijk nivo soortgelijke kulturele kommissies op te rich
ten. De 'Culturele Raad' zelf werd samengesteld uit twee leden van het 
bondsbestuur van de NASB en vier leden van de BvSDSC. 
In maart 1931 kwam deze 'Culturele Raad' met een nota over het vor
mingswerk dat binnen de Sportbond zou moeten geschieden. 
Het ontwikkelingswerk werd daarbij onderscheiden in: A. het geeste
lijk ontwikkelingswerk, met enerzijds het zuiver intellektuele, weten
schappelijke werk en anderzijds de vorming op kunstgebied, en B. de 
lichamelijke vorming. Wat betreft het eerste taakgebied erkende de 
'Culturele Raad' dat dat primair een taak was voor het IvAO; dat dan 
wel sterk gewijzigd en uitgebreid zou moeten worden. Maar niet alle 
geestelijke vorming kon bij het IvAO terecht: 'Zelfs bij de strengste 
scheiding zal toch zeker de organisatie die zich met de lichamelijke op
voeding bezighoudt, verschillende onderdelen van het A-gebied zelf
standig moeten beoefenen'. Die noodzaak van zelfstandig ontwikke
lingswerk lag volgens de nota in: 1. de bijzondere samenstelling van de 
Sportbond uit leden die weinig deelnamen aan het werk der arbeiders
beweging buiten de Sportbond om, en 2. de noodzaak van eigen ka
derscholing waarbinnen ook zuiver geestelijk ontwikkelingswerk 
plaats moest vinden. Ten aanzien van dit laatste werd gedacht aan een 
kernblad (waarin artikelen over technische sportleiding, het verband 
tussen sport en arbeidersbeweging, praktische leidingsvraagstukken, 
boekbesprekingen enz.), konferentiekampen voor technische- en op
voedkundige scholing en (op enige termijn) een eigen kaderschool. 
Wat betreft het ontwikkelingswerk voor de massa dacht de nota aan 
de beoefening van het lekespel, massatoneel en bondsfeesten waarbij 
nadruk moest liggen op de aktie van de deelnemers zelf. De echt intel
lektuele vorming moest daarbij een rol van ondergeschikt belang spe
len, een gedachte die we ook al aantroffen in 'De komende nieuwe kui
tuur' van Koos Vorrink (zie hfst. 2) die het feest als vormingsmiddel 
bij uitstek voor de massa propageerde. Daarnaast zou plaats inge
ruimd moeten worden voor herdenkingsavonden naar aanleiding van 
belangrijke gebeurtenissen van de arbeidersbeweging, eenvoudige bro-
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chures zoals bijv 'Sport und Politik' van Julius Deutsch of 'Vom 
Werden einer neuen Kultur' van Paul Franken Tenslotte zou ten aan
zien van dit vormingswerk het bondsorgaan een belangrijke rol moe
ten spelen, met eenvoudige artikelen over technische en hygienische 
onderwerpen, belangrijke gebeurtenissen in de arbeidersbeweging, 
vakbeweging en bedrijfsorganisatie, geheelonthouding als hygienische 
en ethische eis " 

Konflikt met het Instituut voor Arbeidersonfwikkelmg 
De oprichting van de 'Culturele Raad' schoot het IvAO en vooral Piet 
Voogd in het verkeerde keelgat 'Wij hadden altijd gedacht dat de Ar-
beiderssportbond het speciale onderdeel der lichamelijke opvoeding 
voor haar rekening genomen had Nu blijkt dat zij de taak die door 
partij en vakbeweging aan het Instituut is toegewezen, zelfstandig op 
zich wil nemen', en hiertegen wilde Voogd protesteren 'Het Instituut 
heeft een algemene, de Sportbond een bijzondere taak Wenst de 
laatste ook in eigen kring ontspannings- en ontwikkelingsarbeid, ak
koord, maar dan dient dat in samenwerking met het Instituut te wor
den georganiseerd ,44 

Het Instituut voor Arbeidersontwikkelmg was opgericht op 11 novem 
ber 1924, na jarenlange diskussies Het NVV had al in 1914 en de 
SDAP in 1917 besloten tot het instellen van een centrale 'Commissie 
voor de Arbeidersontwikkehng', maar deze kommissie zou eerst in 
1923 met zijn werkzaamheden aanvangen en in 1924 de nota publice
ren welke tot het oprichten van het IvAO zou leiden Alle scholings- en 
vormingsaktiviteiten van SDAP en NVV werden aan het IvAO overge
daan, dat zichzelf daardoor bij voorkeur zag als de derde zuil van de 
arbeidersbeweging, naast de politieke (de partij) en de ekonomische 
(de vakbeweging) SDAP en NVV zouden overigens later een deel van 
de kaderscholing weer zelfstandig op zich nemen, buiten het IvAO om 
zoals ook het wetenschappelijk maandblad van de partij, 'De Socialis
tische Gids', en de VARA zelfstandig bleven opereren Van het IvAO 
kon men alleen individueel lid worden, lidmaatschap van partij of vak
bond hield niet automatisch een lidmaatschap van het IvAO m Het 
IvAO telde in 1931 ruim 36 000 leden, een aantal dat nauwelijks nog 
zou toenemen Volgens Michielsc betekende het IvAO m een tweetal 
opzichten een duidelijke breuk met de ideeën over arbeidersontwikke-
ling zoals die voor de Eerste Wereldoorlog bestonden, namelijk het 
feit dat voortaan alle ontwikkeling en kennis op zich als positief erva
ren werden, en het feit dat het socialisme eerder in idealistische zin als 
een kultuurprobleem werd opgevat, dan in de traditioneel materialisti-
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sehe zin van klassenstrijd vooral een verandering van levenshouding 
tot een nieuwe gemeenschapskultuur was voortaan het streven " 

Het protest van het IvAO had sukses In juni 1931 werd een konferen-
tie belegd tussen IvAO, NASB, BvSDSC en de SDAP Daarbij werd 
van de kant van het IvAO betoogd dat er wel begrip bestond voor het 
feit dat de Sportbond ontspanningsbijeenkomsten wilde beleggen, 
doch dat het daarbij zou moeten blijven De kulturele opvoeding was 
het terrein van het Instituut Bondsvoor¿itter Muller bleef echter bij 
zijn opvatting dat de Sportbond ook in dit opzicht een taak had 'Als 
wij dit werk niet ter hand nemen, dan kan de Sportbond wel worden 
opgedoekt, want wat onderscheidt ons dan nog van de burgerlijke 
sportbonden7' Uiteindelijk werd besloten tot een kontaktkommissie 
tussen IvAO en NASB " 

In 1933 zouden SDAP, NVV, IvAO, Natuuivrienden, VARA, AJC, 
Jeugdraad NVV, NASB, de bonden van Arbcidersmuziek-, zang-, en 
toneelverenigingen en de kunstredaktie van 'Het Volk' overgaan tot 
het oprichten van een overkoepelende 'Culturele Raad', waarvan het 
sekretanaat bij het IvAO zou gaan berusten Binnen deze 'Culturele 
Raad' zouden AJC, Jeugdraad NVV en de NASB een aparte sub-kom-
missie voor het jeugdwerk vormen 47 

Al had het IvAO niet helemaal zijn zin gekregen, alles overziende moet 
de konklusie toch luiden dat de Sportbond voor de zoveelste keer ver
dere beperkingen waren opgelegd Voor alle kursorisch ontwikkelings
werk, buiten de sporttechnische opleidingen om, werden de Sport-
bondsleden voortaan verwezen naar het IvAO De intensiteit van het 
kontakt met het Instituut verschilde van plaats tot plaats Vooral de 
afdeling Den Haag organiseerde veel festiviteiten samen met het Insti
tuut, zoals bijvoorbeeld de familiedagen voor het gezin waarvan alle le
den dan beziggehouden werden met spel, dans en voordracht in de 
vrije natuur 

Feestavonden 
Om ondanks die beperkingen vooral de feestavonden toch een vor-
mingstaak te geven, werd in het winterseizoen 1932/1933 een revue-
spel 'Wij heffen ons op' geschreven door Ru Mulder en Martien Be
versluis Het was een spel met tien tableaux met deklamatie van Ru 
Mulder, waarin de oorlogsophitsing van het kapitalisme, de steeds ver
dergaande rationalisering van de arbeid, het opvoeren van het arbeids-
tempo, waardoor aan de ene kant meer arbeiders versleten raken en 
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aan de andere kam veel arbeiders werkloos worden, het sensaliekarak-
ter van de burgerlijke sport en tenslotte de internationale verbroede
ring door de arbeiderssport getoond werden.4' 'Wij heffen ons op' 
werd in 27 afdelingen vertoond en 15.000 mensen kwamen er naar kij
ken. De voorstelling in Amsterdam vond plaats in Carré, waarvan alle 
2000 plaatsen al in de voorverkoop uitverkocht raakten. 
In 1933/1934 werd door dezelfde auteurs de revue 'Hou Stand' ge
schreven, waarbij de statische tableaux van 'Wij heffen ons op' ver
vangen waren door bewegingsplastieken, die evenals de tableaux 
steeds door de leden van de organiserende afdeling moesten worden 
uitgevoerd, die daarvoor enige weken oefenden. Ook hier stond het 
aandeel van de arbeiderssport in de strijd van het proletariaat en haar 
streven naar vrede centraal, sterk gericht op de fascistische dreiging die 
sinds 1933 boven Europa hing. Het stnjdkarakter van deze stukken 
had de overhand boven de dramatische expressie: 

'Het kapitaal kent niet de mens 
Het kent zijn winst en kent zijn wens 
En nergens, nergens is zijn grens 
Het kent getallen naast elkaar 
Te maken door de proletaar 
Het rekent niet met lijf en ziel 
Maar met de drijfriem en het wiel 
Het vouwt zijn handen en het bidt 
Voor zijnen buit... voor zijn bezit 
Eentonig draait het mens na mens 
Tot aan zijn einde... tot aan zijn grens' 

'Zo wordt het goed! Laat blijven en groeien 
Ontplooi en begeestert! O Arbeiderssport 
De speer mag niet rusten voor eenmaal dat doelwit 
Het kapitalisme getroffen wordt 
De schijf die Gij werpt, moet het doelwit eens dekken 
De wedloop moet gaan om de prijs van haar val 
Vooruit naar de eindstreep en ijlings vertrekken 
En 't sein van dien ander—U oproepen zal."* 

Van 'Hou Stand' vonden met veel sukses 40 voorstellingen plaats. 
Omdat deze revues echter nogal wat organisatorische en financiële 
konsekwenties voor de afdelingen met zich meebrachten werd het jaar 
daarop gekozen voor een cabaretvorm, waarbij de afdeling zelf niet 
werd ingeschakeld. Een sukses werd dat echter niet. De grote landelij-
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ke revues waren daarmee van de baan. Wel schreef Willem van Iepen-
daal in 1939 nog het spel 'Vervulling' dat speciaal voor de adspiranten 
in de Sportbond bestemd was en opgevoerd werd tijdens de 'Jeugd-in-
Nood'-manifestaties. 
In Den Haag schreef Hessel Jongsma, die jarenlang kunstkriticus bij 
'Het Volk' was geweest en deel uitmaakte van de Haagse tennisgroep, 
een operette, 'Bobby de Sportheld', over een jongeman uit een socia
listisch gezin die op 1 mei een voetbalwedstrijd moest spelen voor het 
Nederlands Elftal. Alleen de afdeling Arnhem nam deze operette over, 
maar de Haagse tennissers hadden zoveel plezier in het spelen gekre
gen, dat zij ook een groep 'De Haagse Leekenspelers' oprichtten, die 
zich aansloot bij de Bond van Arbeiderstoneelverenigingen." 
Het kulturele peil van de talloze feestavonden in de Sportbond was 
voor het bondsbestuur een aanhoudende zorg. Doorgaans vertoonde 
zo'n feestavond het patroon van 1. opening door de afdelingsvoorzit
ter of gastspreker, 2. demonstraties van diverse groepen uit de afdeling 
en 3. ev. deklamaties en zang en 4. 'bal na'. 

Juist over dat 'bal na' ontstond in de kolommen van 'Arbeiderssport' 
een felle diskussie. Sal Broekman was sterk tegen: 'De arbeidersklasse 
behoort als draagster van een nieuwe kuituur niet over te nemen wat er 
onder het kapitalisme als zodanig bekend is, maar op alle levensterrei
nen een ander geluid doen horen. Zo ook met het 'bal na' [...] Het 
dansen op zich is niet te veroordelen, maar wat oorspronkelijk in het 
dansen tot uitdrukking werd gebracht is verdwenen. Het kapitalisme 
brengt de arbeidersklasse surrogaten van voedingsmiddelen, genot
middelen, kunst en dans. Lagere Instinkten worden geprikkeld, en te
gen het overheersend worden dier lagere driften kan nooit genoeg wor
den gewaarschuwd. [...] Niet zozeer tegen de dans als tegen de sfeer 
der huidige danszalen moet worden gewaarschuwd. Wij moeten de on
zen houden buiten de maalstroom van zinledige doel- en geestloze ge
nietingen welke de kapitalistische maatschappij in het leven riep om de 
geesten der mensen te benevelen en af te houden van hun 
klasseplicht'.s' Volgens Broekman was de feestkultuur een direkte uit
drukking van de maatschappelijke situatie. Zoals in de Middeleeuwen 
bij een sterke overheersing van de kerk er een sterke gemeenschaps
kunst ontstond, waarbij het lichaam ondergeschikt was aan de geest, 
(zoals bijv. bij de passiespelen) zo zag je in de feestkultuur van nu de 
weerspiegeling van maatschappelijke krachten die ons beheersen: indi
vidualisme, konkurrentie, holle klanken en nabootsing." 
De veel pragmatischer ingestelde bondsvoorzitter Muller zag het 'bal 
na' echter anders: 'Dansen kan kunst zijn, volkskunst en volksont-

194 



spanning. Daarom moeten we niet aanstonds afdelingen die een feest 
organiseren waarna nog gelegenheid tot dansen is, als burgerlijk in de 
ban doen'. De meeste sporten die de NASB beoefende waren immers 
ook van burgerlijke huize. Het ging om de wijze waaróp de beoefening 
geschiedde. Als de avond op een goed kultureel peil stond, dan zou 
een 'bal na' de goede uitwerking niet kunnen bederven. 'Nog slechts 
een deel van de arbeidende jeugd wordt in onze sfeer opgevoed. De 
meesten zoeken nog vertier in bioscoop, kroeg of danszaal. Hoe krij
gen wij hen daaruit? Door het 'bal na' in de ban te doen krijgen wij 
hen er zeker niet uit. Voor sommigen is het 'bal na' nu eenmaal reden 
om onze avonden te bezoeken, en dan ondergaan zij als vanzelf de be
schavende werking van de rest van de avond'." De Sportbond moest 
zich volgens Muller hoeden voor Prinzipienreiterei: 'Een socialistische 
levenshouding is alleen bereikbaar in een zeer strenge socialistische or
ganisatie en dan nog maar voor een kleine groep mensen. Een socia
listische levenshouding voor de grote massa kan uiteindelijk slechts het 
resultaat zijn van een sociaal-georganiseerde samenleving en zover 
hebben we het helaas nog niet kunnen brengen'. In dit opzicht kon 
volgens Muller de AJC als voorbeeld dienen, die ook tal van konses
sies aan haar principieel socialistisch karakter had moeten doen, en 
desondanks waren van de tienduizend AJC-ers slechts 4000 AJC-er 
volgens het oude begrip. De rest waren Rode Valken. En dat zei vol
gens Muller al genoeg." 

Uit vele afdelingsberichten in 'Arbeiderssport' blijkt dat deze meer 
pragmatische houding van Muller in het land de meeste aanhang had. 
In de jaren dertig gingen ook steeds meer konferenciers en jazz-band-
jes optreden op feestavonden van de Sportbond. In 1938 zouden diver
se afdelingen besluiten zelf kursussen modern dansen te gaan organise
ren omdat de praktijk toch uitwees dat elk feest met 'bal na' eindigde, 
en dat door zelf het dansen te organiseren zulks in ieder geval in een al
coholvrije omgeving zou geschieden. In maart 1940 zou Broekman 
dan ook verzuchten: 'Al tien jaar geleden schreven wij dat wij ons los 
moesten maken van de twijfelachtige genoegens die de kapitalistische 
orde ons biedt. Nu bestaan veel feestavonden uit een konferencier, een 
liedjeszingende dame en jazz-bandjes, waarbij de inbreng van de afde
ling nihil is. In een halve eeuw van materiële en geestelijke opgang is 
onze socialistische beweging er niet in geslaagd een groep vokale en in
strumentale kunstenaars te kweken, welke door omvang en stijlvolle 
kunst ons onafhankelijk van de afgrijselijke vermaaksproduktie 
maakt [...]. Wanneer wij ons op onze feestavonden met lichte kunst 
willen vermaken, moeten wij bij lieden terecht die over het algemeen 
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volslagen a-politiek zijn ingesteld en volkomen onverschillig staan te
genover de arbeidersbeweging en haar intenties' " 

Waar in het vormingsdenken van de Sportbond het feest zo'n belang
rijke plaats innam, mag zeker het Pinkstersportteest niet vergeten wor
den als manifestatie van eenheid en kracht van de arbeiderssportbewe-
ging Zoveel mogelijk leden moesten er aktief aan deelnemen, waartoe 
dan in alle takken van sport toernooien werden georganiseerd, alsme
de speciale massaoefeningen Een grote optocht door de stad en een 
massale feestavond met fakkeloptocht hoorden ook tot hel feest 
In 1929 werd het eerste Pinksterfeest gehouden in Den Haag, nog be
scheiden van omvang Het feest het jaar daarop in Amsterdam was 
veel groter, waarbij een te royale opzet en een te groot aantal buiten
landse uitnodigingen tot een flink financieel tekort leidde Het groot
ste Pinksterfeest vond plaats in 1931 in Arnhem, waarbij een groot 
aantal Duitse ploegen aanwezig was, alsmede een voetbalelftal uit En
geland In 1932 mocht niet meer van de akkommodaties van Arnhem 
gebruik gemaakt worden, en besloten werd toen het feest te decentrali
seren in Assen, Hilversum en Maastricht Door de te late organisatie 
bleef het aantal deelnemers echter zo laag dat tot afgelasting besloten 
werd 

Het Pinksterfeest dat in 1933 te Almelo gehouden werd, zou het 
laatste grote centrale feest zijn In 1934, 1935 en 1936 werd in resp 
Utrecht, Arnhem en Groningen steeds zoveel tegenwerking van de ge
meentelijke autoriteiten ondervonden, dat het bondsbestuur meende 
tot afgelasten te moeien overgaan In 1937 werd van het organiseren 
van een Pinksterfeest afgezien om de deelname aan de Arbeidersolym-
piade m Antwerpen niet in de wielen te rijden In 1938 konden de 
Sportbonden deelnemen aan hel Pinksterfeest van de AJC te Vierhou 
ten In 1939 moest voorzitter Muller tot zijn spijt konstateren dat de 
idee van een jaarlijks groot algemeen sportfecst niet meer zo bleek te 
leven De werkloosheid en de grote kosten die zo'n Pinksterfeest met 
zich meebracht, speelden hierbij volgens Muller natuurlijk wel een rol, 
maar vooral kwam het omdat iedere sportbeoefenaar eerst en vooral 
geïnteresseerd was in zijn eigen tak van sport, 'indien hij daarnaast 
zijn portie bijdraagt in de algemene beweging, is voor hem de kous in 
de Sportbond wel af De ideologische en propagandistische betekenis 
van een centraal sportteesl werd te weinig ingezien " Ook op distnkts-
nivo was deze verschuiving van algemene sportfeesten naar toernooien 
voor een bepaalde tak van sport merkbaar Zij liep parallel met de in 
hoofdstuk 4 aangegeven verschuiving van centralistisch naar federa-
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listisch denken. Volgens Van Doorn en Lammers vervult de kultus 
(w.o. feesten) een belangrijke integrerende en stabiliserende rol binnen 
een sociale struktuur." In het onvermogen nog langer dit soort Pink
sterfeesten te organiseren kan dan ook een zekere mate van desintegra
tie van de oorspronkelijke sociale struktuur (de centralistische Sport
bond) gezien worden. 

Het zingen in de Sportbond kreeg nooit een grote plaats, al bestonden 
er wel eigen zangbundels voor de volwassenen 'Zing Kameraad' van 
P.F. Sanders en Joh. Keja, en 'Ruim Baan' voor de Jonge Pieter Jel-
len. Alleen de 'Sportbondmars' raakte ingeburgerd. Veel van die liede
ren droegen een uitgesproken onpolitiek karakter. 

Levensstijl 

Tot de kulturele vorming van de leden werd ook gerekend het bijbren
gen van een bepaalde levensstijl. Gemeenschapszin en solidariteit je
gens de arbeidersbeweging hoorden daartoe, maar ook geheelonthou
ding. Alle bijeenkomsten van de NASB waren alcoholvrij, ook de bij
eenkomsten van de biljarters, die daartoe vaak aparte afspraken moes
ten maken met de verhuurders van de biljartzalen. Ook het roken werd 
bestreden, al ging dat niet fanatiek en, zoals meermalen bleek, ook 
niet met algemeen sukses. Ook het maken van tochten in de vrije na
tuur hoorde bij die levensstijl. Die tochten werden gemaakt te voet, 
met de fiets of met de kano. 

Bij die levensstijl hoorde ook nog de sportkleding. De mannen werd 
aangeraden zoveel mogelijk met ontbloot bovenlijf te oefenen en hun 
sportbroeken niet te lang te maken zodat minstens de helft van het bo
venbeen onbedekt bleef. Het gebruik van kousen werd afgeraden. Bij 
het zwemmen droegen de mannen een driehoekige zwembroek, in 
plaats van het in die tijd nog gebruikelijke zwempak. Alleen met op
tochten werd de vrouwen een rokje aanbevolen, de sportbeoefening 
zelf diende voor vrouwen ook in korte broek te geschieden. 'De revolte 
in het denken der mensheid, de veranderde hygiënische opvattingen, 
de alom toenemende sportbeoefening hebben tot gevolg dat men de 
volstrekte lichaamsbedekking niet meer als het summum van gezond
heid en zedelijkheid beschouwt, doch veeleer het lichaam zoveel als 
mogelijk is, wenst bloot te stellen aan de inwerking van licht en 
lucht'," zo meende 'Arbeiderssport'. Een mening waaruit een positie
ve instelling ten opzichte van de menselijke lichamelijkheid bleek. Dat 
zo'n mening in die tijd nog vrij uitzonderlijk was bleek uit de vijandige 
reakties die de kleding van de Sportbond steeds weer opriep. Zo wer-
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den bij het Pinksterfeest in Arnhem in 1931 de blote benen van enige 
Duitse meisjes aangegrepen door de katholieke pers voor een hetze te
gen alles wat socialistisch was, 'opdat de gesel der rode zweep uit het 
stadhuis worde verdreven'." In Veenendaal werden in sportkostuum 
wandelende Sportbonders door Wilhelmus-zingende omstanders met 
stenen bekogeld.'" In Deventer werd de Sportbond uit het organisatie-
komité voor een inzameling voor kindertehuizen gezet, omdat hij niet 
wilde ingaan op de eis van katholieke zijde dat de dames alleen met 
volledig bedekt lichaam in rok en lange kniekousen mochten deelne
men aan de demonstratieve tocht door de stad." In Zuid-Limburg 
werden voor de verandering nu eens de mannen het slachtoffer van 
christelijke zedelijkheidsapostelen, toen zij door de politie uit een op
tocht werden verwijderd wegens hun te korte sportbroekjes.62 Slechts 
een enkele maal bleek dat er ook in de Sportbond mensen waren die 
vonden dat het allemaal wel wat minder kon: Volgens een ingezonden 
brief toonde de kleding van de vrouwen met zeer korte broekjes en 
laag uitgesneden bloesjes overdadig veel onoverdekt terrein, 'vooral 
bij haar, wie moeder Natuur minder gunstig bedeeld heeft (bijv. een 
ietwat korpulent figuur), doet een op deze wijze gedragen kleding wei
nig aangenaam aan'." 

Wat de scholingsaktiviteiten betreft, moeten nog genoemd worden de 
vlugschriften die de Sportbond bij de diverse manifestaties uitgaf, als
mede een tweetal brochures waarin de relatie tussen sport en arbeiders
beweging en de bezwaren tegen de burgerlijke sport werden behan
deld. In 1929 was dat 'Arbeiderssport of Burgerlijke sport' van A.F. 
Muller waarvan 1000 ex. verschenen en in 1931 'Jonge Kracht' van Sal 
Broekman waarvan 10.000 exemplaren het daglicht zagen. 
En dan tenslotte 'Arbeiderssport', dat volgens de nota van de 'Cultu
rele Raad' ook een taak in de scholing van de massa van de leden 
moest hebben. Zoals al eerder aangegeven, slaagde het bondsbestuur 
er pas in 1938 in het kongres zo ver te krijgen dat het abonnement op 
'Arbeiderssport' verplicht gesteld werd voor alle leden boven de 14 
jaar. De veronderstelling dat juist die leden die enkel en alleen om de 
sport lid waren van de Sportbond, niet geabonneerd waren en daarmee 
buiten het bereik van deze scholing bleven ligt voor de hand, zodat het 
scholingseffekt van 'Arbeiderssport' niet optimaal geweest is. De taak 
die het blad had maakte het in ieder geval waar. Artikelen over de rela
tie arbeiderssport en arbeidersbeweging; sport onder diktatuur; medi
sche en fysiologische artikelen; de toenemende arbeidsrationalisatie; 
fascisme en communisme; de ontwikkelingen in Duitsland; de werk-
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loosheid en de gevolgen voor de jeugd; Roosevelt en de New Deal; de 
plannen van de kommissie Welter; Kongressen en jaarverslagen van 
SDAP en NVV; de oprichting van de Arbeiderspers. Kortom een reeks 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen werden besproken, 
waarbij er voor gewaakt werd niet terrein van de SDAP en I vAO te be
treden, door verhoudingsgewijs weinig binnenlandse partijpolitieke 
ontwikkelingen aan de orde te stellen. De aandacht voor allerlei zaken 
die het NVV betroffen was duidelijk groter. Kulturele zaken, in de zin 
van 'de kunst betreffende', kwamen in 'Arbeiderssport' weinig aan 
bod. Sport en politiek vormden er de hoofdmoot. 

Deze paragraaf over de kulturele aktiviteiten van de NASB zou ik met 
twee opmerkingen willen afsluiten. 
De Sportbond heeft geprobeerd het beeld van een sportorganisatie die 
zich met sport en niets anders dan sport bezig hield te doorbreken. 
Voor een deel is dat ook gelukt. Zeker in de eerste jaren in Amsterdam 
werden sport-, kulturele en politieke aktiviteiten als één geheel gezien. 
Later—ik denk daarbij aan de revues—lagen sport- en kulturele akti
viteiten nog in eikaars verlengde. Aan het eind van de dertiger jaren 
echter werd de NASB meer een sportbond die ook kulturele nevenakti-
viteiten organiseerde. Dat het voor een deel ook mislukt is lag aan de 
algemene lijn van desintegratie die de ontwikkeling van de NASB in de 
jaren dertig kenmerkte en waar ik al op meerdere plaatsen op gewezen 
heb. Daar overigens niet los van staand, kan een deel van de misluk
king ook zeker verklaard worden uit de direkte beperkingen die de 
NASB vanuit de grote beweging keer op keer werden opgelegd, juist in 
zijn streven een sportkultuur te integreren met politieke en kulturele 
aktiviteiten in de ruimste zin. We zagen zo'n beperking al bij de erken
ning door de Algemene Raad in hoofdstuk 3. In deze paragraaf kwa
men we een verdere beperking tegen toen het IvAO voor zichzelf het 
monopolie voor alle arbeidersontwikkeling binnen de beweging op
eiste. Terecht antwoordde Muller daar ook op: 'als wij dit werk niet 
ter hand nemen, dan kan de Sportbond wel worden opgedoekt, want 
wat onderscheidt ons dan nog van de burgerlijke sportbonden?' De 
tweede opmerking gaat over de inhoudelijke verschuiving van het 
scholings- en vormingsdenken. In de aanhef van deze paragraaf werd 
een citaat uit 1931 weergegeven waarin als taak van de kulturele vor
ming gezien werd 'het aankweken resp. versterken van het klassebe-
wustzijn' en in de middelen die genoemd werden stonden kennis en 
weten voorop. In de loop van de jaren dertig veranderde deze opvat
ting. In de geest van het 'socialisme als kultuurbeweging' verdween het 
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politieke klassebewustzijn als doel om plaats te maken voor een brede
re maar vagere kultuuropvoeding. Op de tweede plaats veranderde het 
scholingskonsept van weten en kennen naar een vormingskonsept van 
meevoelen en meebeleven, tot uiting komend in de ideeën over de 
feestkultuur64 als medium om de massa te bereiken. Naast het verloren 
gaan van de politieke inhoud kan hierin ook een onderschatting van de 
gewone leden, en een zeker gevaar voor anti-rationalisme (werken op 
het gevoel van de massa) betreurd worden. De verandering in het 
scholings- en vormingsdenken binnen de NASB was daarmee niet an
ders dan die welke Michielse voor het Instituut voor Arbeidersontwik
keling beschreef. 
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δ 
De Sportbond als politieke organisatie 

8 1 De verhouding toi SDAP en NVV 

DeSDAP 

Al had het partijbestuur de Sportbond ten lange leste erkend (misschien 

beter moeten erkennen), van sympathie was weinig te merken Zo 

mocht de bond het SDAP-kongres van 1931 niet bezoeken als genodig

de, doch slechts als verwante organisatie die op eigen verzoek van het 

partijbestuur twee toegangskaarten kon krijgen Om dit voorval en ve

le andere ongenoegens op te lossen, werd in mei 1931 een gesprek ge

houden tussen het bondsbestuur en partijbestuur, na afloop waarvan 

het partijbestuur verklaarde de NASB volkomen te erkennen 'zonder 

zich daarbij op het door de NASB gestelde standpunt te plaatsen en 

zonder van mening te zijn dat er op de partijgenoten pressie mag wor

den uitgeoefend om lid van de NASB te worden' ' Op het verzoek van 

het bondsbestuur om de partij afdelingen een circulaire ter aanbeveling 

te sturen, antwoordde het partijbestuur positief, maar de uiteindelijke 

gekozen formulering 'het hoofdbestuur van de Sportbond niet tegen 

te werken indien het in het land tracht afdelingen te stichten'2 liep niet 

over van enthousiasme Dat gold ook voor een soortgelijk verzoek in 

1936 toen de Sportbond de raadsfrakties van de SDAP om hulp vroeg 

bij zijn pogingen sportzalen en -terreinen te huren Nu formuleerde 

het partijbestuur 'om aanvragen van kulturele organisaties welwillend 

in overweging te nemen' 1 

Op lager nivo lag de zaak vaak niet anders, al waren er ook partijafde-

hngen en raadsfrakties die de Sportbond gunstig gezind waren en 

daadwerkelijk hulp boden Vaker echter was slechts sprake van mis

prijzende akseptatie, zoals bijvoorbeeld in Lochern, waar de partijaf-

dehng verklaarde 'dat zij zich niet langer zou verzetten tegen het be

staan der afdeling, doch dat bij tijd en wijle de nodige sympathie wel 

zou ontstaan' ' Dikwijls bestond regelrechte tegenwerking, zodat nog 

in 1938 het bondsbestuur moest reageren 'Het bondsbestuur is niet 

bereid een lid van de SDAP als slecht partijgenoot te kwalificeren in

dien het andere sportbonden dient in plaats van de onze Het is echter 

niet langer bereid zonder morren tegenwerking van partijgenoten te 

aanvaarden, die onze afdeling pogen te ondermijnen en de oprichting 

van nieuwe afdelingen pogen tegen te gaan Te dien opzichte hebben 
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wij recht op de bescherming van de leiding der partij' ' 
Die afwijzing van de partij is gedurende het hele bestaan van de Sport
bond gebleven In de jaarverslagen van 1926 tot 1938 en de kongres-
verslagen van 1927 tot 1938 van de SDAP, werd de Sportbond slechts 
terloops genoemd In 1929 werd aan de Sportbond ƒ 400,— subsidie 
verstrekt De AJC ontving in dat j a a r / 5 680,— van de partij In 1932 
volgde nog eens ƒ 100,— subsidie voor de NASB als blijk van erken 
ning Dat was vlak nadat het bondsbestuur het partijbestuur zijn steun 
had betuigd in de strijd met de OSP In alle andere jaren bleef finan
ciële steun achterwege, terwijl de AJC jaarlijks tussen de ƒ 3 500,— 
(1931) en ƒ 5 750,— (1936) ontving en de Bond van Sociaal Democra
tische Vrouwenclubs steeds rond de ƒ 2 500,— ' 
De gespannen verhouding met de partij dwong de Sportbond ook poli
tiek tot voorzichtig handelen Voortdurend werd de leden voorgehou
den dat 'voor de sportbeoefenaar in de NASB de arbeidersbeweging 
nummer een is' ' Die prioriteit van de politiek bleek ook door het afge
lasten van oefenuren, kompetities en zelfs van het grote Haagse Paas-
korfbaltoernooi als tegelijkertijd demonstraties van SDAP en NVV 
werden gehouden omdat het de plicht van de arbeiderssporters werd 
gevonden daarbij aanwezig te zijn Maar dat terrein van de politiek, 
dat als het belangrijkste werd aangeduid, mocht nauwelijks worden 
betreden om de SDAP niet voor het hoofd te stoten De redaktie van 
'Arbciderssport' formuleerde het aldus 'over en van de arbeidersbe
weging praten we wel, maar alleen m bepaalde zin Niet bijvoorbeeld 
over de politiek van de SDAP, de taktiek van de vakbonden en derge
lijke zaken [ ] Als we dus in ons blad onderwerpen behandelen de 
arbeidersbeweging betreffende zal het zijn in onderrichtende zin, ter 
verrijking van de kennis onzer lezers [ ] Niet in kritische of beoorde
lende, wel in aanbevelende zin zullen wij aandacht aan de arbeidersbe
weging schenken' ' 

Dat het juist voor een zich oppositioneel socialistisch opstellende 
Sportbond moeilijk was uit het vaarwater van de partij te blijven, 
bleek al uit de affiniteit van de Sportbond in Amsterdam met de zoge
naamde linkse stroming in de SDAP in het najaar 1928, zoals al m 
hfst 3 besproken Dat bleek opnieuw in 1932 toen op het Paaskongres 
van de SDAP het allang slepende konflikt met de linkervleugel uitliep 
op de lang verwachte scheuring, en de OSP, de Onafhankelijke Socia
listische Partij, werd opgericht Kern van het konflikt was de beoorde
ling van de bestaande ekonomische knsis, waarvan die linkervleugel 
meende dat het kapitalisme zich daar niet meer uit zou kunnen redden 
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en derhalve de partij andere, meer revolutionaire middelen zou moe
ten aanwenden in plaats van de steeds enger op het parlement gerichte 
aktie die tot dan toe gevolgd werd. Het partijbestuur echter meende 
dat deze krisis in niets verschilde van vorige en dat derhalve niet van de 
beproefde middelen hoefde te worden afgeweken. 
Het konflikt in de partij speelde ook heftig binnen de Sportbond. In 
een motie die in Amsterdam werd ingediend werd het partijbestuur 
verweten scheuringspolitiek te bedrijven. Muller raadde de bespreking 
van deze motie af: 'Als de NASB zich met dit geschil zou bemoeien 
zouden partij en vakbeweging zich van de NASB afwenden. Leden van 
de NASB mogen volgens de Statuten niets ondernemen tegen de Mo
derne Arbeidersbeweging'. Dat wilde volgens Muller niet zeggen dat 
de zogenaamde 'Linksen' geen lid zouden kunnen zijn. In tegenstelling 
tot de kommunisten waren zij wel voorstander van de Moderne Arbei
dersbeweging. 'Het zijn dus geen principiële maar taktische verschillen 
en wie daarin gelijk heeft is niet ter beoordeling van een Sportbond. 
Dat zou ook onze zelfstandigheid als Sportbond bedreigen'.' Onmid
dellijk na de scheuring besprak Muller de ontwikkelingen in 'Arbei-
derssport', waarbij hij zelf wel inhoudelijke uitspraken deed: 'De uit-
getredenen zijn klaarblijkelijk van mening dat er onder de arbeiders 
van Nederland een revolutionaire gezindheid heerst [...]. Daarin ver
gissen ze zich stellig. Bij velen heerst een zekere ontevredenheid, een 
gevoel van ontstemming en onbehagelijkheid, maar dat is heel iets an
ders dan revolutionair elan'. Volgens Muller zou de nieuwe partij dan 
ook niet veel anders kunnen doen dan de oude, op één punt na: 'Een 
juistere en intensievere propaganda onder de arbeiders, waarbij de ar
beiders intensiever worden bewerkt en voorbereid op de meer princi
piële strijd voor het socialisme. Deze principiële agitatie en propagan
da laat in de partij te wensen over'.10 Op zijn beurt kreeg Muller daar
op van de vertegenwoordiger van de Algemene Raad, Van der Lende, 
te horen dat ook zulke diskussies niet in 'Arbeiderssport' thuishoor
den." 

Daarmee waren bij de NASB de problemen nog niet opgelost. In Am
sterdam, waar organisatorische en financiële moeilijkheden tot grote 
problemen in de afdeling geleid hadden (zie hfst. 4) speelde ook nog 
eens het feit dat afdelingsbestuur en groepsbesturen van de diverse 
sporttakken politiek fel tegenover elkaar stonden. Alle vertegenwoor
digers van de groepsbesturen in het algemeen afdelingsbestuur bleken 
tot de OSP te behoren.'2 

In Arnhem bestond het hele afdelingsbestuur uit OSP-ers. Ook twee 
leden van het bondsbestuur (Reuderink en De Ruyter) waren lid van de 
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OSP Ongerust over die ontwikkeling kwam sekretaris Woudenberg 
namens het partijbestuur bij de Sportbond informeren hoc deze zich 
opstelde in het konfhkt Gerustgesteld kon hij het partijbestuur en de 
vergadering van gewestelijk sekretanssen meedelen dat de NASB 
(evenals AJC, maar met de BvSDSC) zich achter het partijbestuur 
opstelde " Helemaal gerust was men overigens niet, want verschillen
de keren, tot in 1935 toe, sprak het partijbestuur over het feit dat de 
Sportbond nog steeds niet 'van extreme elementen gezuiverd was' " 
Op het kongres van de Sportbond zelf in april 1932 stelde Amsterdam 
voor, om artikel 2 van de statuten te wijzigen Dit artikel 2 luidde dat 
de Sportbond zich op het standpunt stelde van de Moderne Arbeiders
beweging, zoals belichaamd in SDAP en NVV Voorgesteld werd dit 
artikel aan te vullen met de OSP Het kongres sprak echter uit dat het 
met de taak van de Arbeiderssportbond mocht en kon zijn, uit te ma
ken wie tol de Moderne Arbeidersbeweging gerekend moest worden 
'Dat behoort tot de bevoegdheid van SDAP en NVV zelf' Het betref
fende artikel werd dus niet gewijzigd, maar op diverse vragen uit het 
kongres antwoordde Muller wel duidelijk dat ook OSP-ers volwaardig 
lid konden zijn en in alle bestuursfunkties van de bond mochten blij
ven " De OSP-ers dienden zich dan wel te onthouden van elke propa
ganda voor hun partij Op de vraag hoe dat dan moest bij diverse poli
tieke gebeurtenissen gaf de redaktic het voorbeeld van een lid van het 
NAS die ook hd was van de Sportbond en aan zoveel mogelijk gebeur
tenissen van de bond deelnam, maar wel naar de 1 mei-viering van het 
NAS ging 'Zo kunnen de linksen ook in de NASB blijven als ZIJ het 
konfhkt maar niet binnen de NASB brengen' ' Met deze opstelling 
gingen de OSP ers in de Sportbond akkoord 

Bleek uit het voorgaande al dat het bondsbestuur zich angstvallig 
hoedde voor teveel eigen politieke stellingname, in 1933 werd van bui
ten af de mogelijkheid voor een politieke opstelling van de NASB nog 
verder beperkt Als reaktie op o a het optreden van de geüniformeer
de WA-troepen van de NSB werd op 15-9-1933 het zogenaamde 'uni
formverbod' afgekondigd Het verbood 'het in het openbaar dragen 
van kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekenen uitdrukken
de een bepaald staatkundig streven' " Al snel volgden ook veroorde
lingen van Sportbonders omdat zij in een optocht rode vlaggen met de 
letters NASB meevoerden, evenals vlaggen met daarop de drie pijlen, 
het internationaal symbool tegen het fascisme Ook de rode sport-
broek werd gezien als een uitdrukking van het staatkundig streven 
van de Sportbond 
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En de Sportbond, bang voor verdere verboden en tegenwerking, krab
belde terug. De kleuren rood en wit, eens het rood van het socialisme 
en het wit van de vrede genoemd, heetten nu alleen gekozen te zijn om
dat het zo'n fleurige indruk maakte, en hoeveel andere clubs droegen 
geen rode broek?" Ook het standpunt van de rechter dat de Sport
bond een staatkundig streven vertegenwoordigde, werd aangevallen. 
Had 'Arbeidcrssport' enige maanden tevoren nog geschreven: 'Als 
doel van de op het standpunt van de klassenstrijd staande socialisti
sche arbeidersbeweging is de lichamelijke, geestelijke en morele ver
heffing der arbeidersklasse mede het doel van de Sportbond'," nu 
heette het dat de NASB wel op het standpunt van de Moderne Arbei
dersbeweging stond, maar dal dat alleen een standpunt was en geen 
doel van de organisatie. Het drukte een sympathie uit maar geen staat
kundig streven. De bond had een kultureel doel.20 'Spel, ontspanning, 
spelvoorbereiding, vrije jeugdvorming is de al het andere uitsluitende 
taak die de Sportbond ten deze vervult.'2' En in de herinnering werd 
nog gebracht dat de SD AP in het begin tegen de Sportbond was, juist 
omdat zij van de Sportbond een staatkundig streven vreesde. 
Al met al was de politieke knieval die hier gemaakt werd, wel erg 
groot. En helpen deed het niet. Links en rechts volgden nog wat ver
oordelingen en in heel wat gemeenten, die toch al niet erg rood gezind 
waren, werden deze veroordelingen gebruikt om de Sportbond als po
litieke organisatie het houden van optochten en demonstraties en ook 
het huren van sportzalen te verbieden. Het meest pijnlijke was dat de 
Sportbond daarmee als politieke organisatie op één lijn behandeld 
werd met fascistische formaties.22 Overigens werd ook de AJC ver
schillende keren door ditzelfde uniformverbod getroffen.2' 

Van de oorspronkelijke positie op de linkervleugel van de SDAP zou 
na deze jaren niet veel meer te merken zijn. Steeds meer schoof de 
NASB in de dertiger jaren op naar een volgen van de meerderheid bin
nen de SDAP, die op haar beurt, hoofdstuk 4 wees daar al op, flink 
wat van haar oude oppositionele standpunten inruilde en na 1932 nau
welijks nog een linkervleugel kende. Op een enkel punt, dat van de na
tionale verdediging, liep de Sportbond zelfs op de SDAP vooruit, zo
als in het vervolg van dit hoofdstuk nog zal blijken. Van een linkse op
positie binnen de NASB was na 1933 nauwelijks nog sprake, al bleken 
ook na 1935 nog aanhangers van de partij van Sneevhel en zelfs hier en 
daar enkele kommunisten lid te zijn.24 Het 7de kongres van de Sport
bond op 13 en 14 april 1935 sloot voor hen echter de deur: 'Personen 
die geacht kunnen worden openlijk of bedekt te behoren tot extreme 
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richtingen, gezindheden, groepen, bewegingen of partijen als bijvoor
beeld kommunistisch, fascistisch of andere bewegingen, groepen e d. 
kunnen geen lid zijn van de NASB Personen die desondanks het lid
maatschap van de NASB hebben verworven, worden, als een gezind
heid als bedoeld in het eerste lid van dit artikel op enigerlei wijze in de 
bond tot uiting komt, van het lidmaatschap vervallen verklaard'." 
Ook daarmee liep de NASB met de partij in de pas. 

Het NVV 
Heel anders was de toon waarmee de Sportbond over het NVV sprak 
'Onze verhouding tot het NVV is niet minder dan hartelijk te 
noemen', zo stond in elk jaarverslag te lezen. En andersom. 'Het NVV 
ziet in de Sportbond een nieuwe motorische kracht om onder andere 
groepen het zaad van het socialisme te kunnen uitstrooien',26 zo ver
klaarde NVV-voorzitter Kupers bij het eerste lustrum van de bond 
De steun van het NVV was niet alleen mentaal Zo ontving de Sport
bond in 1930 /4 000,— subsidie, van 1931 t/m 1935 ƒ 5 000,— per 
jaar en daarna weer ƒ 4 000,— per jaar, een bedrag dat op een enkele 
uitzondering na hoger lag dan de subsidie welke het NVV aan de AJC 
verstrekte." In 1931 verschafte het NVV de Sportbond ook nog eens 
een lening van ƒ 4.000,— om de ergste financiële nood teboven te ko
men en toen in september 1939 de inkomsten van de Sportbond terug
liepen in verband met de mobilisatie, gaf het NVV opnieuw een voor
schot. Het was ook het NVV dat bij de regering bemiddelde om werk
loze Sportbonders in de gelegenheid te stellen in 1937 de Arbeiders-
olympiade in Antwerpen te bezoeken Deze werden nu in staat gesteld 
hun dagelijkse stempelplicht in Antwerpen te vervullen. 

De achtergrond van de sympathie die de Sportbond uit NVV-kring 
mocht ontvangen, bleek uit de bijdragen die bondsbestuurders stee
vast in 'Arbeiderssport' schreven bij gebeurtenissen als Pinksterfees
ten en le en 2e lustrum Zievennk (sekretans van de Centrale Bond 
van Transportarbeiders) 'Toen ik op mijn twaalfde jaar van school 
kwam ging ik naar de werkplaats en werkte ik elf uur per dag, jaar in 
jaar uit. Na mijn zestiende mocht het nog langer en het moest ook 
veelal langer Is het een wonder dat het beoefenen van sport alleen 
maar weggelegd was voor de kinderen van de meer gegoeden'?2' En 
Den Exter, voorzitter van de Bond van Verzekeringsagenten· 'En al 
mag het waar zijn dat het heden nog geen paradijs is op aarde, dat on
ze jongens en meisjes, zowel in de school als daarbuiten, de sport kun
nen beoefenen onder goede leiding, stemt tot grote vreugde. En dit 
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nog temeer waar deze thans beoefend kan worden in onze eigen orga
nisatie, behorende tot de grote familie van de Moderne Arbeidersbe
weging' ! ' In al deze bijdragen klonk een duidelijk proletarisch be
wustzijn door in de zin van 'vroeger kon het niet, nu wel voor onze 
kinderen en we zijn het zelf geweest die dat tot stand gebracht 
hebben' Al bij de oprichting van de NASB was gebleken dat het NVV 
gevoeliger was voor bestaande klassen- en standsverschillen in de bur
gerlijke sport dan de SDAP 

Was de verhouding van het NVV tot de Sportbond hartelijk, anders
om was zij zeker niet minder Aan alle belangrijke gebeurtenissen bin
nen het NVV schonk 'Arbeiderssport' ruim aandacht Voor vrijstel
ling van kontnbutie bij werkloosheid (zie hoofdstuk 4) werd allereerst 
gekeken of betrokkene (of zijn of haar vader) wel aangesloten was bij 
een moderne bond De Sportbond ondersteunde ook waar mogelijk 
NVV-akties Bij stakingen werd geld ingezameld en verschillende ke
ren werden door de Sportbond ter plaatse van de staking sportwed
strijden voor stakers georganiseerd In Dordrecht trad een groep trans
portarbeiders die tijdens de Rijnvaartsiaking door de Sportbondsafde
ling in staat waren gesteld sport te beoefenen, in zijn geheel tot de 
NASB toe 10 

Met de Jeugdraad van het NVV sloot de Sportbond in 1932 een aparte 
overeenkomst over de deelname van vakbondsjeugdgroepen 
'1 Sportclubs van vakbondsjeugdgroepen worden voor wedstrijden, 
oefeningen, kompetities e d in het sportorganisatorisch verband van 
de NASB opgenomen 
2 De deelnemende clubs of groepen van personen betalen in overeen
stemming met het aantal deelnemers een bijdrage aan het bestuur van 
de afdeling van de Sportbond, overeenkomende met de kosten aan de 
sportbeoefening verbonden 
Van de leden der vakbondsjeugdclubs wordt geen kontnbutie (bonds
afdracht) geheven voor de NASB 
3 De samenstelling van de clubs der vakbondsjeugdgroepen is overge
laten aan de betrokken vakbonden waarin die groepen behoren De 
leiding der sportbeoefening berust bij de NASB 
4 Het ligt niet op de weg van de Jeugdraad om de oprichting van 
sportclubs voor ouderen te bevorderen 
5 Leden van sportclubs der vakbondsjeugdgroepen moeten zodra zij 
de maximumleeftijd (in de meeste gevallen 21 jaar) bereiken, de sport
clubs verlaten 
6 Bij aankoop, stichting of inrichting van een eigen sportterrein is 
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voorafgaand overleg met de NASB gewenst'." 
Op wat lager nivo in de afdelingen was de steun van het NVV minder 
onverdeeld, al steunden de plaatselijke bestuurdersbonden doorgaans 
de Sportbondsafdelingen aktief. Maar plaatselijk waren er natuurlijk 
ook vakbondsbestuurders die bestuurslid waren van burgerlijke sport
clubs, die vaak nagenoeg geheel uit arbeiders bestonden. Hun steun 
bleef doorgaans achterwege. 

Met de VARA was de verhouding over het algemeen goed. In 1932 
stelde de VARA de Sportbond in staat een reeks voordrachten te hou
den. Om uit de titels een greep te doen: 'De gymnastiek in verband met 
militairisme en nationalisme vroeger en nu'; 'Arbeiderssport'; 'Sport-
keuring'; 'De vrouw in de sport'; 'Sportindrukken uit de 
Sovjet-Unie'; 'Prijzenjagerij en sport verdwazing'. Het aantal voor
drachten verminderde in 1932 wel, maar daar stond tegenover dat de 
VARA elke zondagavond de belangrijkste sportuitslagen omriep. Van 
de Arbeidersolympiade in 1937 verzorgde de VARA zelfs direkte re
portages, terwijl zij geen enkel verslag deed van de Olympische Spelen 
van 1936 in Berlijn. Een en ander betekende overigens niet dat de 
Sportbond bij de VARA nummer één stond. De VARA verzorgde 
evenzeer reportages over de burgerlijke sport en interland-wedstrijden 
voetbal. 

Slechter was de verhouding met de Arbeiderspers, vooral in Amster
dam. Met de regionale versies van 'Het Volk ' ging het beter. In de dis-
kussie rondom de erkenning bleek al dat hoofdredakteur Ankersmit 
tegen de oprichting van een eigen arbeiderssportbond was. Verbete
ring in de berichtgeving ontstond toen 'Het Volk' een eigen medewer
ker voor arbeiderssport benoemde (Sal Broekman). De NASB had van 
dat moment af in ieder geval voldoende toegang tol 'Het Volk'. De re-
daktic gaf echter aan de berichtgeving over de burgerlijke sport de 
voorrang. 'Het Volk' stelde zelfs prijzen beschikbaar bij 'het toppunt 
van de kapitalistische uitwassen van de sport', de wielerzesdaagse van 
Amsterdam. Vol leedvermaak konstatcerde 'Arbeiderssport' dat bij 
het uitreiken van die prijs de naam van 'Het Volk' achterwege werd 
gelaten en slechts werd gesproken 'van een dagblad uit Amsterdam'. 

8.2. De verhouding tot de AJC: Van ruzie tot fusie 

Tot ver in de jaren dertig was de verhouding tussen de Sportbond en 
de AJC allesbehalve vriendelijk. De AJC vatte de oprichting van de 

208 



Sportbond op als konkurrentie, en een gesprek dat het bondsbestuur 
hierover had met het hoofdbestuur van de AJC, nam deze gevoelens 
niet weg, ook al was een der konklusies uit dat gesprek dat van de AJC 
geen enkele beperking, in welk opzicht dan ook, zou worden 
verlangd " Het feit dat de Sportbond ook de beneden-twaalfjarigen 
organiseerde, stak de AJC geweldig Daarnaast keek de AJC neer op 
de veel minder strak georganiseerde Sportbond Herhaaldelijk gaf zij 
daar blijk van, zoals Klaas Toornstra in 'Het Jonge Volk'· 'De slordi
ge wijze waarop daar een klein groepje leden van de Sportbond een 
groot gedeelte van het programma vulde heeft ons geërgerd en heeft 
het geheel geen goed gedaan' " Naar aanleiding van de akties rondom 
het Jeugdpetitionnement in 1935, verweet het AJC-kaderblad 'De 
Kern' de Sportbond gebrekkige medewerking Een verwijt dat ver
scheen in het mei-nummer, terwijl de afspraak was dat daar op 24 juni 
tussen beide organisaties over gepraat zou worden Woedend reageer
de 'Arbeiderssport' op zulke aanvallen 'de leden van de AJC die over 
het algemeen toch al zijn bezeten van de waan dat zij alles beter weten 
en kennen dan gewone stervelingen, voelen zich hierdoor gesterkt in 
hun leer die zij stelselmatig van bovenaf ontvangen, dat Sport bonders 
'burgers van de tweede rang zijn' waar niets mee valt te beginnen' 34 

Nog feller was de reaktie van de Sportbond toen in 1932 de AJC het 
plan opvatte om ook jeugdigen van acht tot twaalf jaar en ouderen 
dan eenentwintig jaar te organiseren Tegen dat laatste had Muller ern
stige bezwaren, omdat dat volgens hem een verzwakking van de grote 
beweging betekende 'Het is voor een AJC-er toch al zo moeilijk de 
weg in de grote beweging te vinden Niet omdat de beweging het hem 
of haar moeilijk zou maken, maar omdat hij na de eenzijdige opvoe
ding in de AJC zich niet gemakkelijk kan oriënteren De AJC-er is met 
zijn leeftijdgenoten tezamen en van de rest afgezonderd Het specifiek 
eigene, eenzijdige van de AJC, de jeugdverhcerlijking, scheppen niet 
alleen een gedachtensfeer van tegenstelling tot de ouderen maar ook 
een kritische instelling tegenover de gehele arbeidersbeweging Een 
jeugdorganisatie als de AJC leidt nu eenmaal tot een superioriteitsge
voel bij de jongeren' Hel organiseren van de 8-12-jarigen leek Muller 
rechtstreeks tegen de Sportbond gericht, de Sportbond die m 1928 
toch ook al zijn Rode Valkenplannen terwillc van de AJC had opgege
ven 'Ofschoon Rode Valken-groepen geheel passen in het kader van 
de Sportbond, maar geenszins zo in een jeugdorganisatie voor socialis
tische scholing en opvoeding zoals de AJC is' Muller 'Voert de AJC 
deze besluiten door, dan is de AJC geen socialistische jeugdorganisatie 
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meer' De Sportbond zal zich beijveren dat in dat geval geen Jonge 
Pieter Jellen meer doorstromen naar de Rode Valken " 
Beide plannen van de AJC zouden door het partijbestuur worden te
gengehouden Het organiseren van boven 21-jarigen werd op slechts 
zeer bescheiden wijze toegestaan, het organiseren van de 8-12-jarigen 
niet Van verschillende kanten in het partijbestuur werd benadrukt dat 
het opvoeden van jonge kinderen in socialistische geest de taak was 
van de ouders en niet van de jeugdbeweging Dat de Sportbond wel 
zulke jeugdigen organiseerde viel nu eenmaal met meer te verbieden, 
ook al bracht dat de AJC soms m het nauw " 
Op plaatselijk nivo lag de verhouding verschillend Naast plaatsen 
waar de AJC zich inspande om de oprichting van een Sportbondsafde
ling te voorkomen, waren er ook afdelingen die plezierig met elkaar 
samenwerkten Toen het distnkt Noord-Holland een sportfeest orga
niseerde en de toeloop \an Jonge Pieter Jellen zo groot bleek te zijn 
dal er onvoldoende leiders waren, was een aantal AJC-ers niet te be
roerd om de handen mee uil te mouwen te steken 'Hieruit ziet men 
dus dat er niet overal animositeit van de AJC ten opzichte van de 
Sportbond bestaat' J ' Veel leden van de Sportbond waren trouwens 
zeit oud-AJC-ers 

Toen het bondsbestuur in 1932 zijn hoofdkwartier vestigde op de Re-
guliersgracht 80, werden AJC en Sportbond zelfs buren In de loop van 
de jaren dertig klaarde het klimaat tussen de beide organisaties wat op 
De gezamenlijke problematiek van de jeugdwerkloosheid en de akties 
daartegen en het afnemen van de exceptionele levensstijl die de AJC m 
vroeger jaren kenmerkte, waren daaraan niet vreemd De ontwikke
ling van hel ledental van de AJC was ook voor die organisatie reden 
om naar andere wegen uit te zien De teruggang ging daar zelfs harder 
dan bij de Sportbond 

Tabel I Verloop ledental AJC" 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

12 I5j 

3720 
5092 
6230 
6148 
5473 
5062 
4799 
4187 
3604 

16 20J 

3323 
3546 
3743 
3727 
3755 
3256 
2964 
2815 
2514 

totaal 

7043 
8638 
9937 
9881 
9228 
8318 
7763 
7002 
6118 

boven 2Ij 

585 
758 
864 
980 
1059 
1128 
1093 
1008 
854 
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Begin 1938 werden de eerste stappen gezet om tot een meer formele sa
menwerking te komen Bij het 20-jarig bestaan van de AJC sprak Van 
der Lende over koordinatie tussen AJC, vakbondsjeugd en Sport
bond, teneinde te komen tot een sterke arbeidersjeugdbeweging " In 
1938 nep de Algemene Raad een 'Coördinatiecommissie' voor samen
werking tussen de kulturele organisaties in het leven Het kongres van 
de Sportbond van 1938 sprak zijn bereidheid uit om mee te werken, zij 
het 'dat men niet bereid is de Sportbond op te offeren' Een fusie ak
koord, maar niet het uiteenrukken van de Sportbond ten behoeve van 
andere organisaties Wat betreft de verhouding tot de AJC konstateer-
de het kongres dat beiden naar elkaar waren toegegroeid 40 Op het 
bondskongres van 1939 sprak Wim Thomassen (AJC) uit 'dat er meer is 
dat ons verbindt dan wat ons scheidt' Het kongres machtigde het 
bondsbestuur de gesprekken voort te zetten op basis van de volledige 
handhaving van de werking van de sportgroepen Deze streefden im
mers ook binnen de Sportbond naar meer zelfstandigheid " Een drie
tal modellen had de 'Coördinatiecommissie' voor ogen 

1 een dne-zuilen-systeem van a IvAO en AJC b muziek- en toneel
verenigingen с sportgroepen 

2 een algemene overkoepeling van de afzonderlijke kulturele organi
saties 
3 een fusie tussen Sportbond en AJC en tussen IvAO en VARA ' 2 

In 1939 werd besloten aan dat laatste model de voorkeur te geven 
In 'Arbeiderssport' voorjaar 1940 wijdde bondsvoorzitter Muller een 
aantal artikelen aan de op handen zijnde fusie Beide organisaties had
den volgens Muller niet aan hun doel beantwoord De Sportbond was 
te klein gebleven, wat grotendeels aan de tegenwerking van de partij 
geweten moest worden De AJC was een elitegroep geworden en niet 
de kerngroep van een grote organisatie waarin jeugd en ouderen een 
plaats konden vinden, een algemene organisatie voor ontspanning, 
ontwikkeling, socialistische opvoeding en sportbeoetemng Daarbin
nen zou de AJC een taak gehad hebben als ideologische socialistisch 
georiënteerde kern Nu was zij in zichzelt gekeerd met onvoldoende 
uitstralingsetfekt Dat kon in de nu bepleite lusie anders worden 
Voorwaarde voor tusie was dat de nieuwe organisatie schuldenvrij 
moest kunnen starten en dat een oplossing gevonden werd voor de ne
gatieve exploitatie van de stichting 'Voor Zon en Vrijheid' waarin de 
AJC-kampterreinen waren ondergebracht De Algemene Raad zei een 
en ander toe, evenals de gevraagde morele steun van de beweging voor 
de nieuwe organisatie 'Allen die voor hun kinderen vrije jeugdvor-
ming, socialistische opvoeding ot lichamelijke opvoeding verlangen, 
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of sport willen beoelenen, zullen gewezen moeten worden op de more
le plicht deel uit te moeten maken van de nieuwe organisatie', meende 
Muller. 
Wat de organisatorische kant \an de fusie betreft, zouden afdelingsbe
sturen, distnktsbesturen van AJC en NASB telkens tot éen bestuur sa-
mengevoegd worden dat ook de algemene, kulturele en vormingsakti-
viteitcn zou organiseren In afdelingen waar en Trekvogels van de AJC 
en Jonge Pieter Jellen van de Sportbond bestonden, zouden deze tot 
een kinderafdeling worden samengevoegd Dat laatste zou ook gebeu
ren met de jeugdbladen 'De Wiekslag', 'Trekvogels' en 'Ruim Baan', 
evenals met 'Het Jonge Volk' en ' Arbeiderssport' De sporttechnische 
bondskommissies zouden blijven bestaan en hun taken behouden " 
Duidelijk is dat de centralistische organisatievorm voor de sportbe
oefening gehandhaafd bleef Dat niet iedereen in de Sportbond even
veel vertrouwen in de nieuwe organisatie had, bleek uit een ingezonden 
stuk in 'Arbeiderssport', waarin gewezen werd op het verschil in aan
trekkingskracht tussen de AJC en de Sportbond BIJ de AJC werd van
uit de leiding grote invloed uitgeoefend, ook op het persoonlijke leven 
van de leden (zakgeld, kleding etc ) Fr waren echter ook jongeren met 
een andere levenshouding, meer zelfstandig Deze groep jongeren 
vond juist haar weg in de Sportbond 'Naast het meer individuele werk 
der sport is ook de grotere vrijheid van beweging haar aangenaam 
Legt de AJC ongeveer de gehele week beslag op je, bij de Sportbond is 
het maar een of enkele uren per week' De nieuwe organisatie liep vol
gens de briefschrijver dan ook het gevaar de aantrekkingskracht naar 
beide kanten te verhezen " 

De bedoeling was dat het bondskongres van juli 1940 een eindoordeel 
over de fusie zou geven, die dan 1 oktober 1940 of 1 januari 1941 zou 
ingaan Ook na de Duitse inval bleef men aan de fusie werken Op 25 
juni 1940 bereikten Peters, Bloemendaal en Van Halm van de AJC 
overeenstemming met Broekman en Muller van de Sportbond, zowel 
over de fusie als over de samenstelling van een nieuw hoofdbestuur, 
dat uit zes Sportbonders en vijf AJC-ers zou gaan bestaan " Waar
schijnlijk om inmenging \an de Duitsers te voorkomen had Van der 
Lende namens de Algemene Raad er toen al op aangedrongen de fusie 
binnen de kortst mogelijke tijd, dus zonder kongressen vooraf, tot 
stand te brengen 4' 

Op 15 juli berichtte het bondsbestuur aan de Algemene Raad dat het 
met alle voorwaarden akkoord ging en ook een kandidaat had voor 
het voorzitterschap (Ane de Ruyler) Wel werd nog gevraagd in plaats 
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van een twee bezoldigden mogelijk te maken Die tweede zou dan Sal 
Broekman moeten worden л1 Daags daarna werden NVV-voorzitter 
Kupers en sekretans De la Bella door de Duitsers uit hun funkties ont
slagen en werd de NSB-er H Woudenberg tot Kommissans voor het 
NVV benoemd 4 ' 

Van 24 juli 1940 dateert de brief van het bondsbestuur aan alle afdelin
gen waarin meegedeeld werd, dat op aanwijzing van Woudenberg de 
fusie met de AJC voorlopig niet zou doorgaan 'Dat de samensmelting 
met de AJC voorlopig niet doorgaat zullen vele Sportbonders als goed 
nieuws aanmerken'," schreef Muller Dat voorlopig zou definitief 
worden, omdat de AJC kort daarna zich ophief, en zich principiëler 
toonde dan Muller, wiens verandering van opvatting wel snel was ge
gaan, tenzij we aannemen dat hij de fusie altijd al gezien had als van 
boven opgedrongen 

8 3 Naar een nationaal standpunt 

Al ruim voor de machtsovername door de nationaal-socialisten in 
Duitsland werd door de Arbeiderssportbond grote aandacht geschon
ken aan de opkomst van fascisme en nationaal-sociahsme 
Het oprichten van de Mars- en Kampeervendcls als arbeidersweer in 
1928 was al bedoeld om fascistische aanvallen op sociaal-demokrati-
sche bijeenkomsten af te slaan Het kongres van de SASI in 1927 in 
Helsinki had tot het vormen van zulke weergroepen als verdcdigings-
organisatie tegen hel fascisme opgeroepen '0 En het zesde kongres van 
de SASI in 1932 in Luik, had dat herhaald 'Op ons rust voor alles de 
taak alle krachten in te spannen in de beslissende afweerstrijd tegen 
het fascisme [ ] Pas wanneer het spook der fascistische diktatuur dat 
sedert jaren in Europa rondwaart gebannen is, zal de weg naar de on
gestoorde verheffing van de arbeidersklasse vrij zijn [ ] De socialisti
sche arbeiderssportbeweging is een grote, de wereld omvattende wa
pensmid [ ] een der krachtigste bronnen der gehele proletarische be
weging' " 

Toen in het voorjaar van 1933 de Duitse Arbeiderssportbond werd 
verboden en zijn bezittingen, waaronder de grote Bundesschule in 
Leipzig, door de SA werden overgenomen, voelde de NASB dat als 
een aanval op zichzelf De Duitse bond en de Bundesschule waren ja
renlang de trots van de internationale arbeiderssport geweest en de 
Bundesschule was ook een beetje van de Sportbond ook Nederlanders 
bezochten er kursussen Op bijna alle sporttoernooien van de bond 
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waren Duitse ploegen te gast en andersom bezochten tal van Sport-
bondsafdelingen hun Duitse kameraden De afdelingen in het oosten 
van het land waren voor het spelen van voldoende wedstrijden zelfs op 
de Duitsers aangewezen In Limburg werden Sportbondsafdehngen 
geholpen door Duitse arbeiderssporters, zodat bijvoorbeeld in oktober 
1933 de afdeling Maastricht aan de Jonge Pieter Jellen moest meedelen 
dat de les niet doorging, omdat de (Duitse) sportleider in de gevange
nis zat '2 

Ruim een jaar later zou ook de Oostenrijkse bond, na gewapend ver
zet, aan het fascisme ten offer vallen 

Ook in Nederland zag 'Arbeiderssport' tekenen van een opkomend 
fascisme Bij middelbare schoolleerlingen en studenten was het in de 
mode en deze verspreidden dat weer onder hun leeftijdgenoten in de 
sportvereniging De leiders van de sport stonden daar volgens 'Arbei-
derssport' niet eens zo afwerend tegenover 'De burgerlijke en militai
re leiders van het NOC staan het 'Nationaal Herstel' nader dan ons 
klassenstrijd-beginsel' ' ' In Limburg bleven verschillende turnvereni
gingen aangesloten bij de na 1933 uitgesproken nazistische Deutsche 
Turnerschaft De slappe houding van de burgerlijke bonden ten aan
zien van de kontakten met Duitsland, deed de NASB vermoeden dat 
de Nederlandse sport als het er op aankwam geen andere rol zou spe
len dan de Duitse 

Toch schonk 'Arbeiderssport' vrij weinig aandacht aan de opkomende 
fascistische groeperingen in Nederland 'Het fascisme in Nederland 
heeft tot dusver slechts vermogen de lachlust op te wekken', stelde 
'Arbeiderssport' in \932" en een jaar later 'Er zijn in ons land elf fas
cistische partijen maar daarvan dreigt het gevaar niet Een overheer
sing van Baars of Mussert lacht de Nederlandse kapitalisten allerminst 
toe De Nederlandse bourgeoisie wil de ontwikkelingen zelf in de hand 
houden Bij ons dreigt tascistisch gevaar van de bestaande politieke par
tijen, vooreerst van de AR en deCHU en de Vnjheidsbond, terwijl ook 
de vrijzinnige demokraten en de RKSP met zo heel afkerig zijn van een 
pietsie fascisme' " 

Het is duidelijk dat de Sportbond in 1933 nog weinig vertrouwen had 
in de demokratische instelling van de burgerlijke partijen. Geheel in 
marxistische traditie zag de NASB het fascisme als de uiterste konse-
kwentie van het kapitalisme dat zich uit de knsis trachtte te redden, als 
een historische fase van het kapitalisme waarvoor de burgerlijke par
tijen (en de burgerlijke sportbonden) zouden bezwijken als het kapita
lisme die fase bereikt had 'De bezittende klasse (in Duitsland en Italie 
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enz ) is bereid gebleken haar eertijds op adel en geestelijkheid verover
de parlementaire stelsel om hals te brengen zij schrikt met terug voor 
diktatuur of geweld, als zij haar doel, het blijven uitoefenen van heer
schappij over de aarde in al haar volheid, maar kan blijven verwezen
lijken' " 
Daarbij wees 'Arbeiderssport' al in augustus 1933 op het bedrieglijke 
en snel voorbijgaande 'volkse' karakter van het fascisme 'Door het 
fascisme worden eerst de arbeidersmassa's opgetrommeld om de geld-
kapitahsten mores te leren, maar zo snel als de macht veroverd is ma
ken de nieuwe heersers een buiging voor datzelfde kapitaal en beroven 
de arbeiders van hun verworven rechten en machtsmiddelen' " De 
Sportbond ging echter niet zover het fascisme ook tot een historisch 
onvermijdelijke fase van het kapitalisme te verklaren, waar men nu 
eenmaal doorheen moest, zoals dat een tijd lang in de Duitse Kommu
nistische Partij geschiedde 'Historisch gezien is het wel juist dat het 
fascisme steeds een voorbijgaand verschijnsel is, maar het kan wel lang 
duren en een meerderheid kan door een minderheid wel een leven-lang 
in onderdrukking gehouden worden Daarom moet ervoor gestreden 
worden dat het fascisme geen werkelijkheid wordt' ' ! 

Dat laatste zou in de jaren dertig als een steeds belangrijkere taak van 
de arbeidersbeweging gezien worden Konform de konklusies van de 
in 1933 ingestelde Herzieningskommissie aksepteerde de SDAP in 
1936 de parlementaire demokratie 'Niet alleen als methode in de strijd 
voor het socialisme, maar ook als beginsel en doel, omdat slechts de 
demokratie waarborgen biedt voor de geestelijke vrijheid, zowel voor 
de verschillende groepen des volks, als voor de enkeling voor eerbiedi
ging van de rechten der minderheden en mitsdien voor rechtvaardige 
behandeling van het algemeen belang' " Waar deze demokratie werd 
bedreigd moest de arbeidersbeweging hel tot haar primaire taak reke
nen, haar te verdedigen Natuurlijk moest de parlementaire demokra
tie wel uitgebouwd worden tot sociale demokratie 
Met de aanvaarding van de parlementaire demokratie werd het facsis-
me voortaan ook meer als diktatuur en bedreiging voor de demokrati
sche vrijheid omschreven dan als logische fase van het kapitalisme 
Daarmee werden ook de verdedigers van de demokratie, de burgerlijke 
partijen (en -bonden) met langer gezien als door het historisch lot be
paalde (naïeve) wegbereiders van het fascisme De aard van de kritiek 
op de burgerlijke bonden zou na 1936 dan ook anders, en minder wor
den 

Met overtuiging nam de Sportbond deel aan de grote manifestaties van 
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SDAP en NVV tegen hel fascisme Zo bevond zich onder de 30 000 à 
35 000 betogers tegen de NSB op 26 oktober 1935 een grote groep 
Haagse Sportbonders '0 Bij die Statenverkiezingen in 1935 had de 
NSB verrassend 7,94% \an de stemmen behaald In 1937 bij de Twee
de Kamerverkiezingen zou daar nog maar 4,22Щ van overblijven, 
goed voor 4 zetels. Onder andere door het mandement van de bis
schoppen leed de NSB vooral in Limburg een groot verlies " 
De aktie tegen de pogingen van de NSB om aanhang te krijgen in de 
arbeidersklasse werd gevoerd door een speciaal 'Bureau van Aktie en 
Propaganda tegen fascisme en kommunisme', dat al in 1933 door 
NVV en SDAP was opgezet en onder leiding stond van Meyer Sluyser. 
Het gaf een goedkoop kolportageblad uit 'Vrijheid, Arbeid, Brood', 
vooral gericht tegen de fascistische beïnvloeding van die mensen die 
door het voortduren van de knsis gedemoraliseerd raakten Leden van 
de Sportbond kolporteerden ijverig met dit blad 
Met de verdediging van de parlementaire demokraiie, namen m 'Ar-
beiderssport' ook de aanvallen toe op het kommunisme, soms nog fel
ler dan die tegen het fascisme Dat gold vooral toen in 1939 de Sovjet
unie en Nazi-Duitsland een niet-aanvalsverdrag sloten en m datzelfde 
jaar Russische troepen Finland binnenvielen, waarbij de TUL, de Fin
se Arbeiderssportbond, zijn leden opriep in de voorste linies mee te 
strijden om de invaller te weerstaan Die felheid had ook te maken met 
de manier waarop de kommunisten zich in het begin van de jaren der
tig tegenover de sociaal-demokratie hadden opgesteld, vooral na 1929, 
toen gestart werd met de zogenaamde Rode Vakbondsoppositie De 
RVO ging uit van de theorie van het sociaal-fascisme Volgens deze 
theorie was de sociaal-demokratie nog slechts bereid om binnen en op 
basis van het kapitalistische systeem hervormingen na te streven, zon
der de grondslagen ervan aan te tasten En waar het kapitalisme in zijn 
slotfase onvermijdelijk op fascisme zou uitdraaien, deed de sociaal-de
mokratie niets anders dan de weg daartoe plaveien, waarbij hun her
vormingen de aandacht \an de arbeidersmassa's moesten afleiden 
Daarom werden de leiders van NVV en SDAP tot de hoofdvijanden 
van de arbeidersklasse verklaard en als sociaal-fascisten bestempeld 
Sociaal-demokraten op leidende posities waren in de ogen van de kom
munisten niet langer mensen met verkeerde opvattingen, maar be
wuste verraders van de arbeidersklasse De reformistische leiders van 
de vakbonden moesten als agenten van de ondernemers uit de strijdor-
ganen geweerd worden " De RVO probeerde daartoe strijdlustige ar
beiders buiten en vaak tegen de officiële leiding van de vakbond in, in 
haar akties te betrekken De Rode Vakbonds Oppositie duurde van 
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1929 tot 1935. In dat jaar besliste het 7e Kominternkongres na een 
gloedvolle rede van Dimitrow tot het volgen van een volksfrontpolitiek 
nadat de Franse CP daartoe al eerder was overgegaan. Het minimum 
aan wederzijds vertrouwen dat voor zo'n samenwerking nodig is, was 
in de jaren daarvoor echter al volledig ondermijnd.63 

De CPH vormde in de jaren dertig ook enkele sportafdelingen, Rode 
Sporteenheden genoemd, die kontakt zochten met de NASB. Deze 
wees echter elk kontakt met deze RSE af. Een dringende oproep werd 
in 'Arbeiderssport' geplaatst om alle toenaderingspogingen 'of alles 
wat daar naar riekt' direkt bij het bondsbestuur te melden."In 1935 
werden zo de Amsterdamse 'Watervrienden' benaderd voor ontmoe
tingen met de RSE 'Watersporters'. Toen de 'Watervrienden' de uit
nodiging afsloegen stuurde de RSE de uitnodiging en de gevoerde kor-
respondentie naar alle leden van de 'Watervrienden' persoonlijk, met 
het verzoek dan maar individueel te komen. 'Kommunistisch 
gewroet', noemde 'Arbeiderssport' dat, 'pogingen om de leden tegen 
het bestuur op te zetten'." Voor zover uit de bronnen op te maken is 
slechts in één geval door de kommunisten sukses geboekt. In Delft tra
den de oud-voorzitter van de zwemclub en 8 leden uit om een nieuwe 
neutrale arbeiderszwemvereniging op te richten, waar meteen ook het 
plaatselijke kommunistische gemeenteraadslid deel van uitmaakte." 
Toch waren in de beginjaren ook kommunisten lid geweest van de 
NASB. Nog in 1935 verzette de voorzitter van de afdeling Assen zich 
tegen de felle uitvallen van Muller tegen de kommunisten met het ar
gument dat in zijn afdeling verschillende kommunisten en hun kinde
ren lid waren, en dat dat geen enkel probleem opleverde. Müllers ant
woord was duidelijk: 'Vriend Lebbe is erg zacht gestemd. Persoonlijk 
een goed menselijke eigenschap, maar tegenover kommunisten geheel 
misplaatst'." Toen de voorzitter van de Sportbondsafdeling Bussum 
in het blad 'Rusland van Heden' van de Vereniging Vrienden van de 
Sovjet-Unie (VVSU) een positief artikel over de Sovjet-Unie schreef, 
werd hij door het partijbestuur van de SDAP voor de keuze gesteld: 
ophouden met schrijven voor 'Rusland van Heden' of royement. De 
betrokkene verweerde zich met het argument dat binnen de partij toch 
ruimte moet zijn voor andere opvattingen over de Sovjet-Unie; maar 
SDAP en NASB hielden de VVSU voor een kommunistische mantel
organisatie." Een daarop volgende uitnodiging van de VVSU aan het 
bondsbestuur voor een bezoek aan de Sovjet-Unie, werd met een 
scherp artikel over het ontbreken van demokratie in Rusland afgewe-
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Evenals met betrekking tot het fascisme maakt Muller met betrekking 
tot het kommunisme het funktioneren van de parlementaire demokra-
tie tot enig kriterium en liet hij elke verdere historische of op de klas
senstrijd gerichte analyse achterwege. Op basis daarvan kon hij dan 
ook fascisme en kommunisme voortdurend op één lijn plaatsen. Met 
dat standpunt stemde Muller overeen met het partijstandpunt zoals 
dat ook door Albarda werd verwoord, die ook elke samenwerking af
wees: 'Gaat een sociaal-demokratische partij met de kommunisten een 
verbond aan, dan wordt zij niet noemenswaardig versterkt. Veeleer zal 
zij worden verzwakt. Er zullen zich van haar meer leden en volgelingen 
afkeren, dan door het eenheidsfront in haar buurt worden gebracht. 
Zij zal, door zich met de kommunisten te verbinden, gegronde twijfel 
verwekken aan de oprechtheid van haar demokratische gezindheid. Zij 
zal bij grote volksmassa's het schrikbeeld van de bolsjewistische dikta-
tuur oproepen, dat tallozen in de armen van het fascisme zal jagen. 
Hitlers macht berust op de vrees voor het bolsjewistisch terrorisme. 
Eenzelfde vrees kan in de demokratische landen het fascisme tot ont
wikkeling en tot macht brengen. Om deze redenen is het eenheidsfront 
geen barrière tegen het fascisme, maar een springplank daarvoor. Zij 
die doordrongen zijn van de waarde der demokratie en de plicht om 
dat schone goed der mensheid met al hun vermogen te verdedigen, ern
stig verstaan, mogen tol het eenheidsfront met vijanden der demokra
tie, niet bereid zijn.70 

Overigens waren op het 7de kongres van de Sportbond ook stemmen 
te horen die vonden dat Muller in zijn aanvallen op het kommunisme 
te ver ging en die samenwerking met de kommunisten niet zo maar 
zondermeer wilden uitsluiten." 

Internationaal in de SASI had de Sportbond het moeilijker. Geschokt 
door de neder'aag in de burgeroorlog in Oostenrijk, waarna vele leden 
van de Schutzbund uitweken naar de Sovjet-Unie, en het verder op
rukken van het fascisme in Centraal-Europa, legde SASI-voorzitter 
Julius Deutsch geheel onverwacht het 7de kongres van de SASI eind 
1934 in Karlsbad een resolutie voor waarvan de slotkonklusie luidde: 
'Daarom streven Sportbonders van de gehele wereld naar één doel, om 
de socialistische en kommunistische partijen tot eenheid te brengen'. 
De delegatie van de NASB, geïrriteerd door deze overval-methode, 
reageerde uiterst fel. Volgens Muller moesten de kommunisten eerst 
hun taktiek van cellenbouw en hun streven naar vernietiging van de 
Moderne Arbeidersbeweging opgeven. Ook was volgens Muller de te
genstelling tussen diktatuur en demokratie niet te overbruggen. De Ne-
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derlandse delegatie wist gedaan te krijgen dat alle passages over sa
menwerking, die niet op het gebied van de sport lagen, werden verwij
derd en dat een eventuele samenwerking aan de goedkeuring van SAI 
en IVV zou worden onderworpen. 
Wel moest toegestaan worden dat individuele leden van de SASI kon-
takt met de Russen mochten zoeken.'2 De gesprekken tussen SASI en 
RSI zouden overigens op niets uitlopen. De RSI stelde als voorwaarde 
aan de SASI dat deze zijn binding met de Moderne Arbeidersbeweging 
moest opgeven. De SASI eiste van de RSI dat deze niet langer tegen 
burgerlijke bonden zou spelen. Aangezien beide eisen onaanvaardbaar 
waren, was daarmee fusie of nauwe samenwerking van de baan, tot 
opluchting van de NASB.73 

Ook niet voorkomen kon de NASB dat voor de derde Arbeidersolym
piade in Antwerpen in 1937, ook de Russen werden uitgenodigd. De 
NASB overwoog zelfs om zich terug te trekken, maar de SAI en IVV 
hadden zich niet tegen de komst van de Russen verzet. Door de 55 
Russen die afgevaardigd werden te beschouwen als vertegenwoordi
gers van de staat en niet van de RSI, werden de ergste problemen om
zeild. Nederland erkende immers ook de jure de staat Sovjet-Unie en 
verzette zich niet tegen kontakten daarmee. Voor het partijbestuur van 
de SDAP was de komst van de Russen wel aanleiding terug te komen 
op een eerder genomen besluit om zoveel mogelijk partijgenoten te ad
viseren de Arbeidersolympiade in Antwerpen te bezoeken. Wiardi 
Beekman had de publikatie van dat eerdere besluit al op eigen verant
woording tegengehouden.74 Een brief van het bondsbestuur van de 
NASB dat de SAI de komst had goedgekeurd, vermocht niet het par
tijbestuur nogmaals van standpunt te doen veranderen." 
De aanwezigheid van de Russen in Antwerpen zou in 'Arbeiderssport' 
tot een tweetal kritische besprekingen leiden. Allereerst over de vrien
delijke woorden die SASI-voorzitter Julius Deutsch tot de Russen ge
richt had. Het komend kongres van de SASI in Amsterdam moet 'eens 
en voorgoed schoon schip maken met alle aanpapperij of lonkjes-
geverij jegens het bolsjewisme', zo reageerde 'Arbeiderssport' 
daarop.76 De Russen zelf werd verweten geheel tegen de geest van de 
leuze 'Arbeiderssport is massasport' gehandeld te hebben. Toen zij tot 
de voetbal finale doordrongen, hadden zij per vliegtuig nog twee goede 
spelers ekstra uit Moskou laten overkomen.77 

Bleek uit bovenstaande gebeurtenissen al dat 'Arbeiderssport' en dan 
vooral Muller bij zijn verdediging van de parlementaire demokratie in 
verregaande mate de eerder aangehangen marxistische maatschappij
analyse overboord zette, nog duidelijker kwam dat naar voren bij het 
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verlaten van het standpunt van de nationale ontwapening, waarbij de 
NASB zelfs vooruitliep op de SDAP 
Die eis van nationale ontwapening werd in september 1921 door de 
SDAP in het verkiezingsprogramma opgenomen In individuele 
dienstweigering zag de partij niet veel de beste waarborg tegen oorlog 
en militainsme zou gevonden worden in de versterking van de politieke 
macht van de arbeidersbeweging Bij de algemene beschouwingen in 
1930, vatte fraktievoorzitter Albarda dit standpunt nog eens samen 
'Uit de uitspraken der partij is bekend, dat zij de gewapende landsver
dediging verwerpt, en dus ook aan mobilisatie voor dat doel haar 
goedkeuring niet kan geven De SDAP is met volle overtuiging bereid 
werkzaam te zijn in het belang van het behoud of hel herstel der natio
nale onafhankelijkheid Zij acht echter gewapende landsverdediging 
hel zekerste middel om de onafhankelijkheid te verliezen en land en 
volk ten ondergang te brengen Zij beschouwt gewapende landsverde
diging als nationale zelfmoord Op haar medewerking daartoe kan 
derhalve niel gerekend worden' 78 

In het begin van de dertiger jaren kwam langzaam maar zeker een ken
tering in dit standpunt Op het kongres van 1931 werd een resolutie 
aangenomen waarin weliswaar de algemene mobilisatie werd verwor
pen, maar niet elke mobilisatie 'Er is in de traktie geen man en geen 
vrouw die de verantwoordelijkheid zou kunnen aanvaarden voor een 
automalische weigering van elke mobilisatie, ook al zou het een be
perkte neutrahteits mobilisatie ter voorkoming van oorlogsgevaar 
zij n' " Maar het Weense kongres van de S AI m j uh 1931 stelde al een
stemmig vast dat de sociaal demokratische partijen met alle middelen 
de demokratie zouden handhaven Ook indien nodig met geweld het 
geweld van het fascisme zou met geweld worden weerstaan 
Vooral na de teleurstellende resultaten bij de verkiezingen van 1933 
waren steeds meer fraktieleden van oordeel dat de leus van nationale 
ontwapening zijn aantrekkingskracht had verloren Het kongres van 
1934 handhaafde deze leus nog wel, maar, de 'dappere ongehoor
zaamheid' die eerder steeds bepleit was als het tot mobilisatie zou ko
men, verviel In 1936 was, met het steeds verder oprukken van het fas
cisme in Europa, de twijfel aan het nut van nationale ontwapening zo 
groot geworden, dat een kommissie werd gevormd die de herziening 
moest voorbereiden Een meerderheid van de kommissie kwam tot het 
oordeel 'dat sedert door de SDAP het standpunt van ontwapening 
werd aanvaard en de denkbeelden omtrent de veiligheidswacht werden 
gevormd, de omstandigheden zodanig zijn veranderd, dat het pro
grammapunt der nationale ontwapening thans met kan worden ge-
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handhaafd en ook met een weermacht van omvang en aard als de vroe
ger ontworpen Veiligheidswacht, niet kan worden volstaan'.'0 Met 
1509 tegen 328 stemmen en 49 onthoudingen, keuide het kongres van 
1937 deze wijziging goed. In 1938 stemde de SDAP voor het eerst niet 
tegen de defensiebegroting. 
Al enkele jaren daarvoor, in 1934, schreef Muller in 'Arbeiderssport' 
dat Nederland in de dwingende positie was geplaatst zijn gebied zo 
krachtig mogelijk te verdedigingen. Een jaar later, in 1935, schreef 
Muller opnieuw over de oorlog-ophitsing van Nazi-Duitsland. De so
cialistische beweging in Nederland had volgens hem te lang op het 
standpunt gestaan van de nationale ontwapening en het was nu tijd de 
vredespolitiek te ondersteunen. ('Onze regering doet alles wat moge
lijk is om Nederland buiten ieder oorlogsgevaar te houden') en de ver
dediging te versterken: 'Zonder moderne gevechtswaarde van een goed 
leger is de neutraliteit van een klein land niet te handhaven en nog min
der een inval te verhinderen'." Volgens Muller moest de verdediging 
van de demokratie voorop staan, al moest de arbeidsstrijd niet verge
ten worden. Wat dat laatste betreft wees volgens Muller het toenemen
de overheidsingrijpen indeekonomiealopeen overgangsfase naar het 
socialisme."2 Een opmerkelijke uitspraak met Colijn nog aan het 
hoofd van de regering! Wat betreft de in 1933 ingestelde Herzienings
kommissie stond Müllers oordeel vast. 'Wij voor ons houden ons er
van overtuigd dat de beslissing van het jaar 1921 niet zal worden ge
handhaafd'." 

Müllers opvattingen in 'Arbeiderssport' lokten heel wat diskussie uit. 
Sommige leden vonden dat niet vooruitgelopen mocht worden op de 
diskussie in de partij. Anderen waren het principieel niet met Muller 
eens: 'Het door Muller gestelde versterken en verbeteren van het ver
dedigingsapparaat, betekent meedoen in de bewapeningswedloop, 
zonder het einde daarvan, de oorlog, te kunnen ontlopen'. Muller was 
het daarmee oneens: 'Er dreigt gevaar. Dat gevaar bedreigt ons allen. 
Dan hebben wij ook allen de plicht dit gevaar te helpen keren. Het is 
precies als de bewoners van een polder die, willen zij niet verdrinken, 
verplicht zijn zich door dijken te laten beschermen'.'4 Niet vrij van 
enig opportunisme haalde Muller voor de linksen onder zijn kritici de 
woorden van Georgi Dimitrow, de sekretaris-generaal van de Komin
tern aan: 'De arbeiders zijn verplicht in hun strijd tegen het fascisme 
en voor het behoud van de demokratie en de onafhankelijkheid van 
hun land te zorgen voor stevige afweermiddelen en hun aandacht aan 
het leger te schenken'." 
Op het verwijl dat zo'n diskussie niet thuishoorde in een Sportbond, 
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antwoordde Muller 'Welnu, dan beef ik voor het lot van onze Sport-
bonders wanneer zij straks gestuurd worden in vreemde krijgsdienst en 
dan zie ik ze maar liever fris en gezond in hun uniform ván de Neder
landse staal, want dan zijn en blijven zij vrije burgers' 86 En daarbij 
herinnerde Muller keer op keer aan de woorden van Troelstra in 1914 
'De nationale gedachte overheerst thans de nationale geschillen' 

Müllers nadruk op nationale eenheid bleek ook uit zijn bespreking van 
het kongres van de SDAP in 1938, waar nog de voorkeur voor de repu 
bliek werd uitgesproken Volgens Muller getuigde dit besluit van ge
brek aan zin voor verhoudingen Alle krachten waren immers nodig 
om het oorlogsgevaar af te wenden en dit besluit speelde in de kaart 
van burgerlijke groepen die de SDAP van gebrek aan vaderlandsliefde 
betichtten *' Dit laatste verwijt trof ook de AJC die zou deelnemen 
aan een defilé ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van koningin 
Wilhelmina, maar daarvan afzag, omdat ook de NSB jeugd daaraan 
wilde deelnemen Volgens Muller was het onjuist om zich door tegen
standers te laten wegdrukken Bovendien was er meer dan ooit reden 
om van nationale gezindheid te doen blijken Ook Wilhelmina was 
duidelijk tegen het nationaal socialisme en voor vrijheid en demokra-
tie en dat was ook de basis van de arbeidersbeweging " Vele socialis
tisch denkende mensen waren volgens Muller voorstander geworden 
van de konstitutionele monarchie, die ook zou kunnen bestaan in een 
socialistische maatschappij " 

Groot was dan ook de vreugde toen in augustus 1939 voor het eerst 
sociaal-demokratische ministers gingen deelnemen aan de regering. 
Niet alleen verwachtte men een einde van het aanpassingsbeleid maar 
ook de samenwerking van grote volksgroepen in ons land tegen het op
dringend nationaal-sociahsme '0 

Van een positie links van de SDAP—en daarom ook door de partij ge
wantrouwd—schoof de Sportbond op naar het centrum en voerde zij 
de leuze van nationale eenheid en verdediging ruim voordat de partij 
en overige kulturele organisaties dat deden Men zou kunnen zeggen 
dat de Sportbond eerder en duidelijker de gevaren van het nationaal-
sociahsme onderkende zij zag wat er met arbeiderssportbonden in de 
fascistische landen gebeurde en miste het kontakl daarmee aan den lij
ve Zij stelde ook in 1936 al dat op de Volkenbond en Engeland niet te 
bouwen viel en dat Nederland een volgend maal niet buiten schot zou 
blijven " Terecht formuleerde zij, dat als vrijheid een der hoofdken
merken van sportbeoefenen is, de verdediging van de demokratie tot 
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primaire taak van de Sportbond gerekend moest worden. Het regel
rechte misbruik van de sport voor oorlogsvoorbereiding in de fascisti
sche staten sprak wat dat betreft voor zichzelf. 
Alles overziende moet echter ook gekonstateerd worden dat daarbij de 
socialistische analyse van de maatschappij wel erg ver op de achter
grond raakte, waarmee de Sportbond een van zijn eigen ideologische 
pijlers onder zich vandaan zaagde. De Sportbond was ontstaan vanuit 
de overtuiging dat de arbeidersklasse én ¡n politiek én in kultureel op
zicht oppositioneel stond ten opzichte van de kapitalistische maat
schappij. Waar die gedachte zo op de achtergrond raakte, moest de 
twijfel aan het eigene op de voorgrond treden. 
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9 
De Socialistische 
Arbeiderssport Internationale 

Toen de NASB werd opgericht bestonden in het buitenland al machti
ge arbeiderssportbonden, zo staat in hoofdstuk 2 te lezen. In dit 
hoofdstuk wordt kort ingegaan op de oprichting en de ontwikkeling 
van de Socialistische Arbeiderssport Internationale en de bonden die 
daar deel van uitmaakten. Iets langer komt daarbij de Duitse Arbei
derssportbond ter sprake, gezien de centrale plaats die deze bond in
nam in de SASI en zijn voorbeeldwerking op de overige bonden. In 
par. 9.3. wordt de ontwikkeling van de SASI in de jaren dertig weer 
opgepakt. Daarbij komen dan ook de Arbeidersolympiades 1er sprake 
en de Nederlandse deelname daaraan. 

9.]. De Socialistische Arbeiderssport Internationale' 

De al eerder bestaande kontakten tussen arbeiderssportverenigingen in 
de Belgisch-Duitse en de Belgisch-Franse grensstreek, namen rond 
1910 zodanig toe, dat de behoefte ontstond hierin meer organisatie te 
brengen. Het waren de Belg Gaston Bridoux, de Fransman Laine en de 
Duitser Kleinhof, die hier de eerste initiatieven namen. Zo kwam in 
1910 een betere koordinatie tot stand in het sportverkeer tussen Oost-
belgische en Duitse arbeidersverenigingen. 

Door toedoen van Laine hield ook hel Büro van de Socialistische Ar
beiders Internationale zich op 11 augustus 1912 voor het eerst bezig 
met het vraagstuk van de arbeiderssport. Besloten werd hierover een 
vragenlijst te zenden aan de aangesloten partijen. Op de vraag naar be
hoefte aan internationale samenwerking antwoordden Duitsland, En
geland, België, Frankrijk en Oostenrijk positief; Denemarken en 
Spanje negatief en Nederland, Zwitserland en Italie gaven geen ant
woord. Het waren weer de Belgen die daarop het initiatief namen voor 
het eerste kongres voor de arbeiderssport in Gent 1913, waar afgevaar
digden uit Duitsland, Zwitserland ('Les amis de la Nature'), Frank
rijk, België en Engeland (de wielrijdersclub 'Clarion' met 15.000 le
den) vertegenwoordigd waren. Oostenrijk had schriftelijk zijn adhesie 
betuigd. Besloten werd tot het oprichten van een 'Internationaal Bu-
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reau voor Arbeiderssport', met als zetel Brussel en als leiders de Belg 
Bndoux en de Fransman Saint-Venant 
Het tweede kongres, dat gepland was voor 1914 in Frankfurt am 
Mam, ging vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet 
door. Na 1918 namen opnieuw de Belgen het initiatief Gaston Bn
doux en Jules Devheger stuurden uitnodigingen voor een samenkomst 
te Seraing sur Meuse De aanwezige deelnemers uit België, Frankrijk 
en Engeland stemden in met het plan voor wederopbouw. Opgeroepen 
werd tot een kongres op 13 en 14 september 1920 te Luzern. Dat 
besloot tot oprichting van een Internationale voor Arbeiderssport, van 
toen at de 'Luzerner Sport Internationale' genoemd (LSI). De zetel 
bleef Brussel en Bndoux en Devheger werden de leiders In het bestuur 
zaten verder Geliert en Wildunguit Duitsland (op persoonlijke titel, de 
Duitsers waren aanvankelijk nog uitgesloten, evenals in de SAI) Guil-
levic uit Frankrijk en Silaba uit Tsjecho-Slowakije. Belangrijk ver
sterkt werd de LSI toen op 16 januari 1921 de Duitse Arbeiter Turn-
und Sportbund (ATSB) op haar kongres te Jena besloot lid te worden 
van de l SI, ondanks felle interne oppositie van kommunistische zijde. 

Evenals bij de arbeiderspartijen, waar in een poging zoveel mogelijk 
partijen te organiseren, de Komintern werd opgericht als tegenhanger 
van de Socialistische Arbeiders Internationale (SAI), werd ook op 25 
augustus 1921 ter gelegenheid van het wereldkongres van de 3dc Inter
nationale (Komintern) in Moskou, de Rode Sport Internationale (RSI) 
opgericht als tegenhanger van de LSI De RSI bond onmiddellijk de 
strijd aan met de LSI. Op sommige plaatsen had dat ook sukses. Zo 
zag de Tsjechische Arbeiderssportbond (Tsjechisch gedeelte) ruim 
140 000 van zijn 224 000 leden naar zijn kommunistische tegenhanger 
verdwijnen In 1929 zou de Tsjechische Bond echter alweer ruim 
110 000 leden tellen, terwijl de kommunistische bond tcruggezakt was 
tot 20 000 leden. 

De LSI spande zich vooral in voor bevordering van de internationale 
kontakten Zo namen verscheidene buitenlandse delegaties in 1921 
deel aan de Tsjechische Arbeidersolympiade in Praag naar aanleiding 
waarvan het tweede kongres van de LSI (in 1922 in Leipzig) besloot tot 
het instellen van de Arbeidersolympiade Frankfurt am Main werd als 
plaats voor die eerste Olympiade aangewezen (1925) Grote internatio
nale deelname bestond ook bij het bondsfeest van de ATSB in Leipzig 
(1922) en het sportfeest van de Oostenrijkse bond, de Asko, in 1926. 
Het 3de kongres van de LSI in Parijs, 1925, ging vooral over de ver
houding tot de RSI. Na lange diskussie werd officiële samenwerking 
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voor onmogelijk gehouden, maar wel werd toegestaan dat bij de LSI 
aangesloten bonden kontakten mochten onderhouden met landen 
waar geen bond of sektie der LSI bestond. Omdat in de Sovjet-Unie 
geen LSI-bond bestond, maakte dit een frekwent kontakt tussen de 
Duitse arbeiderssporters en ploegen uit de Sovjet-Unie mogelijk. Toen 
echter deze sportontmoetingen steeds meer gebruikt werden voor 
scheldpartijen op de leiders van de Westeuropese sociaal-demokrati-
sche partijen, besloot het 4e kongres ie Helsinki (1927) tot een defini
tieve breuk. In Helsinki werd de naam 'Luzerner Sport 
Internationale', na Parijs ook als 'Internationaler Sozialistischer Ver
band für Sport und Körperpflege' aangeduid, nu definitief vastgesteld 
op Socialistische Arbeiderssport Internationale, afgekort SASI. Ook 
werd besloten de leiding van de SASI te doen overgaan in handen van 
de twee grootste bonden. Bridoux werd tot ere-president benoemd. 
Nieuwe voorzitters werden nu Cornelius Geliert uit Leipzig en dr. Ju
lius Deutsch uit Wenen. Geliert nam de organisatorische en 
administratieve taken op zich, Deutsch de politieke.2 

In Helsinki werd ook een resolutie van B. Kalnin uit Riga aangenomen 
waarin werd opgeroepen de fascistische dreiging het hoofd te bieden: 
'De sportbonden van die staten waar arbeidersweerkorpsen al bestaan 
moeten met deze organisaties in nauw kontakt treden en elkaar weder
zijds ondersteunen. In staten waar deze nog niet bestaan moeten de 
Arbeiderssportbonden het initiatief nemen om samen met de socialisti
sche partij en de vakbonden arbeidersweerorganisaties in het leven te 
roepen. Naar gelang de plaatselijke verhoudingen moet beslist worden 
of de weerkorpsen als zelfstandige organisaties of als sekties van de ar
beiderssportbonden gesticht moeten worden'.1 

In deze resolutie werd de aangesloten bonden tevens aanbevolen het 
'weer-turnen' op het programma te zetten. 

Het 5de kongres van de SASI in 1929 in Praag, had vooral de opvoe
dende taak van de arbeiderssport als onderwerp. Aangenomen werd 
een opvoedingsprogramma, waarin geformuleerd werd: 
'Als deel van de op de grondslag van de klassenstrijd staande socialisti
sche arbeidersbeweging, heeft de arbeiders turn- en sportbeweging de 
lichamelijke, geestelijke en morele verheffing van de arbeidersmassa 
tot doel, en streeft zij ernaar, binnen de grenzen van haar mogelijkhe
den, aan het scheppen van een socialistische kuituur mee te werken'. 

Om deze opvoedingstaak beter te kunnen behartigen stelde de SASI 
een opvoedingskommissie in. Aangesloten bonden werden verplicht de 
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grootst mogelijke aandacht aan de socialistische opvoeding van hun le
den te besteden en het opvoedingsprogramma aan alle leden bekend te 
maken. In de NASB gebeurde dat door dat programma in vereenvou
digde vorm op te nemen in de brochure 'Jonge Kracht' van Sal Broek
man. Ook werden er enige artikelen in ' Arbeiderssport' aan gewijd. De 
belangrijkste punten ervan zijn al in par. 2.4. (blz. 44) aangehaald. 
In 1929 werd de zetel van de SASI overgeplaatst naar Praag. Er kwa
men ook een drietal onder-sekretarissen: F. Wildung voor de Duits
talige landen, J. Devlieger voor de Romaans-talige landen, waarbij 
dan gemakshalve ook Nederland gerekend werd en B. Kalnin voor de 
Baltische en Scandinavische landen. Er kwam bovendien een aparte 
kommissie ter bevordering van de vrouwensport en een afzonderlijke 
technische kommissie eerst onder leiding van G. Benedix, later onder 
leiding van K. Buhren. Daarnaast kende de SASI een eigen persdienst, 
de IPD (Internationale Presse Dienst), die onder leiding stond van R. 
Koppisch. Vanuit Leipzig werd iedere week een 4 pagina's tellend be-
richtenblad naar de aangesloten bonden verstuurd in het Duits en in 
Esperanto. Devlieger vertaalde dit blad dan weer in het Frans. 
In het verslag van het 5e SASI-kongres' werd ook een overzicht gege
ven van de aangesloten bonden. Verreweg de belangrijkste plaats werd 
ingenomen door de Duitse bond. In de volgende paragraaf wordt daar 
apart op ingegaan. 

Centraal- en West-Europa 
De op één na grootste bond was de Asko, de 'Arbeiterbund fur Sport 
und Korperkultur in Oostenrijk'. De Asko was een koepelorganisatie 
van 19 aangesloten bonden en jeugdorganisaties, met 2600 plaatselijke 
afdelingen en rond 250.000 leden. De Oostenrijkse Arbeidersturnbond 
was behalve bij de Askö ook aangesloten bij de Duitse Arbeiter Turn-
und Sportbewegung ATSB als 17de en 18de Kreis. Daarnaast had de 
Asko sterke banden met de Kinderfreunde Bewegung, met de SAJ 
waaronder de Rode Valken en met de Schutzbund.' Deze Schutzbund 
was in het leven geroepen als tegenwicht tegen de 'Heimwehren'. Dat 
was een soort burgerwacht die in 1920 opgericht was, toen na het ver
drag van Versailles Oostenrijk Burgenland dreigde kwijt te raken. De
ze Heim wehren ontwikkelden zich steeds meer in nationalistische en 
reaktionaire richting. De plundering van een achttal legermagazijnen 
door de Heimwehren bleef ongestraft. Een strijdbond van werkgevers 
verplichtte de leden 2% van het loonbedrag als subsidie aan de Heim-
wehren uit te keren. Toen in 1923 de opheffing van de Heimwehren in 
het parlement werd afgewezen, werd door de sociaal-demokraten en 
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andere republikeinen een eigen arbeidersweer opgericht de Schutz
bund Een para militaire bond van 80 000 leden, waar enkele tiendui
zenden arbeiderssporters de kern van vormden Leider van de Schutz 
bund was dr Julius Deutsch, tevens voorzitter van de SASI 
In Tsjecho-Slowakije bestonden twee arbeiderssportbonden Een Duit
se bond in Aussig van 47 912 leden en de al in 1903 opgerichte Tsjechi
sche bond, de 'Svaz délmckych tëlocviCnych jednot Ceskoslovenskych', 
de DTJ Deze DTJ was opgericht als tegenhanger tegen de oude, natio
nalistisch gerichte 'Sokol-beweging' Tot 1919 was de DTJ uitsluitend 
turnbond Daarna nam hij ook sporten in zich op Beide bonden had
den een sterke teruggang ondervonden door afsplitsingen naar de RSI, 
doch wisten een flink deel van het verlies goed te maken De DTJ legde 
grote nadruk op het opvoedingsprogramma, en maakte propaganda 
voor geheelonthouding en atheïsme 

In Zwitserland bestonden al zeer oude arbeiderssportveremgingen, die 
zich verenigden in het 'Schweitzerische Arbeiter Turn und Sportver-
band', het SATUS, welke zo'n 276 verenigingen telde met ruim 23 000 
leden Door overheidssubsidie kon het SATUS een goed sportlech-
nisch kursuswerk in stand houden 

De Belgische Arbeiderssportbond, die we al meerdere malen als initia
tor voor internationale samenwerking zagen optreden, was een federa
tie van een aantal sport(tak)bonden Deze bonden waren onderge
bracht bij het Centrale Cornile der Socialistische Jeugd (CCJS) dat 
ook de 'Jonge Garde' en de kulturele organisaties omvatte Voor de 
sporters was er binnen dat CCJS een apart centraal Comité De Belgi 
sehe bond gaf een drietal bladen uit het in Luik verschijnende 'Sport 
et Socialisme', de 'Arbeiderssport' te Gent en 'De Volksturner' te Ant
werpen 

Ι η Frankrijk bestond een arbeiderssportbond in en rond Parijs (4000 le
den) en een tweetal bonden in Elzas Lotharingen, de FSGT d'A-I 
(2000 leden) en de FSTd'Α ί ( Π 500 leden), beide te Straatsburg De 
Franse bonden werden sterk tegengewerkt door de partij Daarnaast 
ging veel energie verloren bij onderlinge twisten 
In Luxemburg, Spanje en Portugal kwam geen arbeiderssportbond 
van de grond, evenmin als in Engeland (waarvan overigens de wielrij-
dersclub 'Clarion' mee aan de geboortewieg van de SASI had 
gestaan) Engeland kende wel voetbalclubs die met de Labour Party of 
met de vakbeweging verwant waren De toch al zwakke Italiaanse 

arbeiderssportbeweging verdween bij de fascistische machtsovername 
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Scandinavische landen en Baltische Staten 
In Zweden kwam geen arbeiderssportbond van de grond. In Denemar
ken wel, 3 jaar later dan de NASB, in 1929, werd een bond opgericht 
die al snel 20.000 leden zou tellen. De Noorse 'Arbeidernes Idraets 
Farbund* (1925) telde ook 20 000 leden (in 1929), waaronder veel so-
ciaal-demokraten. Zoals de Noorse sociaal-demokratische partij tot 
1932 aangesloten was bij de 3e Internationale, zo was de AIF aangeslo
ten bij de RSI. Na 1932 zou de AIF kontakt gaan zoeken met de SASI. 
In Finland was de 'Tyovaien Urheilulnto', de TUL de sterkste sport
bond van het land met 444 verenigingen en 38.716 leden. Dein ^ ^ o p 
gerichte TUL zou in 1943 de 4dc Arbeidersolympiade georganiseerd 
hebben, als de Tweede Wereldoorlog daar met tussen gekomen was. 
Van de Baltische staten kende Letland een arbeiderssportbond die ± 
30% van de sporters van het land omvatte. De in 1921 opgerichte 
'Stradmeku Sports un Sargs (SSS) kende 102 verenigingen met 4172 le
den. De SSS was nauw met de sociaal-demokratische partij verbonden 
en omvatte niet alleen de sportbeoefening, maar ook een arbeiders-
weer en de Rode Pionieren (jeugdgroepen). In Estland bestond de 
'Eesti Tooh spordi Lit', de ETL, welke 17 verenigingen en 1900 leden 
omvatte In Litauen, waar na de linkse verkiezingsoverwinning in 
1926, generaal Smetona een staatsgreep pleegde en een fascistische 
diktatuur vestigde, was geen arbeiderssportbond mogelijk. 

Oost-Europa 
In Polen bestonden vier arbeiderssportbonden. De 'Zwiazek Robot-
niczych Stowarzyszeft Sportowych' (1925) was met 10.000 leden de 
grootste. Hij telde vooral Poolse leden De 'Arbeitergesellschaft fur 
physische Erziehung "Jutrznia"' (1925) was een joodse organisatie 
met kernen in Warschau, Krakau en Lodz. Hij telde 4000 leden. Het 
'Ukrainische Verband fur Arbeitersport und Korperkultur' " L u H " 
(1925) in Lemberg, telde zo'n 400 leden en had een sterk opvoedend en 
kultureel karakter Het werd in 1927 door de Poolse regering verbo
den. Polen kende tenslotte ook nog een 'Arbeiter, Turn- und Sport
bund in Polen' (Deutsche Minderheilsnchtung) in Konigshutte, met 
2800 leden Pogingen van de SASI de 4 bonden onder een dak te bren
gen hadden weinig sukses 

In Hongarije was een officiële arbeiderssportbond niet toegestaan. 
Wel bestonden er diverse arbeidcrssportverenigingcn, zoals de 'Mun-
kasz Testedzo Egyesalet' (MTE) in Budapest met 1100 leden. In Roe
menie bestond de 'Uniunea Societatilor Sportive Muncitoresti din Ro
mania', met elf verenigingen en 2862 leden. In Joegoslavië ontbrak een 
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overkoepelende arbeiderssportbond, wat met de verdeeldheid van het 
land te тэкеп had Wel bestond in Slovenië (Laibach) de bij de S ASI 
aangesloten 'Delavska televadua in kulturna zveza 'Svoboda za Ju
goslavo o', met bijna 2000 leden Daarnaast bestond nog een 'Verband 
der Arbeitersportler und Bildungsvereine in Bosnien-Herzegovina' 

Buiten Europa tenslotte bestonden arbeiderssporten in Palestina, de 
'Hitachaluth le Tarbuth Gufamth "Hapoel" Erez-Israel', met 500 le
den, meest joodse arbeiders, en in de Verenigde Staten, in en rond 
New York de 'Workers Gymnastic and Sport Alliance of USA' met 
ζο'π 550 leden die allang bestond en waarvan vooral in 1848 uitgewe
ken Duitse turners (en hun kinderen) deel uitmaakten. En de 'Tsche
choslowakischen Arbeiter-Turnvereine in Amerika' die 7 verenigingen 
telde met 1000 leden rond Chicago en Cleveland 

9.2. De Duitse A rbeiderssportbond ' 

De Duitse turnbeweging heeft van het begin af een duidelijk politiek 
karakter gehad Het startpunt lag bij Friedrich Ludwig Jahn (1778-
1852), de oer-vader van het turnen. Het waren vooral nationalistische 
motieven die Jahn ertoe brachten het turnen op de Turnplatze in de 
open lucht te propageren als middel tot gezondmaking en verhoging 
van de weerkracht van het Duitse volk, dat in die tijd gebukt ging on
der de Napoleontische overheersing. Jahn's beweging richtte zich ook 
tegen de versnippering van Duitsland in allerlei staten en staatjes. De 
gevoelens laaiden zo hoog op dat het in 1818 zelfs tot een politieke 
moord kwam op de Pruisische diplomaat Kotzebue, waarna, mede op 
aandrang van Von Mettermeli, de Pruisische koning een verbod op het 
turnen uitvaardigde, de zogenaamde 'Turnsperre'. 
Dit verbod werd in 1842 opgeheven, maar nu verbond de turnbewe
ging, zeer tot ergernis van Jahn, zich met een ander politiek ideaal, dat 
van de opkomende burgerij in zijn streven naar demokratischer staats
vormen, openbaarheid en burgerlijke vrijheden Toen bij de burgerlij
ke revolutie van 1848 (die in Duitsland nooit echt doorzette) meerdere 
turnkorpsen optraden aan de kant van de burgerij, was dat aanleiding 
voor een nieuw politieoptreden en een nieuw verbod op de turnvereni
gingen 

Pas op 21 juli 1868 werd weer een nieuwe bond opgericht, de 'Deut
sche Turnerschaft', de DT. Deze Deutsche Turnerschaft wilde politiek 
neutraal blijven Dat politiek neutraal moest dan wel op een bepaalde 
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manier opgevat worden Pathetisch nationalisme, beroep op 'Wehr-
machung' voor het 'Vaterland', het voortdurend emotioneel appel op 
'Deutschtum' en 'Volkstum' werden namelijk met als politiek gezien 
Dat was immers de Duitsers 'm het bloed ingeboren' Fel was het ver
zet binnen de DT, toen in enkele turnverenigingen—die vooral uit ar
beiders bestonden—propaganda gemaakt werd voor socialistische 
ideeën Aangemoedigd door Bismarcks 'Sozialistengesetz' werd vanaf 
1878 in de DT een groot offensief tegen socialisten ingezet, met als ge
volg dat veel arbeiders en vaak ook hele verenigingen de DT verlieten 
Vrij kort na de opheffing van het 'Sozialistengesetz' richtten deze uit 
getreden turnverenigingen in 1893 de 'Arbeiter Turnbund' (ATB) op 
in Gera Als redenen werden genoemd 
'1 Nicht mehr Reaktionaren zu folgen 

2 das Bewusstsein der Arbeiterklasse zu wecken und zu starken 
3 die von der besitzenden Klasse bedrohten Rechte zu verteidigen und 
4 die historische Anknüpfung an die freiheitlichen Ideen der Turner, 
die fur die Verwirklichung der Rechte des Volkes vor allem zur Zeit 
der Revolution 1848/1849 gekämpft hatten, bewusst zu machen' ' 

De Arbeiter Turnbund kwam slechts langzaam op gang In 1898 telde 
hij nog maar 27 149 leden, waar de Deutsche Turnersuhaft er 626 512 
telde Oorzaken waren het gebrek aan akkommodatie, de felle strijd 
met de DT waarbij het veel moeite kostte de arbeidersverenigingen los 
te maken, en de tegenwerking van de overheid Deze tegenwerking 
bestond naast het weigeren van velden en zalen door gemeenten vooral 
uit het brengen van de ATB onder het zogenaamde 'Reichsvereinsge-
setz' Daardoor was de ATB verplicht zijn ledenlijsten te publiceren, 
hetgeen voor de leden ontslag of het weigeren van werk kon inhouden 
Bovendien mochten op basis van art 7 van die wet personen onder de 
18 jaar geen lid zijn van een politieke vereniging En de ATB 
was—door ze onder deze wet te stellen—juist tot politieke vereniging 
verklaard Dit verbod voor jeugdige personen tot 18 jaar trof de ATB 
sterk Pas in 1907 slaagde men erin via een door Fritz Wildung uitge
lokt proces, deze maatregel ongedaan te maken Na 1911 nam echter 
de repressie weer toe, en werden tal van arbeidersturnverenigingen op
nieuw tot politieke vereniging verklaard Een en ander kon echter niet 
verhinderen dat de ATB in 1914 al 200 000 leden telde, waarvan zo'n 
50% jonger dan 18 jaar De band met de SPD was in deze jaren nog 
zwak Enerzijds was dat om onder het etiket van 'politieke vereniging' 
uit te komen, anderzijds om ook die arbeiders te kunnen aantrekken, 
die zich nog niet zo eenduidig tot de SPD bekeerd hadden 
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In 1914 sloot de ATB, onder deindruk van de dreiging die uitging van 
de afgekondigde mobilisatie in tsaristisch Rusland, een 'gewapende 
vrede' met de DT. Wel bleef de ATB zich verzetten tegen het invoeren 
van het Wehr-Turnen voor jeugdigen, iets waar de DT van harte aan 
meewerkte. 

Die Gliederung der Arbeiter Turn- und Sporüwvegvng (19J2J 

Overgenomen uit W. Eichel e.a., Geschichte der Korperkultur in Deutschland, 
III, Berlijn 1969 

Na 1918 zocht de ATB duidelijker aansluiting bij de politieke partijen, 
maar het feit dat in de ATB zowel aanhangers van de SPD, de USPD 
als de KPD vertegenwoordigd waren, maakte een duidelijke keuze on
mogelijk. Zo bestond vooral in Berlijn een sterke kommunistische 
vleugel (de Arbeiter Turn Verein 'Fichte'). Na de oorlog werd de ATB 
omgedoopt tot ATSB (Arbeiter Turn- und Sportbewegung). Deze 
naamsverandering geeft aan dat vooral na de Eerste Wereldoorlog de 
sportbeoefening een steeds belangrijkere plaats ging innemen naast en 
soms in plaats van het traditionele turnen. Vanaf 1912, doch echt ef-
fektief eerst sedert 1919 was er een koepelorganisatie tot stand geko
men tussen de diverse arbeidersbonden. In deze koepel, de 'Zentral
kommission für Arbeitersport und Körperpflege' kortweg ZK ge
noemd, speelde de ATSB de veruit belangrijkste rol met zijn 1,1 mil
joen leden (vóór de splitsing). Bovenstaand schema geeft een goed 
overzicht van de opbouw der Duitse arbeiderssportbeweging.' 
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Een van de hoogtepunten in het beslaan van de ATSB was de opening 
van de Bundesschule in Leipzig in 1926. Hier had men een echt groot 
centrum, met eigen akkommodaties, les-, studeer- en verblijfruimtes, 
dat tot een middelpunt van het bondsleven zou uitgroeien. Vooral kur-
sussen werden er gegeven, waaraan ook buitenlandse arbeidersspor
ters, waaronder uit Nederland deelnamen. 

De splitsing tussen socialisten en kommunisten in de ATSB kwam tot 
stand in 1928 na jarenlange ruzie. Naar gelang Komintern en KPD 
beurtelings een politiek voerden van eenheidsstreven of verdachtma
king van de SPD-leiding, bepaalde ook de kommunistische vleugel in 
de ATSB zijn houding tegenover de ATSB-leiding, die zich politiek 
steeds meer op de SPD zou gaan richten. Aanleiding tot de breuk wa
ren de door de SASI toegestane sportkontakten met de Sovjet-Unie 
die tot frekwente ontmoetingen en de zogenaamde 'Russen-spiele' 
leidden. Deze kontakten werden in 1928 steeds meer gebruikt als pro
pagandamiddel voor de KPD, waarbij de SPD en de ATSB-leiding 
verketterd werden. En dat terwijl in de verkiezingsstrijd in 1928 de te
genstellingen tussen SPD en KPD toch al hoog oplaaiden. Toen bij die 
verkiezingen beide partijen winst boekten, voelden beide vleugels in de 
ATSB zich sterk genoeg om zich van de andere te ontdoen. Onder 
KPD-leiding werd een eigen bond opgericht, de 'Interessengemein
schaft zur Wiederherstellung der Einheit im Arbeitersport' (IG), in 
1930 omgedoopt in 'Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit' (KG) 
die 268.000 leden telde. 

Onder druk van het opkomend nationaal-socialisme kwam na 1930 
voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog ook weer de relatie arbei-
derssport-arbeidersweer ter sprake. Veel arbeiderssporters gingen deel
nemen aan het op 16-12-1931 opgerichte 'IJzeren Front', een afweer-
organisatie die sociaal-demokratische en republikeinse bijeenkomsten 
moest beschermen tegen overvallen door de SA. Echt effektief is deze 
organisatie niet geweest. 

Na de machtsovername door Hitler к reeg de ATSB het zwaar te verdu
ren onder de aanvallen van de SA, die sporthallen, velden en op 23 
maart 1933 ook de Bundesschule in Leipzig bezette. Enkele dagen 
daarna werd de ATSB definitief verboden, zoals dat enkele weken eer
der ook met de Kampfgemeinschaft gebeurd was. Een poging van Wil-
dung om door neutraal-verklaring het bestaan van de ATSB te redden 
had geen sukses meer. Meer dan 300 turnhallen, 1300 sportvelden, mil
joenen aan sportuitrusting en de Bundesschule gingen in nationaal-so
cialistische handen over. 
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De reusachtige ATSB met zijn ledental van meer dan een miljoen, zijn 
bezittingen en prachtige Bundesschule, sprak de Nederlanders sterk 
aan Voor veel problemen werd eerst de Duitse oplossing bekeken In 
Duitsland hadden immers al veel eerder diskussies plaats gevonden 
over bijv prestatie en kompetitie Daar was—na kongressen in 1895 
en 1899—op het kongres van 1901 zelfs een verbod op het wedstrijd-
turnen uitgevaardigd, waarna in 1905 hel wedstrijdturnen tussen groe
pen weer werd toegestaan en m 1911 ook weer de mogelijkheid voor 
individuele wedstrijden Ook wat de sportbeoefening voor vrouwen 
betreft, had de Duitse bond ervaring, evenals met betrekking tot de 
opvang van jeugdigen De Duitse bond had ook een uitgebreide 
bondspers, zoals de al sinds 1893 verschijnende Arbeiter Turn- und 
Sport Zeitung (oorspronkelijk Arbeiter Turn Zeitung, ATZ) Het min
der politiek gerichte blad 'Arbeiter-Radfahrer' bereikte in 1921 zelfs 
een oplage van 309 000 '0 

Ideologisch ging van de Duitsers—en in wat mindere mate van de Oos
tenrijkers—veel invloed uit Hier verschenen ook theoretische werken 
over arbeiderssport, zoals 'Sport und Arbeitersport' van Helmut Wag
ner (Berlijn, 1931), 'Arbeitersport' van Fritz Wildung (Berlijn, 1929), 
'Vom Werden einer neuen Kultur' van Paul Franken (Berlijn, 1930), 
alsmede een hele reeks 'Agitationsbrochuren' door Oskar Drees, Fritz 
Wildung en Cornelius Geliert Van Julius Deutsch waren de brochures 
'Sport und Politik' (Berlijn, 1928) en 'Unter Roten Fahnen' (Wenen, 
1931) 

Begin 1932 ondernamen bondsvoorzitter Muller en sekretans Broek
man een uitgebreide studiereis naar Duitsland, Tsjecho-Slowakije en 
Oostenrijk Van hun bevindingen stelden zij een omvangrijk rapport 
samen, waarin zij sportbeoefening, organisatievorm, sociale vorming 
en vrije jeugdvorming, feestkultuur, pubhciteitsorganen, verkoop-
centrale, kindergroepen, ontspanning, verhouding tot de arbeidersbe
weging en een eventuele weerorganisatie, aan de orde stelden en onder
ling vergeleken Een reeks suggesties voor de NASB leverde dat op, 
maar de hoofdkonklusie was wel dat de Sportbond in hoofdzaak op de 
goede weg zat Wel zou de NASB ook moeten streven naar hel oprich
ten van een Bundesschule " 

Dat de Duitse bond langzaam maar zeker opschoof naar een burgerlij
ke wijze van sportbeoefening, dat hij in 1933 geen echte weermacht te
gen hel opkomend nationaal-socialisme heeft kunnen vormen en zelfs 
in 1933 nog door een neutraalverklaring het leven trachtte te rekken, 
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zijn vragen waarmee de belangrijkste hedendaagse auteurs over de 
ATSB zich bezig hebben gehouden 
De centrale these van Timmermann'2 is, dat zich binnen de ATSB een 
leger van funktionanssen gevormd had, dat meer had te verhezen dan 
alleen een ideaal Door de toename van het materiele bezit en grote 
hoeveelheid baantjes, was binnen de ATSB een neiging tot burokrati-
sering en aanpassing ontstaan, waarbij een al te revolutionaire stellmg-
name ook de eigen positie in gevaar bracht Daardoor was een zekere 
mate van verburgerlijking opgetreden en aanpassing aan een systeem 
waar men eigenlijk tegenover stond 

Fischer en Meiners zien het falen van de ATSB vooral in een gebrek 
aan revolutionaire theorie 'Es war in erster Linie—neben staatlichem 
Druck und der Indolenz der SPD—der Mangel des Arbeitersports an 
eigener Theorie, der zum Scheitern einer alternativen Sportpraxis 
führte "3 

Volgens Überhörst volgde de ATSB ondanks zijn wíl tot een alterna
tieve sportpraxis, toch langzaam maar zeker de tendenzen in de bur
gerlijke sport 'Der Komplex der Leistungsnormen und des Bewe
gungsverhaltens scheint also von politischen Wünschen unabhängiger 
als gedacht und objektiven Gesetzmassigkeiten unterworfen, die in der 
Strukturgeschichte der Gesamtgesellschaft zu suchen sind' " 

9 3 De SA SI in dejaren dertig 

Zoals uit het overzicht in par 9 1 al naar boven kwam, bevond de 
S ASI zich in 1928 in een periode van opgang en bloei, zowel wat betrof 
aantal leden en aangesloten bonden als wat betrof aktiviteiten 
Met donkere wolken aan de horizon, maar in een sfeer van optimisme 
werd in 1931 de tweede Arbeidersolympiade gehouden in Wenen Het 
Róde Wenen, want de sociaal-demokraten hadden er de meerderheid 
Nog meer dan in 1925 in Frankfurt am Main, was de Olympiade in 
Wenen een feest van internationale solidariteit en massasport 'Zestig
duizend deelnemers, vergelijk dat eens met de 1200 sportsterren in 
Amsterdam', juichte 'Arbeiderssport' En daarbij geen militair gedoe, 
geen persoonsverheerlijking, geen wee nationalisme, geen volksliede
ren slechts een volkslied de'Internationale' " Honderd Nederlandse 
Sportbonders maakten het feest in Wenen mee, waarvan overigens 
maar een paar echt aan de wedstrijden deelnamen Van 1926 tot 1931 
werden in SASI-verband met minder dan 551 internationale sportwed
strijden georganiseerd " 
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In 1932 hield de SASI zijn 6de kongres in Luik, het eerste waar ook de 
NASB bij aanwezig was Met verdubbelde kracht werd opgeroepen tot 
strijd legen het fascisme Een ander besluit van dit kongres was het in
stellen van een Europees kampioenschap voetbal voor arbeiderssport-
bonden Nederland werd met Zwitserland, Frankrijk en België in de 
Westeuropese groep ingedeeld waar het bondsteam een tweede plaats 
veroverde tot het in 1933 wegens geldgebrek moest worden terugge 
trokken " 

Toen voorjaar 1933 de Duitse bond werd verboden, was dal een grote 
slag voor de SASI, die in een klap meer dan de helft van haar leden 
verloor Bovendien was een groot deel van de technische organisatie 
bij de ATSB ondergebracht Een jaar later, in 1934, zou ook de Oos
tenrijkse Arbeiderssportbond tegen de reaktie het onderspit moeten 
delven, zij hel na verbeten verzet van de Schutzbund, onder leiding 
van Julius Deutsch 
De SASI, die eind 1934 zijn 7de kongres hield in Karlsbad, was flink 
gehavend Het sek retar iaat was nu volledig gevestigd in Praag en de 
kommunikatie met de bonden in Noordwest-Europa liep niet altijd 
even vlekkeloos Waarschijnlijk was het ook dit gebrek aan kommuni
katie en de als veel groter ervaren druk van het fascisme op Centraal-
Europa, die Julius Deutsch in 1934 zijn resolutie over een eenheids-
front deed indienen 'Was uns politisch trennt, spielt in dem Augen
blick, in dem die ganze Arbeiterklasse gegen den drohende Faschismus 
kämpfen muss, eine untergeordnete Rolle' " Een mening waarin 
Deutsch krachtig gesteund werd door o a Karl Buhren, de turnleider 
van de opgeheven ATSB In het vorige hoofdstuk zagen we dat de 
Westeuropese delegaties, met Nederland voorop, een ander standpunt 
toegedaan waren Deutsch zelf zou ook in de jaren daarna als sociaal-
demokraat blijven streven naar een eenheidsfront tegen het fascisme 
Uit Oostenrijk verdreven zou hij in 1936 de daad bij het woord voegen 
door als generaal in dienst te treden bij het Republikeinse leger tijdens 
de Spaanse Burgeroorlog Na de Wereldoorlog, die hij in Amerika 
doorbracht, zou Julius Deutsch de scholingsarbeid in de Oostenrijkse 
socialistische partij weer op zich nemen, tot hij in 1968 overleed " 

Een ander besluit van het kongres van Karlsbad was, dat de 3de Arbei-
dersolympiade in 1937 in Antwerpen zou worden gehouden Op die 
3de Arbeidcrsolympiade zou Deutsch, die voor éen week uit Spanje 
was overgekomen, met een vijftigtal Spaanse deelnemers hét grote 
middelpunt vormen Aan deze Olympiade namen, zoals al vermeld, 
ook de Russen deel 
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Het aantal Nederlanders in Antwerpen viel tegen. Na een maandenlan
ge propagandacampagne in 'Arbeiderssport', meldden zich toch maar 
zo'n 700 Sportbondsleden als officiële deelnemer. Wel schatte 'Arbei
derssport' dat nog tussen de 3000 en de 4000 andere Sportbondsleden 
de Olympiade voor korte of langere tijd bezochten, vooral in het 
weekend.20 Die Nederlandse afvaardiging boekte wel aardige sukses-
sen. Bij de 100 meter hardlopen vrouwen, het korfbal, de 4 χ 100 me
ter wisselslag zwemmen vrouwen en de 10 kilometer wielrennen indivi
dueel, werden Sportbonders kampioen, Verder werden nog een groot 
aantal tweede plaatsen behaald bij atletiek voor vrouwen, het zwem
men en handbal.21 

Ook in Antwerpen was de optocht groots en op een speciale kinderdag 
waren ook nog 27 Jonge Pieter Jellen uit Nederland present. Maar op 
de Tsjechen na, die een zeer grote groep hadden afgevaardigd, waren 
de massaoefeningen duidelijk minder bezet geweest dan in Frankfurt 
of Wenen. Eind augustus 1937 nam 'Arbeiderssport' met instemming 
een artikel over uit het Zwitserse 'SATUS-Sport', waarin twijfel werd 
uitgesproken of de Arbeidersolympiade op deze manier nog wel uit
drukking was van het streven naar massasport en of ook hier niet te
veel alleen de allerbesten aan bod kwamen.22 

Het 9de kongres van de SASI (het 8e was in 1936 in Antwerpen), zou 
van 26-29 mei 1938 in Amsterdam gehouden worden, doch de Neder
landse regering verbood dit daags tevoren. Eigenlijk was dat geen echt 
verbod, maar Julius Deutsch zou alleen een visum krijgen als hij als 
partikulier persoon zou komen en buitenlanders zouden op het kon
gres niet het woord mogen voeren. Een reden voor deze beperking 
vond de Nederlandse regering in een van de diskussiepunten, dat han
delde over het kontakt met de RSI. Ondanks de hulp van Albarda 
werd het verbod niet opgeheven zodat in allerijl het kongres naar 
Brussel verplaatst werd. Daar werd besloten lot hulp aan de Spaanse 
kameraden en het organiseren van de 4de Arbeidersolympiade in Hel
sinki in 1943. Tevens stelde de SASI zich duidelijker op het standpunt 
van de Moderne Arbeidersbeweging.2' Ook werd besloten naast de 
hoofdzetel in Praag een tweede sekretariaat in België te stichten onder 
leiding van Devlieger. 

Op dit kongres telde de SASI nog ruim 400.000 leden in 13 landen. 
Maar 2/3 van deze leden woonden in één land, namelijk Tsjecho-Slo-
wakije. Eind 1938 viel ook deze bond weg na de Duitse inval in Sude
tenland. De Duitstalige Arbeiderssportbond daar werd meteen verbo
den, de rest van Tsjecho-Slowakije onder kontrole gesteld zodat inter
nationale kontakten niet langer mogelijk waren. 
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Versterking voor de SASI kwam in juli 1939, toen eindelijk de Noorse 
Arbeiderssportbond mei nu al ruim 90 000 leden, besloot toe te tre
den Het SASI-kongres van een maand later besloot daarop door te 
gaan Dit kongres maakte ook een einde aan het oude verbod om tegen 
burgerlijke sportorganisaties uit te komen De Finse TUL en ook de 
NASB hadden daar op aangedrongen 

Voorjaar 1940 kwam ook het einde voor de SASI Wel funktioneerde 
in Londen gedurende de oorlog nog een provisorisch 'Comité voor de 
Arbeiderssport' Maar pogingen van België, Oostenrijk en Zwitser
land om na de oorlog de SASI nieuw leven in te blazen, bleven weinig 
suksesvol Vooral de toenemende spanning tussen Oost en West, de 
afwijzende houding van de geallieerden en het feit dat de Sportbond in 
de DDR zich tot rechtmatige voortzetting van de oude Arbeiderssport-
bond uitriep, waren er oorzaak van dat het opnieuw oprichten van de 
ATSB met doorging " Wel werd nog opgericht een Comité Sportif In
ternational du Travail, (CSIT) dat kontakten onderhoudt tussen de 
nog overgebleven arbeiderssportbonden Dit komite bestaat nu nog 

Met het teruglopen van de SASI namen ook de buitenlandse kontak
ten van de NASB af Na 1937 bestonden die eigenlijk nog alleen met 
de Zwitsers en de Belgen Op een internationaal kontakt buiten de SA
SI om moet in dit verband nog gewezen worden Eind 1935 kreeg de 
NASB een uitnodiging van het 'Uitvoerend Comité der Volksolympia-
de' te Barcelona om aan de Volksolympiade deel te nemen die in 1936 
als tegenhanger van de Olympische Spelen in Berlijn zou worden ge
houden Fondsen van de Spaanse regering maakten de uitzending mo
gelijk van een handbalteam en enkele tennissers Daarbij voegden zich 
turnsters, worstelaars en boksers uit andere organisaties Ook drie le
den van het bondsbestuur gingen mee Op zaterdag 18 juli 1936 bereik
te het gezelschap Barcelona Diezelfde nacht brak daar de opstand uit 
van militairen tegen de wettige republikeinse regering De afvaardiging 
zat midden tussen de gevechten en kon pas 25 juli door bemiddeling 
van de Nederlandse consul huiswaarts keren " Weken achtereen ¿ou 
in 'Arbeiderssport' een uitgebreid verslag van de strijd gegeven wor
den en ook daarna zou de aandacht voor de strijd in Spanje groot blij
ven 
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10 
Mobilisatie en Bezetting 

10. J. Mobilisatie 

Op Goede Vrijdag 1939 viel het fascistische Italie Albanie binnen, tot 
verrassing van iedereen, zelfs van Hitler. En waar eerdere daden van 
het nationaal-socialisme in Centraal-Europa Colijn niet toe hadden 
kunnen verleiden, geschiedde nu wel: op beperkte schaal werd een mo
bilisatie afgekondigd, vooral voor de versterking van de grensbatal-
jons. Een week later werd ook een nieuwe dienstplichtwet ingediend 
die verlenging van de eerste oefening tot maximaal twee jaar mogelijk 
maakte. Om de Sportbonders die nu onder de wapenen geroepen wer
den voor de Sportbond te behouden, besloot het bondsbestuur eind 
april 1939 om hen vrij te stellen van het betalen van bondsafdracht. 
Wel moesten ze 27: cent betalen voor het inmiddels verplicht gestelde 
abonnement op 'Arbeidcrssport'. Afdelingen waar Sportbonders gele
gerd waren, werden opgeroepen de dienstplichtigen gratis of voor een 
laag tarief in de gelegenheid te stellen aan hun sportaktiviteiten deel te 
nemen.' Maandag 28 augustus, toen de Duitse inval in Polen en daar
mee een nieuwe wereldoorlog onafwendbaar bleek, werd de algemene 
mobilisatie afgekondigd: de lichtingen 1924 t/m 1939 van land- en zee
macht werden in hun geheel opgeroepen. 

Onmiddellijk na het bekend worden van de mobilisatie stuurde het 
bondsbestuur een telegram naar de minister van defensie, waarin het 
de volledige medewerking van de NASB aanbood bij het organiseren 
van de sportbeoefening voor gemobiliseerden, en sportterreinen, loka
len en materialen voor dit doel ter beschikking stelde. Daarnaast toon
de het zich bereid 'met Uw goedkeuring alle bonafide sportbonden in 
ons land uit te nodigen tol samenwerken'.·' En in een begeleidend arti
kel in 'Arbeidcrssport' sprak Muller de hoop uit dat de gemobiliseerde 
Sportbonders goede soldaten mochten zijn. Een artikel dat hij eindig
de met de oproep. 'Leve het Nederlandse Volk, Leve het Leger!' 
Begin september deed ook de Vrijwillige Burgerwacht in Amsterdam 
een beroep op de Moderne Arbeidersbeweging om toe te treden, waar
mee het bestuur van het distrikt Amsterdam van de Sportbond instem
de. Opgeroepen werd een Sportbondsmannen- en een vrouwenvendel 
op te richten onder leiding van eigen mensen. Sportbonders werd daar
bij gevraagd zich niet teveel door beelden uit het verleden te laten 

239 



weerhouden 'Het gaat om de verdediging van de demokratische vrij
heden' ' Dat niet iedereen hierdoor overtuigd was, bleek uit een inge
zonden brief 'Deze pagina in ons eigen blad vervulde onze leden met 
meer afkeer dan dat bij de Duitse inval in Polen mogelijk was' Hoe
wel de redaktie deze vergelijking buiten alle proporties vond, ging zij 
toch op de bezwaren in De Burgerwacht was inderdaad in 1919 opge
richt om de staat te beschermen tegen de arbeidersbeweging Maar de 
staat van toen was niet meer dezelfde als de staat van nu De staat was 
niet meer uitsluitend het instrument der heersende klasse, maar trad 
ook op voor de arbeidersklasse middels sociale wetgeving en allerlei 
diensten ' 

Intussen sloeg de mobilisatie flinke gaten in de Sportbond 'Arbeiders-
sport' moest begin september konstateren dat er clubs waren waarvan 
60% van de leden in dienst was, en waarvan slechts éen bestuurder was 
overgebleven Het bleek zelfs noodzakelijk de veldkompetities die half 
september zouden beginnen uit te stellen Deze begonnen nu pas in ok
tober, sterk uitgedund en met een aangepast programma Daarbij 
kwam vervolgens dat een ongekend strenge winter van half december 
tot begin maart de velden onbespeelbaar maakte, wat nog eens extra 
moeilijkheden met zich meebracht en waardoor niet alle kompetities 
volledig uitgespeeld konden worden Door mobilisatie en ontregeling 
van het sportleven moest de Sportbond ook ledenverlies boeken, al 
bleef de schade binnen de perken en het bondsleven zoveel mogelijk in 
stand Die terugloop van leden betrof trouwens niet alleen gemobili
seerde mannen, maar ook veel getrouwde vrouwen die, nu hun man 
gemobiliseerd was, 's avonds met meer van huis konden ' 
De mobilisatie betekende voor de Arbeiderssportbond ook een einde 
van het isolement Ten behoeve van de ontspanning van de gemobih-
seerden, had de legerleiding een apart buro 'Ontwikkeling en Ontspan
ning' ingesteld, onder leiding van kapitein Paters, speciaal voor het 
sportgedeelte bijgestaan door de (ook gemobiliseerde) Karel Lotsy In 
september 1939 stelde de al eerder genoemde kontakt-kommissie van 
RK, PC en NASB voetbalbonden zich beschikbaar voor het organise
ren \an ontspanning voor gemobiliseerde militairen In oktober sloot 
ook de KNVB zich daarbij aan, een KNVB die op voetbalgebied altijd 
het volstrekte monopolie nagestreefd had en van daaruit nooit tot enig 
kontakt met andere bonden bereid was geweest In oktober 1939 
kwam eveneens samenwerking tot stand tussen 'De Watervrienden', 
de KNZB en de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van 
Drenkelingen in een 'Nationale Mobilisatie Commissie voor de militai
re zwemkunst en zwemsport' Vooral deze kommissie zou van zich 
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doen spreken door haar aktiviteiten ('iedere soldaat een zwemmer'), 
en haar manifestaties, waaraan ook 'De Watervrienden' deelnamen, 
onder andere met de groepen figuurzwemmen. Deze nationale kom
missies hadden in de grote plaatsen doorgaans ook plaatselijke kom
missies, waar dezelfde betrokkenen dan ook weer samenwerkten. In 
januari 1940 werd door NASB en KNAU ook een kommissie voor 
militaire atletiek gevormd, een maand later gevolgd door een kommis
sie voor handbal, nu samen met het KNGV. Het bondsbestuur zelf 
was vertegenwoordigd in de Centrale Sportkommissie voor gemobili-
seerden. De samenwerking met de burgerlijke bonden, waar men jaren 
tegenaan gehikt had en waartoe op plaatselijk nivo slechts schoorvoe
tend enkele stappen gezet waren, was nu in één klap een feit. Onder de 
druk van de omstandigheden leek het aksentueren van het eigene niet 
zo belangrijk meer. 

10.2. Doorgaan, maar tol welke prijs? 

Hoewel al vanaf 1931 in 'Arbeiderssport' met grote regelmaat gewezen 
werd op hel ware karakter van het nationaal-socialisme en in meerdere 
beschouwingen van Muller duidelijk doorgeklonken had dat bij een 
volgende oorlog Nederland niet builen schot zou blijven, kwam de 
Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 toch als een komplete verras
sing, in die zin, dat de Sportbond zich op geen enkele manier daarop 
voorbereid had. De eerste weken na 15 mei was dan ook sprake van 
een volslagen verwarring, waarbij het voor het bondsbestuur geheel 
onduidelijk was welke afdelingen nog funktioneerden en in welke ma
te. 

Op 20 mei 1940 richtte bondsvoorzitter Muller zich weer met een circu
laire tot alle afdelingsbesturen, waarbij hij er krachtig op aandrong het 
werk in de Sportbond voort te zetten, 'dit uiteraard binnen de perken 
van het Duitse en Nederlandse gezag, en met stipte inachtneming van 
de voorschriften die reeds zijn gekomen, of nog zullen komen'. Daar
bij benadrukte Muller dat zowel de Duitse als de Nederlandse overheid 
verlangden dat het normale leven werd voortgezet, en dat daaronder 
ook de sportbeoefening werd gerekend.' Op 23 mei zou de sekretaris 
van het Rijkskollege voorde Lichamelijke Opvoeding, Jhr. mr. de Ra-
nitz, zulks in een overleg met Muller en Broekman bevestigen: 'Het is 
vanzelfsprekend dat de sportbeoefening moet worden voortgezet. Alle 
sportbeoefening is vrij'.7 

Tot dit gesprek met De Ranitz had het bondsbestuur besloten, dat op 
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22 mei voor het eerst weer bijeengekomen was KNVB en KNAU had
den zich immers al onmiddellijk na 15 mei tot de Duitseen Nederland
se autoriteiten gewend voor toestemming lot verder spelen, en deze 
toestemming ook gekregen In deze zelfde vergadering besloot het 
bondsbestuur ook de uitgave \an 'Arbeiderssport' en 'Ruim Baan' 
stop te zetten, omdat beide drukkers voortaan kontante betaling eis
ten, waar de NASB met zijn voortdurende geldnood niet aan kon vol
doen Daardoor kon de bondsafdracht teruggebracht worden van S'A 
naar 3 et per week, waarvan dan de bondskommissies 1 et zouden 
ontvangen Ook werd de bezoldiging van Sal Broekman beëindigd 
Deze bleef overigens wel deel uitmaken van het bondsbestuur Muller 
en Broekman hadden op 14 mei beiden 500 gld ontvangen van het 
NVV, Muller in verband met een eerdere lening, Broekman als tien 
weken salaris in verband met de beëindiging van zijn kontrakt " Tot de 
aktiviteiten in die eerste weken hoorden de versnelde overeenstemming 
met de AJC over een fusie (hfst 8) en het weer opnemen van het kon-
takt met de burgerlijke bonden, waarbij vooral de voetbalbonden 
haast maakten met een nationale konsentratie, zoals verderop nog aan 
de orde zal komen 

Intussen bleek uit meerdere berichten uit de afdelingen dat velen er 
voor voelden dan wel met de Sportbond te stoppen, dan wel kleurloos 
verder te gaan * Naarmate de tijd vorderde namen verschillende afde
lingen hun aktiviteiten toch weer op en begonnen weer met hel organi
seren van trainingen en wedstrijden, tot hun verbazing ongemoeid ge
laten door de bezetter Geen verbod dus op de socialistische organisa
ties, zoals men verwacht had Maar wat dan weP Daar zou men spoe
dig achter komen 

Op 2 juni 1940 was door Himmler en Seyss-Inquart aan Rost van Ton
ningen, de tweede man van de NSB en meer dan leider Mussen op 
Duitsland en de SS gericht, een taak toebedacht in hun plan om Ne
derland niet domweg bezet te houden, maar te proberen het voor het 
nationaal-sociahsme te winnen Mede door het geringe sukses en slech
te aanzien dat de NSB bij grote delen van de Nederlandse bevolking 
genooi, werd daarbij gedacht aan het 'overnemen' van de socialisti
sche beweging, waardoor men een greep zou krijgen op zo'n kwart van 
de Nederlandse bevolking Op 16 juli 1940 werd daartoe de NSB-er 
Henk Woudenberg, broer van SDAP-sekretans Cees Woudenberg, 
benoemd tot kommissans voor het NVV, waarbij voorzitter Evert Ku-
pers en sekretaris Simon de la Bella ontslagen werden Kort daarop be
gon ook Rost van Tonningen, die aangesteld was als Kommissar fur 
die marxistischen Parteien, zijn aktiviteiten om te trachten de SDAP 
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en haar nevenorganisaties onder konlrole te krijgen Cees Wouden
berg en Koos Vorrink zeiden echter principieel neen tegen elke vorm 
van samenwerking mei Rost van Tonnmgen, en gaven de leden het ad
vies de partij te verlaten Eenzelfde principiële houding trof Rost van 
Tonningen ook aan bij de AJC en de Bond van Sociaal-Demokrati-
sche Vrouwenclubs. Maar bij de VARA, Het Volk, de Bond van 
Arbeiderszang- en muziekverenigingen, het IvAO en de NASB had 
hij, althans voorlopig, iets meer sukses 

In het gesprek dat Muller, Adn de Ruyter, Tjerk van der Zee en Her
man van der Wal namens het bondsbestuur met Rost van Tonningen 
en H Woudenberg voerden,—Sal Broekman had inmiddels als be
stuurslid bedankt—wees Rosi van Tonningen erop dat hij wel als kom-
m issar is was aangesteld, doch dat de NASB ongehinderd op eigen ba
sis het werk kon voortzetten, zonder NSB invloed, al diende natuurlijk 
wel het in Nederland gevestigde gezag te worden erkend Van de kant 
van de Sportbond werd in dit gesprek gewezen op de grote financiële 
nood die het bondsleven ernstig belemmerde, en op de 10 000 gulden 
die 'De Centrale' al in 1939 voor de Sportbond en de AJC had gereser
veerd, maar in afwachting van de fusie nog steeds niet beschikbaar had 
gesteld Rost van Tonningen en Woudenberg beloofden daarop mee te 
werken dat deze tienduizend gulden voor de Sportbond vrij gemaakt 
zouden worden,10 iets wat zij per 31 augustus ook daadwerkelijk de
den ' ' Dat Rost van Tonningen nog al wat indruk maakte op Muller 
bleek uit de woorden waarmee deze het doorgaan van de bond verde
digde tegenover enkele Amsterdamse voetbalclubs 'Natuurlijk wijken 
de opvattingen van deze man in sommige opzichten enigszins van de 
onze af, doch gezien het enthousiasme waarmee deze man over het so
cialisme spreekt, geloof ik dat hij een waarachtig socialist is' ' ! Een 
grote mate van politiek naïviteit kon het bondsbestuur daarbij zeker 
verweten worden. Juist de vele artikelen over het karakter van het na-
tionaal-socialisme in 'Arbeiderssport', hadden tot het inzicht moeten 
leiden dat een legale socialistische organisatie onder nationaal-sociahs-
me niet denkbaar was en slechts als dekmantel kon dienen om onder 
het mom van de oude idealen grote massa's arbeiders in de nieuwe or
de in te voeren " In een brief aan de afdelingsbesturen over de be
stuurlijke veranderingen in de partij (opgeheven) en NVV (nieuwe top) 
zou het bondsbestuur meedelen 'Wij kunnen tol ons genoegen mede
delen dat deze bestuurlijke verandering geen enkele wijziging heeft ge
bracht in het werk voor de Sportbond Wij kunnen op onze eigen ge
kozen basis en door onszelf gevormde tradities doorgaan, zowel dus 
ten opzichte van onze wijze van sportbeoefening en kultureel werk, als 
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ook wat betreft onze socialistische gezindheid. Dit houdt in dat zich in 
de Sportbond geen NSB-invloeden zullen doen gelden'.'4 

Dat dat 'doorgaan zonder invloed van buiten af' in menige afdeling 
betwijfeld werd, blijkt uit het geringe animo waarmee het werk weer 
ter hand genomen werd. Van de grote afdeling van de Amsterdamse 
'Watervrienden', waren in oktober 1940 nog slechts 150 leden over. 
Het altijd zo aktieve distrikt Rotterdam telde nog slechts 650 leden, en 
de bondskommissie voor het Jonge Pieter Jellen-werk wilde wel door
gaan met het opleiden van kader, maar wilde in afwachting van de din
gen die zouden komen lot voorjaar 1941 geen enkele verantwoording 
dragen voor het weer op gang brengen van het eigenlijke JPJ-werk.15 

Het bondsbestuur besloot daarop een nieuwe JPJ-kommissie te gaan 
zoeken." In veel plaatsen werkte de inaktiviteit vandeSDAP-funktio-
narissen aanstekelijk op het Sportbondskader. Muller, die het nooit 
eens was geweest met de opheffing van de SDAP, bepleitte dan ook 
meerdere malen het grote belang dat hij zag in het opnieuw gaan funk-
tioneren van de partij. In andere plaatsen speelde het feit dat zovele 
vertrouwensmannen in het NVV weggevallen waren een rol bij het ge
ringe enthousiasme waarmee nog voor de Sportbond gewerkt werd." 
Om de kwestie van het doorgaan te bespreken werd besloten tot het 
houden van een kongres op 6 oktober 1940 te Hilversum. 
Op dat kongres hield Muller een lang betoog waarin hij het besluit tot 
doorgaan verdedigde. Volgens Muller was hel bijeenhouden van de 
socialistische sportbeoefenaars belangrijk, omdat deze anders weg 
zouden stromen naar de burgerlijke sportorganisaties die wel gewoon 
doorgingen. Na mededeling gedaan te hebben over het ontslag van 
Broekman en het ontvangen geld van 'De Centrale' keerde Muller zich 
tegen het besluit tot opheffing van de SDAP. Volgens Muller hadden 
partijbestuur en partijraad eind mei besloten om door te gaan, óók on
der de nieuwe omstandigheden. Dat aanvaardend was het aanstellen 
van bewindvoerders niet principieel meer. Het gevolg van hel opheffen 
van de partij was dat duizenden arbeiders stuurloos waren. En dal op 
een moment dat de oude Colijn-politiek had afgedaan, evenals de libe
rale ekonomie. 'De naaste toekomst gaat in socialistische richting' 
meende Muller, en de socialistische beweging hoort daar niet buiten te 
blijven staan. Muller maakle daarbij een vergelijking met de tijd van 
de Franse overheersing na 1795, toen ook vele bestuurders aanbleven 
om de Nederlandse belangen te dienen tot de tijd dat Nederland weer 
zijn eigen boontjes zou kunnen doppen. Interessant is de in de getypte 
versie van Müllers rede de daarop volgende zin: 'Het tegenwoordige 
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gezag is heel wat milder dan het Franse gezag van toen' Deze zin komt 
niet voor in hel verslag van het kongres, zodat deze passage wellicht te
voren geschrapt is l8 Zij zegt wel iets over de manier waarop Muller de 
situatie beoordeelde 
Uit het verslag van dit kongres en dat van de daags tevoren gehouden 
vergadering van de bestuursraad blijkt dat de meeste afdelingen nog 
wel wilden doorgaan zolang er geen inmenging van buitenaf plaats 
vond, al wezen allen op een groot ledenverlies en financiële moeilijk
heden Door sommige afgevaardigden werd ook gewezen op de drei
gende kontrole op de raszuiverheid Tevens namen enkele afgevaar
digden de gelegenheid te baat om hun afkeer van een bondsbestuurder 
(Van der Zee) en diens NSWG te tonen " 

In een brief aan de afdelingen, twee dagen na het kongres, wees Muller 
nog eens op de met inmenging van buiten af, zowel wat betrof NSB-
invloed als enig verbod op de joodse leden Andersom betreurde Mul
ler de opmerkingen die op het kongres tegen de NSWG gemaakt waren 
en die volgens hem op een kongres van de Sportbond niet thuishoor
den Daarbij vroeg hij geen stelling te nemen tegen de NSWG die niet 
nodig geweest zou zijn als de SDAP zou zijn blijven voortbestaan 'In 
de verbreiding van de socialistische idee is de NSWG geen tegenstan
der maar een medestander' 20 Met deze brief werd een aktieprogram-
ma rondgestuurd dat Muller op het kongres had gepresenteerd, en 
waarin een aanzienlijke mate van staatsinvloed werd bepleit in de 
lichamelijke opvoeding, zoals verplichte oefenstof voor massaoefenin
gen 

Het besluit van het kongres van 6 oktober om door te gaan zolang van 
inmenging van buiten af geen sprake zou zijn, werd al spoedig op de 
proef gesteld Daarbij werden ook de ware bedoelingen die de bezetter 
met de Sportbond had duidelijk 
Eind oktober 1940 werden voorzitter Muller en de nieuwe sekretans J 
Kwakkestijn op hel hoofdkantoor van het NVV ontboden waar kom 
missans H Woudenberg hen meedeelde dat besloten was tot het 
oprichten van de organisatie 'Vreugde en Arbeid', die alle kulturele 
werk van de vakbonden op zich zou nemen, waaronder ook het werk 
van de arbeiders toneel-, zang en muziekverenigingen en het IvAO 
Daarbij werd aan de NASB gevraagd ook aan 'Vreugde en Arbeid', 
een equivalent van het Duitse 'Kraft durch Freude' (een onderorgani
satie van het 'Deutsche Arbeitsfront' die vooral gericht was op de 
mensen in de bedrijven) mee te werken Woudenberg verzochi de 
NASB zich te gaan voorbereiden op de organisatie van de bedrij fs-
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sport. In 'Het Volk' liet Woudenberg alvast weten dat de NASB toege
stemd had, maar het bondsbestuur, dat op 9 november hierover verga
derde, besloot medewerking te weigeren. Daarop trok Woudenberg al
le subsidie van het NVV in, eiste terugbetaling van verleende voor
schotten en verbood de NASB nog langer in kontakt te treden met de 
plaatselijke bestuurdersbonden van het NVV.21 

Met nog maar 58 afdelingen waarvan er slechts 31 nog een beetje kon-
tributie aan het bondsbestuur afdroegen, ging de Sportbond in decem
ber 1940 het einde tegemoet.22 

Er was sinds mei 1940 nog een tweede ontwikkeling die daartoe bijge
dragen had. Niet weinige leden vreesden dat het voortbestaan van een 
socialistische sportorganisatie in de gewijzigde omstandigheden alleen 
maar kon leiden tot het verzaken van de oude principes, en meenden 
dat men, als men dan toch sport wilde blijven beoefenen, dat beter in 
de neutrale sportorganisaties kon doen, waar politiek misbruik minder 
voor de hand lag. Een gedachtengang die versterkt werd door het feit 
dat de NASB in het seizoen 1939/1940 steeds minder speelmogelij к he
den geboden had. Tenslotte, maar niet onbelangrijk, was daar nog het 
streven van de bondskommissies naar grotere zelfstandigheid en een 
federalistisch model. 

Als eerste gold dat de voetballers. Op initiatief van het Rijkskollege 
voor de Lichamelijke Opvoeding en de Nationale Slichting tot bevor
dering van de Lichamelijke Opvoeding werden al in juni 1940 bespre
kingen gevoerd tussen de KNVB, de RK en Christelijke Voetbalbon
den en de voetbalgroep van de NASB, teneinde tot een nationale kon-
sentratie te komen, waarbij de eigen ideeën van de deelnemers over
eind konden blijven. Tijdens de eerste vergadering liet prof. van Poel
je, de sekretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en hoogste baas aldaar na het vertrek van minister 
Bolkestein naar Londen, weten dat er niet alleen een technische, maar 
een volledige fusie moest komen, anders zouden de nieuwe autoritei
ten er een 'Fachamt' van maken, zoals ook in Duitsland was geschied 
onder leiding van Reichssportfuhrer Von Tschammer und Osten. Van 
Poelje, die overigens al vrij snel door de Duitsers ontslagen zou wor
den en vervangen door de SS-er prof. Van Dam, meende dat de sport, 
door zelf een konsentratie tot stand te brengen, gevrijwaard kon blij
ven van een Duits ingrijpen om datzelfde te bereiken. De Munter, de 
aktieve sekretaris van de NASB-bondskommissie Voetbal, besloot 
daarop in te stemmen met de vorming van één nieuwe organisatie: de 
Nederlandse Voetbalbond, die 31 juli 1940 tot stand kwam, waarbij 
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De Munter een zetel kreeg in het nieuwe hoofdbestuur van de NVB. 
Met deze oplossing was De Munter veel verder gegaan dan in de be
doeling lag van Muller en het bondsbestuur, die uitsluitend technische 
samenwerking (speelgelegenheid) wilden. De Munter, al jarenlang bin
nen de NASB een van de felste voorvechters van een zelfstandige Ar
beidersvoetbalbond, liet zich niet meer tegenhouden. Op 15 augustus 
1940 publiceerde hij zijn 'Richtlijnen voor de Organisatie van de "Ge
meenschap van Arbeidersvoetbalverenigingen'". Volgens deze richtlij
nen zouden de voetbalclubs voortaan volledig zelfstandig en auto
noom zijn (zoals in de burgerlijke sport, dus in afwijking van de 
NASB). Voorts zouden de clubs hun bondsafdracht voortaan afdra
gen aan de 'Gemeenschap' en niet meer aan het bondsbestuur. Door 
zulks te doen waren de clubs wel automatisch lid van de NASB. De 
clubs zouden tegelijk ook lid zijn van de NVB. Van de bezwaren die 
Muller en het bondsbestuur maakten, trok De Munter zich niets aan. 
Bij de fusie was immers afgesproken dat de bestaande bonden werden 
opgeheven: 'Een afdeling voetbal van onze bond bestaat er derhalve 
niet meer. Clubs kunnen nog wel kontakt met elkaar houden, maar 
hoe dat kontakt zal zijn maken ze zelf uit. En dat is niet per definitie 
de NASB'.2' Op de voetballers uit Amsterdam na volgden de voetbal
lers De Munter, die het bondsbestuur gewoon voor een voldongen feit 
plaatste. Het royement dat het bondsbestuur vervolgens over De Mun
ter uitsprak stelde dan ook niets meer voor. 

Het streven naar eenheid in de Nederlandse sport, waar ook de Duit
sers een voorstander van waren, werd versterkt toen in oktober 1940 
het ministerie van O.K. en W. onder Van Dam overging tot het aan
stellen van een aparte funktionans voor de eenheid in de Nederlandse 
sport, en wel Karel Lotsy. Hel na mei 1940 bestaande eenheidsstreven 
kreeg daardoor een extra impuls. Het feit dat zulks uitstekend paste in 
het Duitse streven naar eenheid op elk gebied—radio, sport politiek 
etc—gekoppeld aan een éénhoofdige leiding bleef daarbij grotendeels 
buiten diskussic. Bovendien was een zeker eenheidsstreven altijd eigen 
geweest aan de neutrale bonden. 

De bondskommissie Zwemmen van de NASB, die al langer pleitte 
voor grotere zelfstandigheid en de eerste slappen daartoe al gezet had, 
zocht, met steun van Lotsy in het najaar van 1940 naar aansluiting bij 
de KNZB. In oktober en november maakte de bondskommissie zich 
steeds verder los van de NASB en ging streven naar een landelijke or
ganisatie van de 'Watervrienden' binnen de KNZB. Ook deze bonds
kommissie werd door het bondsbestuur uit zijn funktie ontheven. Het 
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bondsbestuur wilde wel samenwerken, maar geen volledige konsentra-
tie Daarbij kwam dat deze konsentratie steeds meer een afgedwongen 
karakter kreeg, waarbij de datum van 1 januari 1941 als laatste termijn 
genoemd werd Bovendien sprak het bondsbestuur de vrees uit dat 
daarbij de Anersparagraaf geheel of gedeeltelijk zou worden inge
voerd, waartegen dan geen verzet meer mogelijk zou zijn " 
Maar alle kompromispogingen van het bondsbestuur mochten niet 
meer baten, zeker niet toen voorzitter Jan de Vries van de KNZB aan 
Lotsy berichtte alleen nog met de voormalige bondskommissie Zwem
men onder leiding van Herman Heinrich te willen onderhandelen en 
niet meer met A F Muller " 1 5 Februari 1941 werd de overeenkomst 
met de KNZB een feit en sloten de grootste groepen 'Watervnenden' 
(Arnhem, Eindhoven, Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Leiden, Den 
Haag en Zaandam, later ook Utrecht) zich bij de KNZB aan, met be
houd van een eigen 'Watervnenden'kommissie 
Onder deze omstandigheden had een verder voortbestaan van de 
NASB weinig zin meer 10 Mei 1941, precies een jaar na de Duitse in
val in Nederland het het bondsbestuur in een brief aan de afdelingen 
weten dat 'de berichten uit de afdelingen duidelijk gemaakt hebben 
dat voortbestaan met langer mogelijk is' Besloten was daarom het 
Sportbondswerk te beëindigen en liquidatie aan te vragen 2' Daarvoor 
al had het bondsbestuur, volgens het verantwoordings\erslag na de 
oorlog, de heer Lotsy laten weten dat op verdere onderhandelingen 
over een nationale konsentratie geen prijs meer werd gesteld, nu het in 
januari 1941 de joden verboden was nog langer op sportvelden of in 
zwembaden te vertoeven 27 

Het besluit tot opheffing wekte nog de woede van Rost van Tonnin
gen, die het bondsbestuur verweet zelfstandig wettelijke handelingen 
te doen en opdrachten te geven, 'terwijl u weet onder een kommissans 
gesteld te zijn' Rost dreigde tegen Muller en Kwakkestijn ernstige 
maatregelen te nemen 2" Dat laatste zou overigens verder uitblijven 
Wel zou de politie de dag daarop het bondskantoor onderzoeken 
en—door loslippigheid—het hele archief van de NASB m beslag ne
men " 

Voorjaar 1941 zou—een laar na de NASB—ook de burgerlijke sport 
onder kontrole gesteld worden, toen sekretans-generaal van О К en 
W Van Dam op 31 mei 1941 het weten dat de sportbeoefening voort
aan onder direkte bemoeienis van zijn Ministerie zou vallen en een 
drietal rijksgevolmachtigden voor de sport benoemde deNSB-erJ de 
Valk, die al kort daarop zou komen te overlijden, de NSB-er H a Stu-
ling, die zich Van Groningen a Stuhng zou gaan noemen, en de al eer-
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der genoemde Karel Lotsy, die ook voorzitter van de NVB zou wor
den J0 

Zo kwam dus een met al te glorieus einde aan de NASB Te lang heeft 
het bondsbestuur en met name bondsvoorzitter Muller gedacht dat het 
mogelijk zou zijn een socialistische organisatie m stand te houden on
der nationaal-socialistische omstandigheden 
Toegegeven moet worden dat de situatie verwarrend was Allereerst 
het feit dat de burgerlijke sport gewoon kon doordraaien en (althans 
in 1940) geen 'Kommissar' kreeg toegewezen Moest nu alles 
wat—vaak persoonlijk—sinds 1926 was opgebouwd zomaar ineens 
worden prijsgegeven, waarbij de burgerlijke sport met de winst zou 
gaan strijken7 Het NVV bleef, weliswaar met aanzienlijke wijzingin-
gen in de top, toch ook voortbestaan'' 

Bovendien bleek, in legenstclling tot het verbod dat men wellicht ver
wacht had, het voortgaan van de Sportbond met onmogelijk gemaakt 
Lange tijd was van inmenging van buitenaf ook feitelijk geen sprake 
Rost van Tonningen zei zelfs dat hij van de 'Sportume' (bedoeld is het 
streven naar nationale konscntratie) waartoe de NASB inmiddels was 
toegetreden, niets moest heben Er moest een souaal-geonenteerde 
arbeiderssportorganisatie blijven bestaan binnen het kader van de 
nieuwe socialistische beweging die nu komende was *' Daarbij kon op 
veel grotere schaal dan in het verleden op subsidie van het NVV gere
kend worden, nog naast de ƒ 10 0O0,— uit de kas van 'De Centrale' 
Zo zelfs dat Muller verwachtte dat de Sportbond voortaan zijn gewone 
huishouding kon financieren uit de subsidies van NVV en 'De Centra
le' en dat de bijdragen van de leden voor propaganda en sporttech-
nisch werk zouden kunnen worden gebruikt J2 

Maar ondanks deze begrijpelijke argumenten had het bondsbestuur de 
gevaren van het voortbestaan beter moeten onderkennen, zeker omdat 
het zelf van het begin van zijn bestaan af aan op het verwerpelijke van 
fascisme en nationaal-sociahsme bij voortduring had gewezen. 'Het 
hoofdbestuur van de NASB is te klein van formaat gebleken om te vol
doen aan de eisen die toen (juli 1940) werden gesteld Het was boven
dien karakterloos genoeg om zich door Rost van Tonningen 
ƒ 10 000,— te laten schenken uit de kas van "De Centrale"', zo oor
deelde het partijbestuur der SDAP na de oorlog 33 Ook bondsvoorzit
ter Muller had zich te snel bij de nieuwe situatie neergelegd De zuive-
ringskommmissie van de partij zou na de oorlog tot de uitspraak ko
men dat hij weliswaar niet van nationaal-socialistische sympathieën 
kon worden verdacht, doch dat hij gefaald had door de organisatie bo-
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ven het beginsel te stellen Omdat op zijn gedrag na de opheffing van 
de NASB verder niets was aan te merken, mocht Muller wel lid van de 
partij worden, doch de eerste drie jaar geen funkties meer bekleden 
Gezien zijn leeftijd was daarmee de rol van Muller uitgespeeld '4 De ei
genzinnige A F Muller (die eigenlijk Gronvaldl heette, hij was een 
vondeling) die ook als sekretans van de Fabneksarbeidersbond meer
dere malen middelpunt van konflikten was, zou in 1967 op hoge leef
tijd overlijden 

Bij alle terechte verwijten moet echter ook gekonstateerd worden dat, 
toen echt gevaar dreigde voor een dubieuze politieke rol, nl door deel 
uit te gaan maken van 'Vreugdeen Arbeid', het bondsbestuurdemoed 
gehad heeft om ondanks grote druk en mogelijke konsekwenties deze 
toetreding te weigeren Te laat (10 mei 1941) werd besloten dat er voor 
de Sportbond geen reden van bestaan meer was Het overgrote deel 
van de leden was al vele maanden eerder tot die slotsom gekomen en 
had de NASB verlaten Een deel van deze laatsten meenden dat door 
toetreden tot de neutrale sport het gevaar van misbruik door de Duit
sers kleiner was dan bij een voortbestaan van de NASB Maar ook die 
neutrale sport ontkwam met aan Duitse invloed, bijvoorbeeld toen het 
joden verboden werd nog langer deel te nemen Het grootste deel van 
het bestuur van 'De Watervnenden' te Arnhem (dat toen al deel uit 
maakte van de (K)N7B) stapte ook daadwerkelijk op toen joden niet 
meer in het Sportfondsenbad werden toegelaten " Hoe principieel of 
misschien hoe weinig principieel anderen zich opgesteld hebben is niet 
bekend 

10 3 Heroprichting als Nederlandse Culturele Sportbond 

Onmiddellijk na de bevrijding op 5 mei 1945 werden vele oude kontak
ten weer opgenomen Zo schreef al op 15 mei sekretans J Kwakke-
stijn dat het bondsbestuur zijn werk wilde hervatten Oud-bestuurders 
werd gevraagd hoe zij over een eventuele heroprichting dachten Los 
daarvan nep op 17 mei een groep oud-Watervnenden op tot een Be-
vnjdings-Pinksterfeest 

Ook nu waren de reakties van de buitenwacht negatief In de grote 
wens naar Vernieuwing, die de eerste maanden na de bevrijding be
stond, paste immers het opnieuw oprichten van een eigen, socialisti
sche Sportbond niet meer 'Het Parool' reageerde uiterst afwijzend 
'sektarisme, terwijl op alle fronten naar eenheid wordt gestreefd' " 
'De Waarheid' bepleitte het oprichten van slechts een sportbond op 
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demokratische basis." Het partijbestuur van de SDAP vroeg in zijn 
vergadering van 15 juni 1945 de nevenorganisaties vooral niet vooruit 
te lopen op de beslissingen die de partij over hun heroprichting zou ne
men. Ook het nieuwe dagblad, het 'Vrije Volk' reageerde negatief. 
Volgens deze krant hadden de kulturele nevenorganisaties zeker hun 
nul gehad doordat zij grote groepen voor de sociaal-demokratische be
ginselen bereikbaar hadden gemaakt. Maar zij hadden ook een nadeel: 
een vergaande scheiding der geesten in het Nederlandse volk. Het op
nieuw oprichten van deze organisaties was alleen nodig als het kulture
le doel zulks vereiste en sektarisme voorkomen werd: 'Zo is het ten 
enenmale ongewenst dat een vereniging als de Nederlandse Arbeiders
sportbond terugkeert. Haar oorprong lag in de afwijzing van de wed
strijdsport en het verlangen om de sport te beoefenen om het nut en de 
vreugde van de sport, zonder wedstrijdexcessen. Toen deze gezonde 
stelling moest worden prijsgegeven omdat de behoefte om prestaties in 
wedstrijden te vergelijken te sterk bleek, was aan de NASB de grond 
goeddeels ontzonken'.3' 

Uit een brief die het voorlopige bondsbestuur op 26 juli naar de voor
malige afdelingen zond, bleek dat ook zij niet in de eerste plaats aan 
een aparte heroprichting dacht maar de voorkeur zou geven aan een 
eenheidsorganisatie voor de sport, of anders aan een algemene socia
listische kulturele organisatie waar de sport een onderdeel van zou 
zijn. In diezelfde brief waren de eerste reakties uit de afdelingen opge
nomen op het eerdere schrijven van 15 mei. Daaruit bleek dat in veel 
afdelingen de sportbeoefening weer was hervat en een heroprichting 
van de NASB nog grote steun zou ondervinden. Wel werd duidelijk 
dat daarbij niet meer aan de vooroorlogse vorm gedacht werd, maar 
aan een gedecentraliseerde vorm met zelfstandige verenigingen, die 
ook hun sport-technische kontakten met de neutrale bonden mochten 
aanhouden. De rol van een nieuwe NASB zag men vooral in de onder
linge kontakten, het organiseren van vriendschappelijke toernooien 
(bijv. het Pinksterfeest) en het organiseren van kulturele aktiviteiten." 
Omdat echter de oude burgerlijke bonden zich weer oprichtten en ook 
de konfessionele bonden daartoe weer aanstalten maakten, besloten 
de afdelingsafgevaardigen op 18 augustus 1945 om toch een aparte 
heroprichting van de NASB voor te bereiden. 
Die heroprichting vond officieel plaats op 21 oktober 1945 in Utrecht, 
nu onder de naam Nederlandse Culturele Sportbond, een federatie van 
zelfstandige verenigingen, die vaak tevens lid bleven van een neutrale 
sportbond. Een nieuwe band met de partij zou niet meer gevonden 
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worden Een door de SDAP in het najaar 1945 ingestelde 'kulturele 
kommissie' zou tot de konklusie komen dat de band tussen de partij en 
de nevenorgamsalies (met uitzondering van de VARA) zou moeten 
worden doorgesneden, omdat deze band een belemmering zou beteke
nen voor de nieuw op te richten Partij van de Arbeid, waarin naast de 
SDAP ook Vrijzinnig Demokraten, CDU-lcden en partijlozen uit de 
Nederlandse Volksbeweging samengingen 40 Die Partij van de Arbeid 
zou moeten worden een programmapartij, waarin mensen op basis van 
uiteenlopende levensbeschouwingen zich onder eerbiediging van el-
kaars geestelijke overtuiging, konden verenigen op een voor allen aan
vaardbaar demokratisch socialistisch programma 

Ook de NCS zou van zijn kant de direkte politieke binding loslaten, al 
zou iets daarvan blijven doorklinken in zijn doelstelling 'het hoog
houden van de morele waarden in de sportbeoefening als middel tot 
vorming en ontspanning met als grondslag demokratische gezindheid, 
solidariteit en gemeenschapszin' ' Begonnen met 5 287 leden in 1945 
telt de NCS nu in 1981 ruim 40 000 leden Verreweg de meeste van die 
leden zijn te vinden in de zwemverenigingen 'De Watervnenden' 
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1 Het eerste optreden van de NASB naar buiten, op 1 mei 1927 in Amsterdam. 
De turnkleding was op de pof gekocht. 

Van de afbeeldingen zijn de nummers 4, 5, 6 en 7 afkomstig uit de 
collectie-C. Buurman; de overige zijn afkomstig uit de collectie-H. Stapel. 
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2 Het bondsbestuur bij het 5-jarig bestaan van de NASB op 26 december 
1931. Van de oprichters ontbreken op deze foto alleen Tobias Green en Louis 
van Asselt. 

3 Het eerste nummer van 'Arbeiderssport* verscheen op 1 mei 1928. Pas van
af 1931 zou het echter ononderbroken elke week verschijnen met 12-20 
paginaos. 



4 Met het oprichten van de Rode Valken liep de afdeling Amsterdam van de 
NASB de AJC voor de voeten die hetzelfde van plan was. Terwijl Vorrink de 
hulp van de Algemene Raad inriep, reikte bondssekretaris Sal Broekman bij de 
presentatie van de Valken op 15 augustus 1928 een vaandel uit. 

5 16 september 1928 toonde het Mars- en Kampeervendel zich voor het eerst 
in het openbaar op het Usclubterrein. 'Nog wordt er in Amsterdam gesproken 
over de indruk die het op de toeschouwers maakte...' (blz. 63) Op deze foto de 
voorbereidingen met geheel rechts Paul Kies en naast hem E. Smedes. 



6 'Zoals de Sportbond zich gisteren met één enkele slag de sympathie van on
ze beweging heeft weten te verwerven (...) zo heeft nog nimmer een onderdeel 
zijn plaats in onze rijen gevonden', zo schreef Het Volk op 2 mei 1929. Partij
bestuur en Algemene Raad probeerden echter het vendel te verbieden, omdat 
zij er (niet geheel ten onrechte) een verkapte arbeidersweer in zagen (blz. 69). 

7 Een sport- en rekreatiecentrum voor de hoofdstedelijke arbeidersklasse, 
dat wilde Kies van het 54.000 m2 grote Amstelrusl maken. De eerste tien weken 
trokken al 50.000 Amsterdammers richting Amstelrust. Partijafdelingen hiel
den er hun bijeenkomsten. 



8 Kies wilde Amstelrust nog verder uitbreiden. De financiële basis was echter 
zwak: het liep snel uit op het ene gat stoppen met het andere, niet in het minst 
het gat in de hand van Kies zelf (blz. 73). 



Arbeiders Koffiehuis 

„DE ROODE VALK" 
Daniël Willinkplein 8-20 - Telefoon 23895 

fee bereiken met lijn 4. 8, 12. 20) 
Een gesellig punt van Samenkomst voor Sportbonders. — Kameraden, Gi) kunt 
eiken dag van 5—8 uur n.m. voor enkele dubbeltjes een warme maaltijd verkrtjaen 

in »De Roede Valk", smakelijk en goed bereid. ' 
BILLARD en LEESZAAL 

Binnen- en Buiten!. Dagbladen en Tfldsehriften aanwesig. 
Matige Konsumptie prl}zetii 

BEZOEKT HET SOCIALISTISCH KABARET 
ledaren Zaterdag· en Zondagavond. 

Entrée 25 cent. Families reductie. 
Groóte en kleine Zalen te huur voor Vergadenncen. Vraagt inlichtingen omtrent 

het billijke tarief bij de Directie. 

9 In de eerste jaren bestond vooral in de afdeling Amsterdam een rijk kultu-
reel leven. Elke zaterdag- en zondagavond waren de 500 stoelen van het socia
listisch cabaret De Roode Valk bezet. Het ging met Amstelrust ten onder, 



10 Bij de leuze 'Arbeiderssport is Massasport' dachten de oprichters ook aan 
de massaoefeningen zoals die in Duitsland en Tsjecho-Slowakije plaats von
den. In de NASB sloegen deze toch niet echt aan. Hier de massaoefening op het 
Pinksterfeest in Almelo in 1933. 

11 Ook op de Jonge-Pieter-Jellen-kampen moesten de leiders een demokrati
sche houding tonen. 'Het is glad verkeerd van de leiders om naast de groep te 
gaan staan, gehuld in salonkleren' (blz. 180). 



12 Niet voorkomen kon de NASB dat de Russen mochten deelnemen aan de 
3de Arbeidersolympiade in 1937 in Antwerpen. 'Arbeiderssport' verweet de 
Russen tegen de geest van de arbeiderssport te handelen toen zij voor de voet-
balfinale nog twee goede spelers per vliegtuig extra lieten overkomen uit Mos
kou (blz. 219). 
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Samenvatting 

Hoewel de sport al vanaf het begin van de jaren zeventig meermalen 
onderwerp van (maatschappij-) kritische beschouwingen is geweest, en 
er al langer een grote belangstelling voor de geschiedenis van de arbei
dersbeweging bestond, is de geschiedschrijving van de Nederlandse 
Arbeiderssportbond (NASB) tot dusverre achterwege gebleven En dat 
terwijl in die NASB de socialistische kritiek op de sport nu juist niet in 
theorie bleef steken, maar er daadwerkelijk geprobeerd werd de eigen 
ideeën ook in de praktijk vorm te geven 
Dit boek wil de geschiedenis van de NASB beschrijven, waarbij een 
drietal vragen in die beschrijving centraal staan 

1. Welke veranderingen wilde de NASB in de sportbeoefening door
voeren en wat was de ideologische achtergrond daarvan? 

2. Hoe is geprobeerd deze ideeën in de praktijk vorm te geven9 Zijn er 
in de praktijk verschillen/verschuivingen opgetreden ten opzichte van 
de oorspronkelijke ideeën en zijn daarvoor oorzaken aan te geven? 

3. Hoe is de oprichting en ontwikkeling van de NASB beïnvloed door 
zijn plaats in de Moderne Arbeidersbeweging, en de ontwikkeling 
daarvan in de periode 1925—1941? 

De oprichting van een Nederlandse Arbeiderssportbond in december 
1926 kwam niet geheel onverwacht. In de landen om ons heen beston
den al veel langer arbeidssportbonden, en de grote Arbeidersolym-
piade in 1925 in het Duitse Frankfurt had ook op een aantal Neder
landse socialisten grote indruk gemaakt Het NVV had trouwens al 
in 1922 met de gedachte gespeeld om zich met de sportbeoefening te 
gaan bemoeien, omdat het zag dat steeds grotere groepen arbeiders 
zich daarmee gingen bezig houden In 1922 werd nog besloten een en 
ander aan de AJC over te laten, maar deze AJC wees elke vorm van 
wedstrijdsport af en stootte ook verder door zijn eisen en levensstijl 
veel gewone arbeidersjeugd af Binnen de kringen van het NVV be
stond daarop grote kritiek. 
Begin 1926 werd een 'Comité voor de Arbeiderssport' opgericht dat 
van zich liet horen via felle stukken in 'Het Volk'. Daarin werd gesteld 
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dat de burgerlijke sport geheel in handen was van de tegenstanders van 
de arbeidersklasse, die de sport bewust misbruikten om de arbeiders 
van de politieke- en vakbondsstrijd af te houden, hen te doordrenken 
met nationalistische en militairistische gevoelens en te vergiftigen met 
een kapitalistisch waardenpatroon van prestatieverheerlijking en ster
renkwekerij. Door ditzelfde Comité, dat steun kreeg van vooraan
staande figuren uit het NVV, werd op 19 december 1926 de NASB op
gericht. Na een wat aarzelende start bereikte de NASB in juli 1933 een 
hoogtepunt met 26.000 leden. Elfduizend van die leden waren kinde
ren tussen 6 en 13 jaar, die Jonge Pieter Jellen genoemd werden, naar 
de grote socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra. Daarmee was 
de NASB de enige landelijke socialistische organisatie die zulke jonge 
kinderen organiseerde. 

In de NASB werd een reeks van sporttakken beoefend, waarvan gym
nastiek/turnen in de beginjaren verreweg de meeste deelnemers trok. 
In latere jaren zou het zwemmen deze eerste plaats overnemen. Naast 
de bekende sportspelen (voetbal, korfbal, handbal) werd nog een aan
tal andere takken van sport beoefend, waaronder enkele die tot dan 
toe nog aan de maatschappelijke elite waren voorbehouden, zoals ten
nis, schaken en vliegsport. 

De Sportbond, zoals de NASB ook wel werd genoemd, had een twee
ledig doel: de lichamelijke, geestelijke en sociale vorming van de arbei
ders waarbij gemeenschapszin moest overheersen boven individuele 
uitblinkerij én de versterking van de Moderne Arbeidersbeweging van 
NVV en SDAP. 

Het partijbestuur van de SDAP verzette zich fel tegen de oprichting 
van de Sportbond. Het ontkende het klasse-karakter van de bestaande 
sportbonden en vreesde door een eigen sportbond verder bij te dragen 
aan het bestaande isolement en de sterk toenemende verzuiling. Het 
NVV daarentegen zag in de NASB goede mogelijkheden nog niet eer
der bereikte delen van de arbeidersklasse te organiseren. Tegen de af
spraken met de SDAP in erkende en steunde het NVV de Sportbond. 
De vrees van het partijbestuur voor de NASB werd nog versterkt toen 
er duidelijk bindingen kwamen tussen de linkse oppositie in de partij 
en de afdeling Amsterdam van de Sportbond. In Amsterdam werden 
in 1928 de zogenaamde Mars- en Kampeervendels opgericht, waarin 
het partijbestuur (niet geheel ten onrechte) een verkapte arbeiders
weer zag. Met die vendels verbonden was een jeugdafdeling, De Rode 
Valken, waarmee de afdeling Amsterdam de AJC voor de voeten liep, 
die ook Rode Valken-groepen wilde oprichten. De Algemene Raad 
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van NVV en SDAP eiste dan ook dat de Sportbond de vendels en de 
valken zou opheffen, wilde de bond tenminste officieel erkend wor
den. Ten koste van een (tijdelijk) royement van de afdeling Amster
dam wist het bondsbestuur van de NASB grotendeels aan deze eis te 
voldoen. 

In de eerste jaren van zijn bestaan wist de NASB een duidelijke eigen 
manier van sportbeoefenen te vinden, waarbij prestatie en kompetitie 
veel minder centraal stonden, de sportbeoefening niel beperkt bleef tot 
een kleine groep van lichamelijk sterksten, gemeenschapswaarden wer
den gesteld boven individueel gewin en sterrenkwekerij, en waarbij de 
samenhang van lichamelijke, politieke en kulturele opvoeding werd 
nagestreefd. Het meest duidelijk kwamen deze ideeën tot uitdrukking 
in de centralistische organisatievorm van de NASB: één bond voor alle 
takken van sport en slechts één afdeling in elke plaats, die de kulturele 
aktiviteiten organiseerde, de deelname aan de politieke manifestaties 
van NVV en SDAP regelde en de opvang van de Jonge Pieter Jellen 
verzorgde. Pas op het nivo van de afdeling was een onderscheid naar 
de tak van sport mogelijk. Deze centralistische organisatievorm werd 
gezien als de beste uitdrukking van de politieke doelstelling van de 
bond. 

In de loop van de jaren dertig zouden in deze opvattingen wijzigingen 
gaan optreden. De afwijzende houding van de SDAP zou de Sport
bond dwingen zich politiek terughoudend op te stellen. Met betrek
king tot de vrije jeugdvorming werd de NASB beperkt doordat het or
ganiseren van de Rode Valken overgelaten moest worden aan de A JC. 
Daarnaast mocht de Sportbond geen kulturele aktiviteiten organiseren 
die op hel terrein van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling lagen. 
Veel meer dan in aanvang de bedoeling was geweest werd de NASB 
daarmee teruggedrongen naar het terrein van de sportbeoefening al
leen. En dat terwijl juist een van de hoofdpunten van kritiek op de 
burgerlijke sportbonden luidde, dat deze de sportbeoefening zo sterk 
isoleerden van de politieke en kulturele ontwikkeling. 
De sportbeoefening in de NASB zou zich in de loop van dejaren dertig 
dan ook langzamerhand steeds meer ¡n het 'burgerlijke patroon' voe
gen, met kompetities, kampioenschappen en specialisatie, al bleef er 
wel een duidelijk verschil met de burgerlijke sportbonden bestaan. 
Ook de centralistische organisatievorm, een der duidelijkste kenmer
ken van de eigen arbeiderssportopvatting, zou onder druk komen te 
staan. Zwemmers en voetballers zouden gaan streven naar een meer op 
de sportbeoefening zelf gebaseerde organisatiestruktuur, namelijk een 
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aparte arbeiderszwem(voetbal)bond onder het federatieve dak van de 
NASB Fusieplannen met de AJC en het uitbreken van de Tweede We
reldoorlog verhinderden dat het ook zover kwam 

Politiek zowel als kultureel stond de NASB bij zijn oprichting geheel 
tegenover de bestaande kapitalistische maatschappij, en de als ver
lengstuk daarvan beschouwde burgerlijke sportbonden Op een hechte 
doortimmerde theorie berustte die oppositionele stellingname overi
gens niet- verschillende elementen maakten er deel van uit 
Vooral in Amsterdam, te denken valt hier aan de Mars- en Kampeer-
vendels, overheerste het politieke element Daarbij bestond een duide
lijke band met de linkse oppositie binnen de SDAP, die waarschuwde 
tegen de steeds verdergaande ingroei van de partij in de kapitalistische 
samenleving en de toenemende bereidheid tot burgerlijke koalitievor-
ming De NASB werd daarbij primair als politieke organisatie gezien 
Het was in dit verband kenmerkend dat 'Arbeid en Sport', het blad 
van de Amsterdamse afdeling, aanvallen op de burgerlijke sport niet 
de moeite waard vond de tegenstander moest elders gezocht worden 
Bij de splitsing in de SDAP in 1932 zou een groot deel van de Amster
damse afdelingsbestuurders de kant van de OSP kie/en 
Ook geheel in oppositie tegen de bestaande burgerlijke samenleving 
was de stroming die haar denkbeelden ontleende aan het 'socialisme 
als kultuurbeweging' (Hendrik de Man) De aanhangers hiervan (ver
schillende oud-AJC-ers waren bij de oprichting van de NASB betrok
ken) vertaalden die oppositie meer in kulturele dan in politieke ter
men Bij hen stond de opvoeding en vorming centraal, met een sterk 
aksent op de ontwikkeling van de gemeenschapszin tegenover het ver
foeide individualisme van de kapitalistische maatschappij Veel meer 
dan de eerstgenoemde groep richtten de aanhangers van deze denk
beelden zich tegen de burgerlijke sport en bemoeiden /ij zich met het 
vraagstuk van de eigen vormgeving aan de spon beoefening en de kul
turele vorming Bondssekretans Sal Broekman was een van de duide
lijkste exponenten van deze richting De ideeën van het socialisme als 
kultuurbeweging werden in gematigde vorm vrij algemeen geaksep-
teerd binnen de NASB, waarbij dan wel voortdurend gewaarschuwd 
werd tegen een te exclusieve en elitaire opstelling zoals men die bij de 
AJC meende te onderkennen 

Een praktisch-reformistisch denken met een lichte ondertoon van ver-
zuilingsideeen sprak uit de woorden van bondsvoorzitter Muller, die 
tevens sekretans van de Fabneksarbeidersbond van het NVV was Dat 
verzuilingsdenken was te vinden in het argument, dat eigen organisa-
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ties nodig waren om zoveel mogelijk mensen onder de eigen opvoeden
de en vormende invloed te brengen. Maar in tegenstelling tot de kon-
fessionele verzuilingsideeen was dit denken eerder aanvallend (nieuwe 
groepen veroveren) dan verdedigend ('de schaapjes in eigen kudde 
houden'). Het streven van het NVV naar groei en vergroting van zijn 
maatschappelijke rol was hier de achtergrond van. 
Van een hecht doortimmerd maatschappij- en sportkonsept was ook 
in de beginjaren geen sprake. Dit palet van gedachten werd verenigd 
door verzet tegen de bestaande maatschappij en de gezamenlijke wil 
alles anders te gaan doen. 

Men zou kunnen zeggen, dat de gekozen organisatievorm in de begin
jaren nog aansloot bij zowel de politieke ideeën als bij de in die jaren 
nog bestaande sportpraktijk. In dejaren daarna zou dat gaan veran
deren. Door de al eerder genoemde beperkingen moest de NASB zich 
veel exclusiever met de sportbeoefeningen alleen bezig houden. En 
juist voor een louter sportorganisatie voldeed de gekozen organisa-
tiestruktuur veel minder. Die organisatievorm kon dan ook alleen blij
ven bestaan als de sterk integrerende rol van de politieke ideologie ge
handhaafd bleef. En juist op dat punt voltrokken zich binnen de Mo
derne Arbeidersbeweging ontwikkelingen die de NASB verder onder
mijnden. 

Het is de vraag of de volledige politieke en kulturele oppositie tegen de 
bestaande maatschappij, waar bij de oprichting van de NASB nog van 
werd uitgegaan, in de Nederlandse sociaal-demokratie nog wel 
bestond. In de beleving van veel partijgenoten was dat nog wel het ge
val, de opbloei van de kulturele nevenorganisalies wees daarop, maar 
de leiding van de partij dacht al aan regeringsdeelname om aan het po
litieke isolement te ontkomen en zo ook de katholieke arbeiders te be
reiken. Een al te strijdbare socialistische Sportbond zou de andere par
tijen maar kopschuw maken en de herinneringen aan de revolutiepo
ging van 1918 doen herleven. 

Een duidelijk keerpunt lag in de periode tussen 1933 en 1936. In die 
periode voltrokken zich belangrijke veranderingen in de ideologie van 
de sociaal-demokratie. De SDAP vormde zich om van een arbei
derspartij op basis van de klassenstrijdgedachte naar een 'gewone' po
litieke partij binnen het parlementair demokratisch stelsel. Deze om
vorming van arbeiderspartij naar volkspartij kreeg zijn definitieve 
vorm in het nieuwe beginselprogramma van 1937. Al eerder in dejaren 
dertig had de partij de parlementaire demokratie volledig geaksepleerd 
(niet alleen als middel, maar ook als doel), de bestrijding van het ko-
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ningshuis opgegeven en, na 1936, ook de oude politiek van het streven 
naar nationale ontwapening. Daarnaast was er het langdurige en daar
door psychologisch steeds zwaarder wegende effekt van de werkloos
heid, de ekonomische krisis en de dreigende opmars van het nationaal-
socialisme in Europa, waardoor de hoop op socialistische hervormin
gen vervangen werd door verdediging van de parlementaire demokra-
tie en handhaving van het levenspeil. Van een aanvallende positie in 
1926 was de arbeidersbeweging in de jaren dertig teruggedrongen tot 
een verdedigende positie. 

Door al deze ontwikkelingen werd de integrerende ideologische basis 
van de N ASB steeds verder aangetast en kwam een proces van desinte
gratie op gang. De takken van sport ontwikkelden zich steeds meer los 
van elkaar en het vraagstuk van de eigen vormgeving van sportbeoefe
ning en kulturele vorming raakte verder op de achtergrond. Integre
rende instituties zoals het grote Pinksterfeest, de Verkoopcentrale en 
het Spaarfonds hielden op te bestaan. Het ledental liep terug tot zo'n 
20.000 leden. Ook internationaal kwam de NASB steeds meer in een 
isolement, omdat steeds meer arbeiderssportbonden, verenigd in de 
Socialistische Arbeiderssport Internationale (SASI) aan het opruk
kend fascisme ten offer vielen. Na 1938 had de SASI nauwelijk nog re
den van bestaan. 

Om de bond een nieuwe impuls te geven werd vanaf 1939 gewerkt aan 
een fusie met de AJC. Voorjaar 1940 werd daarover ook overeenstem
ming bereikt, maar het uitbreken van de oorlog zou de uitvoering 
daarvan verhinderen. 

Toen Nederland eind augustus 1939 mobiliseerde, betekende dat een 
verdere rem op de sportaktiviteiten in de NASB. Wel werden nu de 
kontakten met de burgerlijke sport snel uitgebreid, terwille van de 
sportbeoefening voor de gemobiliseerden. 
Na de Duitse inval op 10 mei 1940 volgde een periode van verwarring, 
maar anders dan verwacht werd de Sportbond niet verboden, al werd 
wel een Kommissar (fur die marxistischen Parteien) aangesteld. Ook 
deze Kommissar, Rost van Tonningen, liet de NASB aanvankelijk on
gemoeid, en schonk zelfs tienduizend gulden uit de kas van 'De Cen
trale' die de Sportbond nog tegoed meende te hebben. 
Pas eind oktober 1940 werd duidelijk wat de bedoeling van Rost was. 
Deze wilde de arbeidersklasse voor het nationaal-socialisme winnen, 
maar buiten de gehate NSB om. Daartoe richtte hij, samen met Kom-
missaris H. Woudenberg van het NVV, de organisatie 'Vreugde en Ar
beid' op, een equivalent van het Duitse 'Kraft durch Freude', dat zich 
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met de bedrijfssport bezighield. Aan de NASB hadden zij een centrale 
plaats binnen deze organisatie toegedacht. Anders dan enige maanden 
daarvoor zei het bondsbestuur nu wel principieel neen. Alle faciliteiten 
werden daarop ingetrokken. Veel leden hadden de NASB trouwens al 
eerder verlaten en de voetballers, zwemmers en korfballers sloten zich 
aan bij de burgerlijke bonden. Op 10 mei 1941 werd de NASB opgehe
ven. 
Eind oktober 1945 werd hij, in gewijzigde vorm, heropgericht als Ne
derlandse Culturele Sportbond. 
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Sport und Sozialismus 
Die Geschichte des Niederlandischen Arbeilersportbundes 1926-1941 

Zusammenfassung 

Obgleich der Sport bereits Anfang der siebziger Jahre häufig Gegen
stand (gesellschafts-)kritischer Betrachtungen war, und es seit längerem 
ein grosses Interesse fur die Geschichte der Arbeiterbewegung gab, un
terblieb bisher die Geschichtsschreibung des Niederlandischen Arbei
lersportbundes (NASB). Dies ist umso erstaunlicher, weil gerade in
nerhalb der NASB die sozialistische Kritik am Sport nicht theoretisch 
blieb, sondern versucht wurde, die eigenen Ideen in die Praxis umzu
setzen 

Diese Arbeit will die Geschichte des NASB beschreiben, wobei drei 
Fragen im Mittelpunkt stehen 
1 Welche Veränderungen wollte der NASB im Sport erreichen und 
mit welchem ideologischen Hintergrund9 

2 Wie versuchte man, diese Ideen in der Praxis zu gestalten9 Sind in 
der Praxis im Vergleich zu den ursprunglichen Ideen Unterschiede/ 
Verschiebungen aufgetreten und welche Ursachen sind dafür massge
bend9 

3 Wie ist die Gründung und Entwicklung des NASB durch seine Stel
lung in der modernen Arbeiterbewegung und deren Entwicklung in der 
Periode 1925-1941 beeinflusst worden9 

Die Gründung des Niederlandischen Arbeitersportbundes im Dezem
ber 1926 kam nicht ganz unerwartet Denn in den Nachbarlandern gab 
es schon seit längerer Zeit Arbeitersportverbande, und die grosse Ar-
beiterolympiade 1925 in Frankfurt hatte bei einer Anzahl von Nieder
ländischen Sozialisten einen grossen Eindruck hinterlassen. Bereits 
1922 wollte der Niederländische Verband der Gewerkschaften ( N W ) 
sich mit dem Sport befassen, weil immer grossere Gruppen von Arbei
tern begannen, sich mit Sport zu beschäftigen Es wurde 1922 be
schlossen, der Arbeiter-Jugend-Zentrale (AJC) einiges zu überlassen, 
doch diese lehnte jede Form von Wettkampfsport ab und stiess über
dies bei der Arbeiterjugend durch ihre Forderungen und ihre Lebens
weise auf Ablehnung In Kreisen des N W wurde daraufhin Kritik 
laut Anfang 1926 wurde ein 'Komitee fur Arbeitersport' gegründet, 
das bissige Aufsatze in 'Het Volk' veröffentlichte In diesen Artikeln 
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wurde behauptet, dass sich der bürgerliche Sport gan? in den Handen 
der Gegner der Arbeiterklasse befinde und von ihnen der Sport dazu 
missbraucht werde, die Arbeiter vom politischen- und gewerkschaftli
chen Kampf abzuhalten, sie mit nationalistischen und militaristischen 
Parolen zu futtern und sie mit dem kapitalistischen Wertmuster der 
Leistungsverherrlichung zu vergiften. Dieses Komitee, das von Pro
minenten des N W gefordert wurde, gründete am 19. Dezember 1926 
den NASB. Nach einem etwas zögernden Anfang erreichte der NASB 
im Juli 1933 mit 26.000 Mitgliedern bereits einen Höhepunkt. Von die
sen Mitgliedern waren 11.000 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren, die 
man Junge Pieter Jellen nach dem grossen sozialistischen Fuhrer Pie-
ter Jelles Troelstra nannte. Damit war der NASB die einzige sozialisti
sche Organisation, die derart junge Menschen organisierte. 
Im NASB wurde eine Reihe von Sportarten ausgeübt, wovon in den 
Anfangsjahren Gymnastik/Turnen den grossten Anteil hatte. Spater 
übernahm das Schwimmen die erste Position. Neben den bekannten 
Sportspielen (Fussball, Korfbal!, Handball) wurden noch eine Anzahl 
anderer Sportarten ausgeübt, darunter befanden sich einige, die bis 
dahin nur der gesellschaftlichen Elite vorbehalten waren, wie Tennis, 
Schach und der Flugsport. Der 'Sportbund', wie der NASB auch ge
nannt wurde, verfolgte zwei Ziele: die körperliche, geistige und soziale 
Bildung der Arbeiter - wobei der Gemeinsinn und nicht die individuel
le Vortrefflichkeit vorherrschen sollte - sowie die Stärkung der moder
nen Arbeiterbewegung des N W und der Sozial-Demokratischen Ar
beiterpartei (SDAP). 

Der Parteivorstand widersetzte sich sehr der Gründung des Sportbun
des und verneinte den Klassencharakter des bestehenden Sportbundes. 
Er fürchtete, durch die Gründung eines eigenen Sportbundes selbst die 
bereits existierende Isolierung und stark gewachsene 'Verzuiling' 
(ideologische Gliederung) voranzutreiben. Der N W sah dagegen im 
NASB gute Möglichkeiten, noch nicht erreichte Teile der Arbeiterklas
se vorher zu organisieren. Entgegen den Vereinbarungen mit der 
SDAP wurde der Sportbund vom N W anerkannt und gefordert. Die 
Furcht des Parteivorstandes vor dem NASB wurde noch verstärkt, da 
zwischen der linken Opposition in der Partei und der Abteilung Am
sterdam des Sportbundes deutliche Bindungen entstanden. 1928 Wur
den in Amsterdam die sogenannten Marsch- und Lagerfahnen gegrün
det, in denen der Parteivorstand (nicht ganz zu Unrecht) eine getarnte 
Arbeiterabwehr sah. Mit jenen Fahnen war eine Jugendabteilung, die 
Roten Falken, verbunden. Die Abteilung Amsterdam kam damit der 
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AJC zuvor, die ebenfalls Rote-Falken-Gruppen gründen wollte. 
Um als Bund offiziell anerkannt zu werden, wurde der Sportbund vom 
'Allgemeinen Rat' des N W und der SDAP aufgefordert, die Fahnen 
und die Falken aufzugeben. Der Bundesvorstand des NASB entsprach 
dieser Forderung auf Kosten einer zeitlichen Ausschliessung der Abtei
lung Amsterdam. 

Während der ersten Jahre nach seiner Gründung entwickelte der 
NASB eine eigene Weise des Sporttreibens, wobei Leistung und Kom-
petition viel weniger im Mittelpunkt standen. Das Sporttreiben be
schrankte sich nicht auf eine kleine Elite der körperlich Stärksten, es 
wurde vielmehr der Gemeinsinn vor den individuellen Gewinn und das 
Streben nach Idolen gestellt und nach körperlicher, politischer und 
kultureller Erziehung gestrebt. Am deutlichsten kamen diese Ideen in 
der zentralistischen Organisationsform des NASB zum Ausdruck: Es 
gab nur einen Bund fur alle Sportarten, in jeder Gemeinde nur eine 
Abteilung, die die kulturellen Aktivitäten organisierte, die Teilnahme 
an politischen Kundgebungen des N W und der SDAP regelte und sich 
um die Jungen Pieter Jellen kümmerte. Ein Unterscheiden nach Sport
arten war erst auf der Ebene der Abteilung möglich. Diese zentralisti-
sche Organisationsform sah man als beste Ausdruck des politischen 
Zieles des Bundes an. 

Im Laufe der dreissiger Jahre anderten sich diese Auffassungen. Die 
ablehnende Haltung des SDAP zwang den Sportbund zur Zurückhal
tung. Auch in der freien Jugendbildung wurde der NASB einge
schränkt, weil man die Organisation der Roten Falken der AJC über
lassen musste. Daneben durfte der Sportbund auf der Ebene des 'Insti
tut fur Arbeiterbildung' nicht tatig sein. Der NASB musste sich entge
gen seinen anfanglichen Zielen auf das Sporttreiben allein beschran
ken, obgleich die Hauptkritik an den bürgerlichen Sportverbanden 
lautete, dass diese den Sport von der politischen und kulturellen Bil
dung isolieren. Im Laufe der dreissiger Jahre spielte sich das Sporttrei
ben in dem NASB allmahlig nach 'bürgerlichem Muster' mit Wettbe
werben, Meisterschaften und Spezialistentum ab, obwohl ein deutli
cher Unterschied zu den bürgerlichen Sportverbanden, die zentralisti-
sche Organisationsform, bestehen blieb. Aber auch dieses markante 
Merkmal der eigenen Auffassung vom Arbeitersport, wurde bedroht. 
Schwimmer und Fussballspieler bemuhten sich um eine hauptsachlich 
auf den Sport beziehende Organisationsform, d.h., einen eigenen Ar-
beiterschwimm-(Fussball-)bund unter dem föderativen Dach des 
NASB. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und die Fusionsabsich
ten mit der AJC verhinderten die Gründung dieser sportspezifischen 
Verbande. 
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Zur Zeit seiner Gründung vertrat der NASB politisch wie auch kultu
rell einen gegensätzlichen Standpunkt zur existierenden kapitalisti
schen Gesellschaft und den bürgerlichen Sportverbanden. Diese Sport
verbande sah man als eine Verlängerung der Gesellschaft an. Die Op
position des Sportbundes beruhte allerdings nicht auf einer soliden 
Theorie. 

Vor allem in Amsterdam — man denke hier an die Marsch- und Lager
fahnen — herrschte das politische Denken vor. Zudem gab es eine er
kennbare Beziehung zur linken Opposition innerhalb der SDAP; diese 
warnte jedoch vor dem Hineinwachsen der Partei in die kapitalistische 
Gesellschaft und die zunehmende Bereitschaft zur bürgerlichen Koali
tion. Der NASB wurde dabei primar als eine politische· Organisation 
angesehen. Auffallend war in diesem Zusammenhang, dass 'Arbeit 
und Sport', die Zeitschrift der Abteilung Amsterdam, Angriffe gegen 
den bürgerlichen Sport fur nicht nennenswert hielt: Der Gegner sollte 
anderswo gesucht werden. Bei der Spaltung der SDAP entschied sich 
1932 ein grosser Teil der Abteilungsverwalter aus Amsterdam fur die 
Unabhängige Sozialistische Partei (OSP). In Opposition gegen die bür
gerliche Gesellschaft befand sich die Strömung, die ihre Gedanken dem 
'Sozialismus als Kulturbewegung' (Hendrik de Man) entlehnte. Dessen 
Anhanger (mehrere ehemalige Mitglieder der AJC) opponierten mehr 
auf kulturellem, als auf politischem Gebiet. Zentraler Punkt ihrer Ideen 
war die Erziehung und Bildung der Jugend mit einem besonderen Ak
zent auf dem Gebiet der Entwicklung des Gemeinsinns gegenüber dem 
verabscheuten Individualismus der kapitalistischen Gesellschaft. Die 
Anhanger dieser Ideen bemuhten sich um das Problem der eigenen 
Gestaltung, des Sporttreibens und der kulturellen Erziehung und waren 
gegen den bürgerlichen Sport. Einer der hervorragenden Exponenten 
dieser Richtung war der Bundessekretar Sal Broekman. Innerhalb des 
NASB wurden die Ideen des 'Sozialismus als Kulturbewegung' in ge
mässigter Form akzeptiert, wobei jedoch vor einer exklusiven und eli
tären Auffassung gewarnt wurde, die innerhalb der AJC zu erkennen 
war. 

Aus den Worten des Bundesvorsitzenden Muller, der gleichzeitig Se
kretär des Fabrikarbeiterbundes des N W war, sprach praktisch-refor
mistisches Denken mit einem leichten Unterton von 'Verzuilings' 
(Gliederungs-)ideen. Jenes Gliederungsdenken war in dem Argument 
zu finden, dass eigene Organisationen notwendig seien, um so viele 
Menschen wie möglich unter den eigenen erzieherischen und bildenden 
Einfluss zu bringen. Im Gegensatz zu den konfessionellen Gliede
rungsideen war dieses Denken eher aggressiv (neue Gruppen erobern), 
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als defensiv (die Schafchen in der eigenen Herde behalten). Hinter
grund war das Streben des N W nach Wachstum und Vergrosserung 
seiner gesellschaftlichen Stellung. 
Also auch in den Anfangsjahren existierte kein einheitliches Gesell
schafts- und Sportkonzept. Die Palette von Auffassungen wurde ge
tragen durch den gemeinsamen Widerstand gegen die bestehende Ge
sellschaftsform und den Willen, Veränderungen herbeizufuhren. 

Die gewählte Organisationsform folgte in den Anfangsjahren noch 
den politischen Ideen wie auch der damaligen Sportpraxis. Das ánder-
te sich allerdings in den Jahren danach. Durch die schon genannten 
Einschränkungen wurde der NASB dazu gezwungen, sich ausschliess
lich mit dem Sport zu beschäftigen. Die gewählte Organisationsform 
genügte jedoch fur eine reine Sportorganisation immer weniger. Diese 
Organisationsstruktur konnte sich nur in dem Falle behaupten, dass 
die stark integrierende Rolle der politischen Ideologie erhalten bliebe. 
Aber gerade hier vollzogen sich innerhalb der Arbeiterbewegung Ent
wicklungen, die den NASB weiter aushöhlten. Hier ist zu fragen, ob 
die politische und kulturelle Opposition gegen die Gesellschaftsform, 
von der man bei der Gründung der NASB ausgegangen war, in der 
Niederländischen Sozial-Demokralie überhaupt noch vorhanden war. 
Viele Parteigenossen hatten diese Ideologie noch in guter Erinnerung 
— der Aufschwung der kulturellen Schwesterorganisationen wies dar
auf hin — doch die Parteiführung orientierte sich schon auf Regie
rungsteilnahme, um so der politischen Isolation zu entkommen und 
auf diese Weise die katholischen Arbeiter zu erreichen. Ein allzu streit
barer sozialistischer Sportbund hatte die anderen Parteien kopfscheu 
gemacht und die Erinnerungen an den Revolutionsversuch von 1918 
wieder aufleben lassen. Eine deutliche Wende war in dem Zeitraum 
zwischen 1933 und 1936 zu erkennen. Damals vollzogen sich wichtige 
Veränderungen in der Ideologie der Sozialdemokratie. Die SDAP ver
änderte sich von einer reinen Arbeiterpartei mit dem Grundgedanken 
des Klassenkampfes zu einer 'normalen' politischen Partei innerhalb 
des parlamentarischen politischen Systems. Die Umformung von der 
Arbeiterpartei in eine Volkspartei trat endgültig mit dem neuen 
Grundsatzprogramm im Jahre 1937 ein .In den dreissiger Jahren hatte 
die Partei bereits die parlamentarische Demokratie akzeptiert (nicht 
nur als Mittel, sondern auch als Ziel) und die Bekämpfung des Königs
hauses aufgegeben sowie nach 1936 auch die ursprungliche Politik des 
Strebens nach nationaler Abrüstung. Durch die Wirtschafskrise, ver
bunden mit Arbeitslosigkeit und dem drohenden Vormarsch des Na-
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tionalsozialismus, entfiel die Hoffnung auf sozialistische Reformen. 
Die Aufrechterhaltung des Lebensstandards und die Verteidigung der 
parlamentarischen Demokratie erhielten nun Vorrang. 
Statt Handhabung einer angreifenden Haltung, beschrankte die Ar
beiterbewegung sich in den dreissiger Jahren immer mehr auf die Wah
rung der erreichten Position. 

Die ideologischen Grundlagen des NASB wurde durch diese Entwick
lungen immer mehr ausgehöhlt, so dass ein Prozess der Desintegration 
in Gang kam. Die verschiedenen Sportarten losten sich immer mehr 
voneinander und die Ideen der eigenen Gestaltung des Sporttreibens 
und der kulturellen Bildung gerieten immer mehr in den Hintergrund. 
Es horten dadurch auf zu existieren die Institutionen wie das grosse 
Pfingstfest, die Verkaufszentrale und die Sparkasse. 
Die Mitgliederzahl verringerte sich auf etwa 20.000. Ebenso geriet der 
NASB im Ausland in die Isolation. Das hatte seinen Grund darin, dass 
immer mehr Arbeitersporlverbände — vereinigt im Sozialistischen 
Arbeitersport Internationale (SASI) — dem Faschismus zum Opfer 
fielen. Nach 1938 hatte der SASI kaum noch eine Existenzgrundlage. 
Um dem NASB neue Impulse zu geben, plante man ab 1939 eine Ver
einigung mit der AJC. Eine Übereinstimmung wurde im Frühjahr 
1940 erreicht, doch verhinderte der Ausbruch des Krieges deren Aus
führung. Eine weitere Bremse der Sportaktivitàten des NASB bedeute
te die Mobilisierung Hollands Ende 1939. Die Kontakte mit dem bür
gerlichen Sport wurden nun aber verstärkt, um den Wehrpflichtigen 
Sporttreiben zu ermöglichen. Eine Periode der Verwirrung folgte nach 
dem Einmarsch der Deutschen nach dem 10. Mai 1940. Entgegen der 
allgemeinen Erwartung wurde der Sportbund nicht verboten, obwohl 
ein Kommissar (fur die marxistischen Parteien) eingesetzt wurde. Die
ser Kommissar, Rost van Tonningen, Hess den NASB zunächst unbe
helligt, spendete sogar noch 10.000 Gulden aus der Kasse der 'Centra
le'. Seine Absicht wurde erst Ende Oktober 1940 klar: Er wollte, ohne 
Hilfe des gehassten NSB, die Arbeiterklasse für den Nationalsozia
lismus gewinnen. Er gründete zudem zusammen mit dem Kommissar 
des N W , H. Woudenberg, die Organisation 'Vreugde en Arbeid', ein 
Gegenstuck des deutschen 'Kraft durch Freude', die sich mit dem Be
triebssport beschäftigte. Sie hatten den NASB eine zentrale Stelle in
nerhalb dieser Organisation zugedacht. Jedoch, anders als einige Mo
nate vorher, lehnte der Bundesvorstand eine Mitarbeit ab. Durch diese 
Entscheidung entfielen dann samtliche Erleichterungen. Viele Mitglie
der hatten den NASB bereits früher verlassen. Fussballspieler, 
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Schwimmer und Korfballspieler schlossen sich den bürgerlichen Ver
banden an. Am 10. Mai 1941 horte der NASB auf zu existieren. 
In geänderter Form wurde er wieder gegründet Ende Oktober 1945 als 
'Nederlandse Culturele Sportbond' (Niederländischer Kultureller 
Sportbund). 

(Vertaling: Renate Hartmann) 
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Lijst van gebruikte afkortingen 

ABLO Amsterdamse Bond voor de Lichamelijke Opvoeding 
AJC Arbeiders Jeugdcentrale 
AKVB Amsterdamse Kantoorvoetbalbond 
ANWB Algemene Nederlandse Wielrijders Bond 
AR Anti-Revolutionaire Partij 
ASFO Algemeen Spaarfonds (van de NASB) 
ATB Arbeiter Turnbund (later ATSB) 
ATSB Arbeiter Turn- und Sportbund 
AVB Amsterdamse Voetbalbond 
AVVB Amsterdamse Volksvoetbalbond 
BSDSC Bond van Sociaal-Demokratische Studentenclubs 
CDU Christen Demokratische Unie 
CHU Christelijk Historische Unie 
CPH Communistische Partij Holland 
DT Deutsche Turnerschaft 
ISAOL Internationale Socialistische Anti-Oorlogs Liga 
IOC Internationaal Olympisch Comité 
IvAO Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling 
IVV Internationaal Verbond van Vakverenigingen 
JO Jongeren Organisatie (van de SDAP) 
JPJ Jonge Pieter Jellen (NASB) 
KNAC Koninklijke Nederlandse Automobiel Club 
KNAU Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 
KNGV Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond 
KNKB Koninklijke Nederlandse Krachtsport Bond 
KNSB Koninklijke Nederlandse Schaakbond 
KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 
KNZB Koninklijke Nederlandse Zwembond 
KPD Kommunistische Partei Deutschlands 
LSI Luzerner Sport Internationale (later SASI) 
NAS Nederlands Arbeids Secretariaat 
NASB Nederlandse Arbeiderssportbond 
NBvLO Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding 
NCS Nederlandse Culturele Sportbond 
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NOV Nederlands Gymnastiek Verbond (later KNGV) 
NJI Nederlands Jeugdleiders Instituut 
NKB Nederlandse Korfbal Bond 
NOC Nederlands Olympisch Comité 
NSB Nationaal-Socialistische Beweging 
NSGW Nederlandse Socialistische Werkgemeenschap (1940/1941) 
NVB Nederlandse Voetbal Bond (later KNVB) 
NVV Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
NWU Nederlandse Wielren Unie 
OSP Onafhankelijke Socialistische Partij 
RKSP Rooms-Kathoheke Staats-Partij 
RKWV Rooms Katholiek Werklieden Verbond 
RSE Rode Sport Eenheid 
RSI Rode Sport-Internationale 
RVO Rode Vakbonds-Oppositie 
SA Schutz-Abteilung (van de NSDAP) 
SAI Socialistische Arbeiders Internationale 
SASI Socialistische Arbeiderssport-Internationale 
SD AP Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij 
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
SS Schutz-Staffel (van de NSDAP) 
USPD Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
VARA Vereniging van Arbeiders Radio-Amateurs 
VDB Vrijzinnig Demokratische Bond 
VVSU Vereniging Vrienden van de Sovjct-Unie 
WA Weer-Afdeling (van de NSB) 
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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 'Sport en Socialisme'. De geschiedenis 
van de Nederlandse Arbeiderssportbond 1926-1941 van Johannes 
Christianus Dona 

I De NASB is een van de weinige voorbeelden van een organisatie 
waar de samenhang van lichamelijke, geestelijke en sociale/po
litieke opvoeding ook buiten de doelomschrijving in de statuten 
zichtbaar werd. 

II Dat in Nederland zoveel later een arbeiderssportbond ontstond 
dan in de ons omringende landen, lag, behalve aan interne oorza
ken in de Nederlandse arbeidersbeweging, aan het ontbreken van 
een gevestigde sport- en turnkultuur in ons land. 

III De volledige politieke en kulturele oppositie tegen de bestaande 
maatschappij, waar de oprichters van de NASB in 1926 nog van 
uit gingen, bestond voornamelijk nog in de liederen en de har
ten van de gewone SDAP leden. In haar feitelijk politiek optre
den had de SDAP zich al verregaand aangepast aan de bestaan
de maatschappij. 

IV De organisatievorm van de NASB was meer geëigend voor poli
tieke aktiviteiten, dan voor het sport beoefenen zelf. 

V Doordat de SDAP steeds meer het standpunt van de proletari
sche klassenstrijd verliet, werd ook de integrerende ideologische 
basis van de NASB steeds verder aangetast. 

VI Pas in 1974 zou, in de Nota Sportbeleid van het ministerie van 
CRM eenzelfde op externe demokratisering gerichte opvatting 
over sport doorklinken, als de NASB al in 1926 verkondigde. 

VII Door de veranderingen in het socialistisch vormingsconcept te 
beschrijven en te beoordelen, los van de veranderde maatschap
pelijke situatie en de veranderde plaats van de sociaal-demokra-
tie, ondermijnt Michielse zijn eigen uitgangspunten. 
(Michielsc, H., Soaalistiese Vorming. Het Instituut voor A rbeidersont-
wikkelmg (1924-1940) en het vormings- en scholmgswerk van de neder-
landse sociaal-demokratie sinds 1900. (diss.) Nijmegen 1980) 



Vili In haar (gebrek aan) belangstelling voor de sport is de PvdA een 
waardig opvolgster van de SDAP 

IX De snelle gelijkschakeling van de organisaties voor sport en li
chamelijke opvoeding in Nazi-Duitsland werd vergemakkelijkt 
door de in deze organisaties bestaande anti-rationalistische ge
voelens die slechts als politiek erkend behoefden te worden om 
geheel in de fascistische ideologie te passen 

X De romantiek van 'terug naar de natuur' is een steeds terugke
rend, maar eigenlijk wezensvreemd element in het socialistische 
denken 

XI Het is een bewijs van tekortschieten van de lokale demokratie 
dat bij gemeenteraadsverkiezingen over het algemeen landelijke 
ontwikkelingen meer doorslaggevend zijn voor de uitslag dan 
de kwaliteit van het geleverde raadswerk Zou dit laatste door
slaggevend zijn, dan zouden heel wat gemeenteraden van poli
tieke kleur verschieten 

XII Decentralisatie van overheidstaken van het Rijk naar de ge
meenten, zonder versterking van de financiële en juridische mo
gelijkheden van deze laatste, leidt tot een dalend vertrouwen 
van de burgers in de gekozen overheid, en dus tot het tegendeel 
van wat die decentralisatie beoogt 

XIII Het steeds verder korten op de uitkeringen uit het gemeente
fonds is een geslaagde poging van de rijksoverheid om zelf te 
bezuinigen en anderen, ι с de gemeentebesturen, de Zwartepiet 
toe te spelen 

XIV Uit het feit dat bij ekonomische crises rechtse denkbeelden snel 
aan populariteit winnen, blijkt dat er wel degelijk sprake is van 
'Verelendung', alleen anders dan Marx dat bedoelde 

XV Het te gemakkelijk gebruiken van sociologische en psychologi
sche verklaringen in de dagelijkse omgang, kan er op uitlopen 
dat individuen niet meer zelf verantwoordelijk geacht worden 
voor zowel hun slechte als goede daden 

XVI Het kompromis maakt de politiek werkzaam en verdacht 






