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Inleiding

In de eerste maanden van 1928 publiceerde het weekblad Sport in Beeld 
een door de hoofdredacteur Leo Lauer geschreven feuilleton over het leven 
van oud-schaatser en -wielrenner Jaap Eden. In juni van dat jaar verscheen 
dit portret onder dezelfde titel, De roman van Jaap Eden, in boekvorm. 
Hiermee was de eerste Nederlandse sportbiografie geboren, al zal dat veel 
mensen indertijd zijn ontgaan. De publiciteit rondom het boek beperkte 
zich namelijk tot enkele advertenties in Sport in Beeld. Het was niet in win-
kels te koop; nieuwe abonnees van het tijdschrift kregen het boek gratis 
bij hun lidmaatschap, anderen konden het voor 50 cent bij het secretari-
aat bestellen.1 86 jaar later, in mei 2014, bracht uitgeverij Voetbal Interna-
tional een door Michel van Egmond geschreven boek over oud-voetballer 
Wim Kieft uit. Dit werk, simpelweg Kieft getiteld, genereerde bijzonder 
veel media-aandacht, werd bekroond met verschillende prijzen en voerde 
met 160.000 verkochte exemplaren de bestsellerlijst van dat jaar aan, een 
primeur voor een sportbiografie. 

Op het eerste gezicht vertonen de levens van Eden en Kieft verschillen-
de interessante parallellen. Ze waren allebei succesvolle sporters, werden 
al op jonge leeftijd door publiek en media op een voetstuk geplaatst, maar 
vielen daar ook hard van af. Eden raakte aan de drank en kreeg dusdani-
ge financiële problemen dat mensen uit de sportwereld, onder wie Lau-
er, een comité oprichtten om zijn bekers op te kopen, teneinde hem en 
zijn familie te ondersteunen. Kieft raakte verslaafd aan cocaïne, gebruik-
te naar eigen zeggen voor een half miljoen euro aan drugs en belandde in 
de schuldsanering. De levensverhalen van beide sportmannen, zoals op-
getekend door hun biografen, zijn echter zeer verschillend, zowel van toon 
als inhoud. Het boek over Eden is heel impliciet over zijn alcoholgebruik. 
Lauer noemde diens drankprobleem wel, maar schreef daar summier, te-
rughoudend en defensief over. Hij wilde op de ‘duistere bladzijden van 
dit verhaal (…) zoo min mogelijk in de finesses treden’ en lichtte ter intro-
ductie van dit duidelijk als precair beschouwde onderwerp toe hoe hij het 

1 ‘Advertentie: Binnenkort verschijnt De roman van Jaap Eden’, Sport in Beeld 4:23 (5 juni 1928).
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10 Inleiding

ging behandelen: ‘nooit aanvallend, nooit verachtend, altoos verklarend, 
mee-voelend en aldus pogend dit medelijden bij mijn naasten eveneens 
ingang te doen vinden voor dezen ongelukkigen mensch!’2 Lauer karak-
teriseerde Eden in de eerste plaats als een groot sportkampioen. Het boek 
over Kieft is daarentegen uiterst expliciet over zijn leven als (ex-)verslaaf-
de. Van Egmond gebruikte diens drugsverslaving zelfs als uitgangspunt 
van zijn verhaal en typeerde hem als een bijzonder kwetsbare man die 
vocht ‘tegen de demonen in zijn hoofd’.3 De omslagfoto’s van de biografie-
en zijn illustratief voor de belangrijkste typeringen die de auteurs aan de 
sportmannen toeschreven: Eden is afgebeeld als een sterke en fiere kam-
pioen in de kracht van zijn sportleven, terwijl Kieft is afgebeeld als een ge-
troebleerde en getekende man. Zijn beeltenis roept bovendien op geen en-
kele manier herinneringen aan zijn sportcarrière op. 

In de 86 jaar tussen De roman van Jaap Eden en Kieft zijn ruim twee-
honderd biografieën over Nederlandse sporters gepubliceerd. Deze twee 
voorbeelden zijn slechts illustraties van de in de tussentijd sterk gewijzig-
de manier waarop biografen sportlevens hebben opgetekend. De verande-
rende biografische representatie van Nederlandse sporters tussen 1928 
en 2014 staat in dit proefschrift centraal. Het doel is om, met behulp van 
een diachronische analyse van sportbiografieën, inzicht te krijgen in de 
maatschappelijke perceptie van topsporters in Nederland, in een lange pe-
riode waarin de aard, betekenis en het aanzien van topsport in de samen-
leving evident is veranderd.

Het jaar 1928 neemt een bijzondere plaats in het Nederlandse sport-
verleden in. Een maand na de publicatie van Lauers Eden-biografie be-
gonnen in Amsterdam immers de tot nu toe enige in Nederland gehou-
den Olympische Spelen, het grootste sportevenement ter wereld. Deze 

2 Leo Lauer, De roman van Jaap Eden (Haarlem 1928) 65.
3 Michel van Egmond, Kieft (Gouda 2014) achterplat.

Afb. 1 De omslagen van 
de biografieën over Eden 
en Kieft. Bron: Lauer, De 
roman van Jaap Eden; Van 
Egmond, Kieft.
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Inleiding 11

twee gebeurtenissen zijn niet direct aan elkaar gerelateerd. Eden is nooit 
een Olympische atleet geweest en was in 1928 bovendien al drie jaar dood. 
Het verschijnen van de biografie en het organiseren van de Spelen zijn wel 
allebei duidelijke manifestaties van de in de jaren twintig opkomende Ne-
derlandse sportcultuur.4 De aanloop naar de Olympische Spelen in Am-
sterdam toont echter ook aan dat topsport toen nog maatschappelijk om-
streden was. Het organisatiecomité moest het bijvoorbeeld stellen zonder 
financiële bijdrage van de overheid, nadat een meerderheid van de Twee-
de Kamer, gesteund door diverse landelijke dagbladen, zich negatief had 
uitgesproken over de garantstelling voor een miljoen gulden, omgerekend 
naar de huidige koopkracht ongeveer 7,5 miljoen euro.5 Ter vergelijking: 
alleen al in 2014, het jaar waarin Van Egmond zijn biografie over Kieft 
schreef, investeerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
zonder enige vorm van maatschappelijke weerstand ruim 25 miljoen euro 
in topsport.6 Drie jaar later stelden twee wetenschappelijke overheidsin-
stituten zelfs dat de collectieve uitgaven aan sport nog verder moeten stij-
gen als Nederland, dat sinds enkele decennia tot een van de best preste-
rende landen ter wereld behoort, die positie wil consolideren.7 Sport heeft 
in economisch en politiek, maar zeker ook in sociaal-cultureel opzicht, een 
prominente maatschappelijke positie verworven, en ‘doet ertoe’.8 In nau-
we samenhang hiermee is ook de status van topsporters in de samenle-
ving veranderd. Hun op prestaties gebaseerde aanspraak op roem, in het 
interbellum nog geregeld betwist, wordt tegenwoordig serieus genomen.9 
Sporters hebben, onder andere door de groei van de massamedia, in toe-
nemende mate een publiek profiel gekregen, dat bovendien in veel geval-
len niet meer alleen gebaseerd is op activiteiten op het veld (of elke andere 
ondergrond), maar ook daarbuiten. Socioloog Barry Smart duidt deze glo-
bale, maar ook in de Nederlandse context relevante, ontwikkeling door te 

4 Marjet Derks, ‘Sportlife. Medals, media and life courses of female Dutch Olympic champions, 
1928-1940’, Historical Social Research 39:1 (2014) 144-162, aldaar 146, 156.
5 Maarten van Bottenburg, ‘Verbreiding en onderscheiding. Enige hoofdlijnen in de sociale geschie-
denis van de sport in Nederland’ in: Wilfred van Buuren en Peter-Jan Mol eds., In het spoor van de 
sport. Hoofdlijnen uit de Nederlandse sportgeschiedenis (Haarlem 2000) 221-246, aldaar 234-235; Paul 
Arnoldussen, Amsterdam 1928. De Spelen in Nederland (Amsterdam 2008) 22-35. Voor de omreke-
ning is gebruik gemaakt van de koopkrachtvergelijker van het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis: iisg, ‘De waarde van de gulden/euro’, http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php (ge-
raadpleegd 29 maart 2018).
6 Universiteit Utrecht, Mulier Instituut en noc*nsf, 4-meting Topsportklimaat, Factsheet investe-
ringen, prestaties en waardering (2016) 1, https://www.nocnsf.nl/monitoren/topsportklimaat-me-
ting (geraadpleegd 22 januari 2018).
7 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) en Sociaal en Cultureel Planbureau (scp), 
Een sportiever Nederland (Den Haag 2017), https://www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstver-
kenning (geraadpleegd 29 maart 2018).
8 Ramón Spaaij, Samen spelen, samenleven? De sociale betekenis van sport in tijden van superdiversi-
teit (Amsterdam 2014) 5. Zie ook: Koen Breedveld, Sportparticipatie. Uitdagingen voor wetenschap en 
beleid (Nijmegen 2014) 5.
9 Ruud Stokvis, Sport, publiek en de media (tweede druk; Apeldoorn en Antwerpen 2007) 67.
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12 Inleiding

stellen dat sporthelden in de loop van de twintigste eeuw zijn getransfor-
meerd tot sportsterren en later tot celebrities.10 

Een cultuurhistorische benadering van sport

Het gegroeide maatschappelijke belang van sport wordt, met enige ver-
traging, weerspiegeld in de recente geschiedwetenschappelijke interes-
se voor dit onderwerp. In Nederland hebben historici sport echter, net 
als andere vormen van populaire cultuur, lange tijd genegeerd.11 De eer-
ste academische sporthistorische studies, die vanaf de jaren vijftig spo-
radisch verschenen, zijn geschreven door sociale wetenschappers, zoals 
Cees Miermans (1955), Ruud Stokvis (1979), Hans Dona (1981) en Maar-
ten van Bottenburg (1994).12 Historici gingen zich, zij het op kleine schaal, 
pas vanaf de jaren negentig met sport bezighouden. In navolging van met 
name Engelse collega’s deden zij dit overwegend vanuit sociaalhistorische 
invalshoeken, met veel aandacht voor de organisatie van en relaties bin-
nen de sportwereld. Marjet Derks en Marc Budel beschreven de geschie-
denis van de katholieke sportbeweging in Nederland (1990), terwijl André 
Swijtink de Nederlandse sportbeoefening tijdens de Tweede Wereldoor-
log onderzocht (1992).13 Na de eeuwwisseling nam het aantal sporthisto-
rische publicaties toe, mede als gevolg van institutionalisering van sport-
geschiedenis binnen de academische geschiedwetenschap.14 Van relatief 
recente datum zijn Daniël Rewijks academische biografie over sportpio-
nier Pim Mulier (2015) en Nicholas Piercey’s postmoderne geschiedenis 

10  Barry Smart, The sport star. Modern sport and the cultural economy of sporting celebrity (Londen, 
Thousand Oaks en New Delhi 2008) 17. Zie ook: David L. Andrews en Steven J. Jackson, ‘Introduction. 
Sport celebrities, public culture, and private experience’ in: Idem, Sport stars. The cultural politics of 
sporting celebrity (New York en Londen 2001) 1-19, aldaar 7-8; Chris Rojek, ‘Sports celebrity and the 
civilizing process’, Sport in Society 9:4 (2006) 674-690, aldaar 684-685.
11  Niek Pas, ‘Grand Départ. Nieuwe uitdagingen voor sportgeschiedenis in Nederland’, Tijdschrift 
voor Geschiedenis 128:3 (2015) 453-469, aldaar 458.
12  Sociaal-geograaf Miermans promoveerde in 1955 op een studie naar de sportieve en maatschap-
pelijke ontwikkeling van voetbal in Nederland. Het proefschrift van socioloog Stokvis uit 1979 is een 
door Norbert Elias geïnspireerde analyse van de institutionele en ideologische ontwikkelingen in de 
Nederlandse sportwereld. Politicoloog Dona promoveerde in 1980 op een onderzoek naar de geschie-
denis van de Nederlandse Arbeiderssportbond. Socioloog Van Bottenburg, een student van Stokvis, 
verdedigde in 1994 zijn dissertatie over de globale verspreiding en uiteenlopende populariteit van 
verschillende sporten. C.G.M. Miermans, Voetbal in Nederland. Onderzoek naar de maatschappelijke 
en sportieve aspecten (Assen 1955); Ruud Stokvis, Strijd over sport. Organisatorische en ideologische 
ontwikkelingen (Deventer 1979); Hans Dona, Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse 
Arbeiderssportbond, 1926-1941 (Amsterdam 1981); Maarten van Bottenburg, Verborgen competitie. 
Over de uiteenlopende populariteit van sporten (Amsterdam 1994).
13  Marjet Derks en Marc Budel, Sportief en katholiek. Geschiedenis van de katholieke sportbeweging 
in Nederland in de twintigste eeuw (Nijmegen 1990); André Swijtink, In de pas. Sport en lichamelijke 
opvoeding tijdens de Tweede Wereldoorlog (Haarlem 1992).
14  Marjet Derks, ‘Sport, geschiedenis en sportgeschiedenis’, Ex Tempore 36:3 (2017) 171-180, al-
daar 177.
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Een cultuurhistorische benadering van sport 13

van het Nederlandse voetbal tussen 1910 en 1920 (2016).15 De laatste ja-
ren is er ook meer aandacht voor transnationale, meer specifiek (post)ko-
loniale aspecten van sport. Deze focus heeft onder andere geleid tot een 
themanummer van het sinds 1997 bestaande sporthistorische tijdschrift 
De Sportwereld (2017) en een nog te verschijnen bundel met verschillende 
Nederlandse bijdragen, onder redactie van Pascal Delheye, Yvan Gastaut 
en Niek Pas (2019).16

Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig heeft de cultural turn veel in-
vloed gehad op de internationale sportgeschiedschrijving. Historici zijn 
zich, vanuit verschillende theoretische perspectieven, geleidelijk meer op 
interpretaties en representaties van sport gaan richten.17 Ook in Neder-
land is er de laatste vijftien jaar meer aandacht gekomen voor cultuurhis-
torische thema’s en benaderingswijzen. In verschillende publicaties heeft 
Derks een dergelijk perspectief op de sportgeschiedenis bepleit, met aan-
dacht voor processen van in- en uitsluiting, identiteitsvorming en bete-
kenisgeving in relatie tot beweegcultuur.18 Dit proefschrift is een van de 
resultaten van het door Derks aan de Radboud Universiteit geleide onder-
zoeksproject ‘Sport, identiteit en moderniteit (1813-2013)’, waarbinnen in 
verschillende deelprojecten de ‘betekenis van sport in moderne processen 
van identiteitsvorming’ wordt geanalyseerd.19

Een cultuurhistorische benadering is gestoeld op het idee dat sport, zo-
als historicus Jeffrey Hill terecht stelt, niet enkel bestaat uit een verzame-
ling concrete praktijken – gebeurtenissen, instituties, personen – maar 
tevens uit het geheel van ideeën, beelden en betekenissen die sport omrin-
gen en via verschillende media worden gecommuniceerd: ‘ “[S]port” exists 
as much on the page as it does on the field or in the committee room.’20 El-
ders heeft Hill de grote waarde van de sportbiografie benadrukt, volgens 
hem een van de belangrijkste media waarin atleten aan het publiek wor-

15  Daniël Rewijk, Captain van jong Holland. Een biografie van Pim Mulier, 1865-1954 (Gorredijk 
2015); Nicholas Piercey, Four histories about early Dutch football, 1910-1920. Constructing discourses 
(Londen 2016).
16  ‘Sport in (post)koloniaal perspectief’, De Sportwereld 82-83 (2017); Pascal Delheye, Yvan Gastaut 
en Niek Pas eds., Les champions sportifs à l’épreuve des colonisations et des migrations (verwacht in 
2019).
17  Douglas Booth, ‘Theory’ in: S.W. Pope en John Nauright eds., Routledge companion to sports his-
tory (Londen en New York 2012) 12-33, aldaar 28.
18  Marjet Derks, h.o.l.l.a.n.d. spreekt geen woordje mee … Kanttekeningen bij een onderzoeks-
programma (lezing seminar ‘Sportgeschiedenis: verleden en toekomst’, 19 december 2012); Marjet 
Derks, ‘Deep Play’, De Sportwereld 69 (2014) 9-13; Derks, ‘Sport, geschiedenis en sportgeschiedenis’, 
178.
19  Bij dit onderzoeksproject zijn ook de promovendi Jan Luitzen, Jan Rijpstra, Jon Verriet en Jel-
le Zondag betrokken. Onderzoeksgroep Sportgeschiedenis, ‘Sport als cultuurgeschiedenis’, http://
www.ru.nl/geschiedenis/onderzoek/culturele/collectief-project-sportcultuur/ (geraadpleegd 21 
maart 2018).
20  Jeffrey Hill, Sport and the literary imagination. Essays in history, literature, and sport (Oxford 
enz. 2006) 13, 197.
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14 Inleiding

den getoond.21 Cultuurwetenschapper Garry Whannel stelt dat sportster-
ren pas betekenis krijgen in de verhalen die over hen worden verteld en 
beschouwt de sportbiografie als een van de vier culturele vormen waarin 
dit gebeurt.22 Het gepubliceerde levensverhaal is dus een belangrijk medi-
um dat bemiddelt tussen sporters en het grote publiek. In navolging van 
Hill en Whannel onderschrijf ik het belang van sportbiografieën. Ik zet ze 
daarom in dit proefschrift in als bron voor een culturele (sport)geschiede-
nis waarin de representatie van atleten centraal staat, in de betekenis die 
Stuart Hall daaraan in zijn standaardwerk Representation heeft gegeven: 
‘the words we use about them, the stories we tell about them, the images of 
them we produce, the emotions we associate with them, the ways we clas-
sify and conceptualize them, the values we place on them.’23 

De sport(auto)biografie als bron

Historici hebben regelmatig kritiek geuit op sportbiografieën. Hoewel niet 
expliciet uitgesproken verwijst Hans Renders de meeste boeken die binnen 
dit genre vallen naar het domein van de ‘low biography’, een door de Ame-
rikaanse biograaf Carl Rollyson gemunte term die niet betrekking heeft op 
de gebiografeerde maar op de aard van de biografie. Die is reputatiebeves-
tigend, dikwijls al geschreven bij leven van de hoofdpersoon, en vooral het 
resultaat van ondeugdelijk onderzoek. In theorie kan het levensverhaal van 
een sporter best een ‘high biography’ opleveren maar, stelt Renders in alge-
mene zin, ‘helaas is de praktijk dat van personen die wij tot de zogenaam-
de low culture rekenen ook maar meteen low biographies geschreven wor-
den’.24 Vergelijkbare kritiek komt van enkele Angelsaksische sporthistorici, 
die met name het vermeende gebrek aan diepgang in de biografieën en de 
subjectiviteit van de schrijvers hekelen. ‘[Historians] have found no se-
rious place in historical study for biographies and autobiographies’, stelt 
Douglas Booth samenvattend in zijn historiografische studie The Field.25

Het is niet moeilijk om een of meer van deze punten van kritiek op de 
meeste Nederlandse sportbiografieën van toepassing te verklaren. Veel 

21  Richard William Cox, Biographical studies of British sportsmen, sportswomen and animals. Bri-
tish sport. A bibliography to 2000 (tweede druk; Londen 2003) ix. Hill schreef het voorwoord.
22  De andere drie vormen zijn krantenartikelen, tijdschriftprofielen en televisieportretten. Garry 
Whannel, Media sport stars. Masculinities and moralities (New York 2002) 52, 56-87.
23  Stuart Hall, ‘Introduction’ in: Idem, Representation. Cultural representations and signifying prac-
tices (Londen, Thousand Oaks en New Delhi 1997) 1-12, aldaar 3.
24  Hans Renders, De zeven hoofdzonden van de biografie. Over biografen, historici en journalisten 
(Amsterdam 2008) 37-38.
25  Douglas Booth, The field. Truth and fiction in sport history (Abingdon en New York 2005) 77. Zie 
ook: Mike Cronin, ‘Playing games? The serious business of sports history’, Journal of Contemporary 
History 38:3 (2003) 495-503, aldaar 496.
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werken bevestigen inderdaad, versterken zelfs, de goede naam van de 
sporters. Die zijn vaak bij publicatie nog in leven en hebben ook dikwijls 
meegewerkt aan de boeken. Soms maken biografen en gebiografeerden 
zelfs deel uit van elkaars intieme kring. Het onderzoek van de auteurs is 
zelden uitputtend en wordt over het algemeen nauwelijks verantwoord. In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten zijn er in Nederland, be-
houdens Rewijks studie over Mulier, dan ook geen academische sportbio-
grafieën.26 Voor wie inzicht wil krijgen in de manier waarop sporters hun 
leven hebben geleefd zijn dit zeker relevante kritische noten, maar voor 
wie wil onderzoeken welke betekenissen auteurs aan sporterslevens heb-
ben toegekend, welke ideeën en beelden zij naar hun lezerspubliek hebben 
bemiddeld – de insteek van dit proefschrift – zijn de meeste van deze kri-
tiekpunten minder relevant. Ze vormen in ieder geval geen belemmering 
voor het gebruik van sportbiografieën als bron voor historisch onderzoek. 
Dit betekent overigens niet dat het onproblematische bronnen zijn. Ik zal 
daarom met name op de relatie tussen schrijvers en sporters geregeld re-
flecteren. 

Verschillende geesteswetenschappers hebben eerder sportbiografieën 
en/of -autobiografieën als uitgangspunt van hun studies gebruikt. In 2004 
leverde historisch antropoloog Yme Kuiper met een artikel over mythe- en 
legendevorming in (auto)biografische portretten van Nederlandse voet-
ballers een belangrijke en voor dit proefschrift zeer relevante aanzet tot 
een cultuurhistorische bestudering van representatie in de sport. In ‘Tus-
sen feit en mythe’ onderschrijft hij, op vergelijkbare wijze als Hill, het be-
lang van minder tastbare maar desalniettemin belangrijke elementen van 
sportcultuur en stelt dat ‘de wereld van de sport niet alleen bestaat uit ac-
tieve en passieve vormen van sportbeoefening, maar juist ook uit idool-
vorming en heldenverering op het terrein van sport, die door de media én 
door boeken en tijdschriften tot stand worden gebracht’.27 Het resultaat is 
niet een structureel uitgevoerde analyse, maar een ‘terreinverkenning’, 
die bovendien slechts betrekking heeft op de levensverhalen van voetbal-
lers. Desalniettemin toont Kuiper overtuigend aan dat biografische tek-
sten voor historici waardevolle bronnen kunnen zijn die belangrijke ken-
nis kunnen opleveren over voor cultuur- en sporthistorisch onderzoek 
belangrijke thema’s als heldenverering en nostalgie. Een van zijn conclu-
sies, dat Nederlandse sporthelden vrijwel onveranderlijk ‘gewone jongens’ 
moeten zijn, zal ik in dit proefschrift overigens nuanceren.28

26  Maureen Smith, ‘Sports biographies’ in: Stephen A. Riess ed., A companion to American sport his-
tory (Chichester 2014) 634-655, aldaar 651.
27  Yme Kuiper, ‘Tussen feit en mythe. Van Abe Lenstra tot Johan Cruijff: over de biografie van voet-
balhelden. Een terreinverkenning’ in: Pieter Breuker en Wio Joustra eds., Sporthistorie. Tussen feit en 
mythe (Leeuwarden 2004) 59-88, aldaar 63.
28  Ibidem, 84.
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Andere relevante, vooral Angelsaksische, publicaties zijn ruwweg in 
twee categorieën te verdelen. Allereerst zijn er verschillende bundels ver-
schenen die biografische schetsen over sporters of andere bij de sportwe-
reld betrokken individuen bevatten, zoals European heroes. Myth, identity, 
sport onder redactie van Richard Holt, Tony Mangan en Pierre Lanfranchi 
(1996), Writing lives in sport. Biographies, life-histories and methods on-
der redactie van John Bale, Mette Christensen en Gertrud Pfister (2004) en 
Sporting lives (2011) onder redactie van Dave Day.29 Met name deze laat-
ste twee werken zijn mijns inziens waardevol omdat verschillende histori-
ci daarin niet alleen reflecteren op de levens van de betreffende personen, 
maar ook op allerlei essentiële theoretische en methodologische aspecten 
van het (sport)biografische genre, zoals waarheidsvinding, narratieve re-
presentatie en hermeneutiek. 

Een tweede categorie publicaties omvat uiteenlopende onderzoeken 
naar grote aantallen biografieën over en autobiografieën van (vooral man-
nelijke) sporters. ‘What is it like to live the life of an athlete?’ vraagt histo-
ricus Steven Overman zich af in Living out of bounds. The male athlete’s 
everyday life (2009).30 Op basis van zeventig Amerikaanse sport(auto)bio-
grafieën probeert Overman, aan de hand van uiteenlopende thema’s als 
beroemdheid, lichamelijkheid en pensionering, inzicht te krijgen in hoe 
een ‘alledaags’ topsportleven er in de twintigste eeuw uitzag. Zijn benade-
ring van de gepubliceerde levensverhalen is traditioneel reconstructionis-
tisch: hij gebruikt ze primair om te onderzoeken hoe sporters ‘in werke-
lijkheid’ hebben geleefd.31

Andere auteurs binnen deze categorie focussen niet zoals Overman 
op de sportlevens op zich, maar op de representatie daarvan in teksten. 
Whannel onderzocht in Media sport stars. Masculinities and moralities 
(2002) de veranderende mediarepresentatie van internationale mannelij-
ke sportsterren in de twintigste eeuw en gebruikte voor zijn analyse kran-
ten, tijdschriften, maar ook ruim vijftig (auto)biografieën van en over deze 
atleten. Hij onderscheidt, helaas niet op basis van systematiek maar ca-
suïstiek, drie tijdgebonden constructies van mannelijkheid: voornamelijk 
‘good boys’ in de jaren vijftig, ‘pretty boys’ in de jaren zestig en ‘bad boys’ 
in de jaren zeventig en tachtig.32 Whannel maakt daarnaast een voor mijn 
onderzoek nuttig, ofschoon ahistorisch, onderscheid tussen de twee be-
langrijkste structurele modellen in sportbiografieën. Allereerst identifi-
ceert hij ‘the golden success story’, waarin de nadruk ligt op triomfen en 

29  Richard Holt, J.A. Mangan en Pierre Lanfranchi eds., European heroes. Myth, identity, sport 
(Londen 1996); John Bale, Mette K. Christensen en Gertrud Pfister eds., Writing lives in sport. Biogra-
phies, life-histories and methods (Aarhus 2004); Dave Day ed., Sporting lives (Crewe 2011).
30  Steven J. Overman, Living out of bounds. The male athlete’s everyday life (Westport 2009) xv.
31  Ibidem, xvii.
32  Whannel, Media sport stars, 79-142.
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voor tegenslagen en mislukkingen nauwelijks plaats is. Varianten op dit 
model zijn ‘rags to riches’ en ‘rapid rise’. Daarnaast noemt hij ook ‘the ups 
and downs narrative’, waarin meer aandacht is voor verval, falen en pro-
blemen. Ook hier differentieert Whannel tussen verschillende varianten: 
‘rise and fall’, ‘critical biography’, ‘phoenix from the flames’ en ‘rise and 
redemption’.33

Taalwetenschapper James Pipkin analyseerde voor zijn boek Sporting 
lives. Metaphor and myth (2008) het gebruik van retorische strategieën, 
metaforen en beeldspraak in een verzameling van tachtig autobiografie-
en van Amerikaanse atleten. Uitgaande van de premisse dat sporters hun 
eigen levensverhaal selectief construeren en presenteren, benoemt Pip-
kin vijf vaak terugkerende thema’s in de onderzochte autobiografieën: het 
sportleven als eeuwige jeugd, de omgang met het lichaam, de ervaring van 
topprestaties, de pijn van sportieve neergang, en de cultivering van ster-
rendom.34 

Historica Joyce Woolridge, ten slotte, onderzocht in het aan haar proef-
schrift ontleende artikel ‘These sporting lives. Football autobiographies, 
1945-1980’ (2008) de ontwikkeling van een specifiek discours van manne-
lijkheid in een verzameling van 130 naoorlogse autobiografieën van Brit-
se voetballers. Daarbij onderscheidt ze drie verschillende en tijdgebonden 
hoofdnarratieven: ‘exemplary life’, ‘confessional life’ en ‘exposé’: hoewel 
verreweg de meeste voetballers in deze periode een deugdzaam en voor-
beeldig leven beschreven, begonnen verschillenden van hen vanaf de jaren 
vijftig ook meer aandacht te besteden aan vormen van vrijpostig gedrag, 
en vanaf de jaren zeventig aan allerhande persoonlijke problemen.35 

In een methodologisch essay (2008) heeft historicus Matthew Taylor een 
vergelijkbare bronnenbenadering bepleit als deze laatstgenoemde drie au-
teurs: 

scholars should look beyond the fragments of verifiable information 
that can be gleaned from sports autobiographies and focus instead on 
their development as cultural texts, produced and consumed in signifi-
cant and increasing numbers and with the power to affect how stars and 
their sports were perceived in society.36

Bij dit uitgangspunt – levensverhalen zijn historische, cultuurgebonden con-
structies en geven dus niet zozeer inzicht in de manier waarop sporters hun 

33  Ibidem, 59-63, 138, 154.
34  James W. Pipkin, Sporting lives. Metaphor and myth in American sports autobiographies (Colum-
bia 2008) 14-18.
35  Joyce Woolridge, ‘These sporting lives. Football autobiographies 1945-1980’, Sport in History 
28:4 (2008) 620-640, aldaar 623-624.
36  Matthew Taylor, ‘From source to subject. Sport, history, and autobiography’, Journal of Sport 
History 35:3 (2008) 469-491, aldaar 470.
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levens hebben geleefd als wel in de wijze waarop hun biografieën zijn gecon-
strueerd – zal ik in dit proefschrift aansluiting zoeken. Anders gesteld: net als 
Whannel, Pipkin en Woolridge onderzoek ik niet de levens, maar de levens-
verhalen van sporters, in dit geval Nederlandse. Wel wijk ik nadrukkelijk af 
in de keuze voor de bronnen. Om redenen waarop ik later in deze inleiding 
nog terugkom, analyseer ik geen autobiografieën maar louter biografieën.

Theorie en methodologie

De nadruk op de constructie van biografieën wil ik nader toelichten aan de 
hand van drie aan elkaar gerelateerde theoretische aannames die aan dit 
onderzoek ten grondslag liggen. De meest voor de hand liggende is de op-
vatting dat elke sportbiografie per definitie onvolledig is. Hoewel veel bio-
grafen hun lezers expliciet of impliciet willen doen geloven dat ze het hele 
leven van een sporter hebben beschreven of de enige echte waarheid heb-
ben opgetekend, leert simpele logica dat deze stellingen onhoudbaar zijn. 
De Amerikaanse romanschrijver Mark Twain suggereerde meer dan een 
eeuw geleden al dat er ongeveer 80.000 woorden – honderden pagina’s in 
een boek – nodig zijn voor de beschrijving van slechts één dag uit iemands 
leven, inclusief diens gedachten, emoties en ideeën.37 Een levensgeschie-
denis is dan ook, zoals elke geschiedenis, het gevolg van een complex se-
lectie- en reductieproces op meerdere niveaus. Wie bijvoorbeeld nog een 
biografie wil toevoegen aan de lange lijst met boeken over voetballer Johan 
Cruijff moet steeds keuzes maken, variërend van ogenschijnlijk onbedui-
dende (zoals welke van zijn 568 gespeelde wedstrijden of 224 gescoorde 
doelpunten te behandelen) tot fundamentele (zoals welke van zijn karak-
tertrekken in welke termen te beschrijven). De ondertitel ‘het levensver-
haal van …’, voor sportbiografieën veel gebruikt, is dan ook misleidend. 
‘Een levensverhaal van …’ zou veel beter op zijn plaats zijn, een sugges-
tie die overigens wordt ondersteund door het simpele feit dat er over veel 
sporters meerdere biografieën zijn geschreven, over Cruijff zelfs veertien, 
naast ook nog eens drie autobiografieën. Er zijn, zo luidt de even simpele 
als elementaire stelling, meerdere interpretaties van een leven mogelijk.

Het idee dat elke biografie een constructie, een onvolledige representa-
tie van een sportleven is, leidt ontegenzeggelijk tot een tweede belangrijke 
aanname, namelijk dat de biograaf een belangrijke actor is omdat hij (m/v) 
degene is die interpreteert, construeert en representeert.38 We zouden 

37  Mark Twain, Autobiography of Mark Twain i (Berkely, Los Angeles en Londen 2010) 44.
38  Gertrud Pfister, ‘We love them and we hate them. On the emotional involvement and other chal-
lenges during biographical research’ in: Bale e.a. eds., Writing lives in sport, 131-156, aldaar 141-142; 
Theresa Walton, ‘Developing catachrestic sport histories. Toward a critical biography of elite distance 
runner Sydney Maree’, Journal of Sport History 39:1 (2012) 123-138, aldaar 130-131.
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hem als een culturele intermediair of tussenpersoon kunnen beschouwen, 
continu laverend tussen verschillende werelden en voortdurend bemid-
delend tussen sporter en publiek.39 Zijn rol is moeilijk te overschatten. In 
How to do biography (2008) vergelijkt biografietheoreticus Nigel Hamil-
ton de biograaf met een beeldhouwer die met zijn beitel het uiteindelijke 
beeld vormgeeft.40 De schrijver van een levensverhaal bepaalt op min of 
meer vergelijkbare wijze het beeld van zijn hoofdpersoon dat hij wil over-
brengen. Hij is degene die specifieke gebeurtenissen selecteert, zekere ka-
raktertrekken benadrukt en bepaalde etiketten opplakt. Deze toeschrijvin-
gen hebben een belangrijk semantisch effect.41 Hoewel de invloed van de 
biograaf dus groot is, bezit hij uiteraard niet de onbegrensde vrijheid om 
op te schrijven wat hij wil. Het postmoderne adagium anything goes gaat 
niet op. Om zijn verhaal als biografie geaccepteerd te krijgen moeten zijn 
interpretaties wel binnen een bepaalde bandbreedte blijven.42 Met andere 
woorden: een toekomstige biograaf van Cruijff bepaalt weliswaar in gro-
te mate welk beeld hij van hem neerzet, maar hij kan niet zonder meer be-
weren dat Cruijff, om maar iets extreems te noemen, tot 1973 voor Fey-
enoord in plaats van Ajax speelde; het zou hem volstrekt ongeloofwaardig 
maken.

De derde en laatste aanname vloeit weer voort uit de tweede: biografen 
construeren hun verhalen volgens tijd- en cultuurgebonden opvattingen. 
‘Sporting lives are not written in cultural isolation’, stelt Taylor.43 Volgens 
Whannel worden de levens van sporters altijd geïnterpreteerd en beschre-
ven volgens ‘dominant concerns at the time of writing.’44 Historicus en 
biografietheoreticus Binne de Haan benadrukt dat de inhoud van biogra-
fieën voor een deel cultureel wordt bepaald: ‘Wat over een leven verteld 
wordt, hangt af van wat van een leven belangrijk gevonden wordt, en dat is 
cultuurgebonden.’45 Biografen werken dus niet in ivoren torens maar wor-
den sociaal, cultureel en historisch beïnvloed in de manier waarop zij de 
levensverhalen van sporters optekenen. Zij werken bovendien volgens be-
paalde narratieve conventies. Zodoende bouwen zij in zekere zin voort op 
elkaars werk.46 

39  Michel Vovelle, ‘Culturele tussenpersonen’ in: Idem, Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en 
beeldwereld, vert. Peter Klinkenberg (Nijmegen 1985) 126-141, aldaar 132.
40  Nigel Hamilton, How to do biography. A primer (Cambridge en Londen 2008) 112.
41  Davide Sparti, ‘Making up people. On some looping effects of the human kind. Institutional re-
flexivity or social control?’, European Journal of Social Theory 4:3 (2001) 331-349, aldaar 332-333.
42  Brett Hutchins, ‘Sport history between the modern and postmodern’ in: Murray G. Phillips ed., 
Deconstructing sport history. A postmodern analysis (Albany 2006) 55-73, aldaar 67. Zie ook: Daniel A. 
Nathan, Saying it’s so. A cultural history of the Black Sox scandal (Urbana en Chicago 2003) 219.
43  Taylor, ‘From source to subject’, 479.
44  Whannel, Media sport stars, 56.
45  Binne de Haan, Van kroon tot bastaard. Biografie en het individuele perspectief in de geschied-
schrijving (Groningen 2015) 53.
46  Whannel, Media sport stars, 49; Taylor, ‘From source to subject’, 479.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   19 20-12-18   14:26



20 Inleiding

Tegelijkertijd zou het niet juist zijn om biografieën eenzijdig te beschou-
wen als passieve media die slechts bestaande maatschappelijke ideeën re-
produceren. Met behulp van de notie van de ‘active text’ wijst Hill op het 
duale karakter van literaire producten, meer specifiek over sport. Die die-
nen enerzijds inderdaad als een spiegel van in een samenleving bestaan-
de denkbeelden, maar hebben anderzijds ook het vermogen om bepaalde 
opvattingen te sturen en vorm te geven: ‘the text has the capacity to crea-
te meaning, as much as to reflect meanings constructed elsewhere.’47 In de 
jaren negentig besteedden biografen van Cruijff bijvoorbeeld meer aan-
dacht aan zijn gevoelsleven dan hun voorgangers in de jaren zestig en ze-
ventig, omdat er andere maatschappelijke conventies over (het delen van) 
emoties golden. Tegelijkertijd is het aannemelijk dat zij met hun verhalen 
bijdroegen aan een ander begrip van Cruijff, maar ook van de heersende 
normen op dit gebied. Het is echter onmogelijk om de precieze invloed of 
werking van sportbiografieën te meten of te toetsen. Een structurele ana-
lyse van recensies zou hier weliswaar iets meer inzicht in kunnen geven, 
maar wordt bemoeilijkt door de beperkte en ongelijkmatige verschijning 
van die besprekingen. Een aantal boeken werd in kranten en/of tijdschrif-
ten veel en uitvoerig besproken, maar het gros niet of slechts bijzonder be-
knopt, met name tussen 1970 en 2000. De beschikbare recensies gebruik 
ik voornamelijk om meer te weten te komen over de voor tijdgenoten op-
vallende elementen in die specifieke biografieën. Het zwaartepunt in deze 
dissertatie ligt echter op de biografische teksten zelf en op mogelijke ver-
klaringen voor de verschillende representaties. 

Op basis van bovenstaande drie aannames onderzoek ik in dit proef-
schrift de langetermijnontwikkeling van de representatie van topsporters 
in een grote reeks sportbiografieën, in samenhang met sportieve, journa-
listieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De centrale vraag die ik zal 
beantwoorden luidt: hoe en onder invloed waarvan is de manier waarop 
biografen de levens van Nederlandse sporters hebben gerepresenteerd 
tussen 1928 en 2014 veranderd? 

In dit onderzoek maak ik gebruik van een kwalitatieve inhoudsanaly-
se. Digitale kwantitatieve methoden, zoals woordgebruik- en frequentie-
analyses, zouden ook interessante resultaten kunnen opleveren, maar ge-
bruik ik slechts sporadisch en ter aanvulling op de rest van het betoog. Dit 
is niet de plaats om het debat over digital humanities te herhalen, maar ik 

47  Hill, Sport and the literary imagination, 22. De notie van de ‘active text’ doet denken aan het con-
cept van ‘machtige melodieën’ dat literatuurwetenschapper Maaike Meijer eerder heeft geïntrodu-
ceerd in relatie tot liedteksten. Die beschouwde ze als belangrijke vormen van culturele representatie 
waarin betekenissen worden gecreëerd en die zowel product als schepper zijn van de tijd en cultuur 
waarin ze zijn geschreven. Maaike Meijer, Machtige melodieën. Populaire teksten uit de jaren vijftig en 
zestig als bron voor cultuurgeschiedenis (Maastricht 1999) 8.
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wil wel in het kort toelichten waarom ik een kwalitatieve boven een kwan-
titatieve methode heb verkozen.48 De eerste reden daarvoor is een prak-
tische: niet alle biografieën zijn gedigitaliseerd, waardoor een structure-
le digitale analyse problematisch is. Maar daarnaast is het ook zo dat met 
enkel kwantitatieve methoden impliciete toeschrijvingen minder goed te 
vangen zijn, passages uit hun originele context worden gehaald en zaken 
die niet binnen bepaalde patronen vallen worden weggefilterd, terwijl die 
juist ook interessant kunnen zijn voor de beantwoording van mijn onder-
zoeksvraag. 

Om daarop terug te komen: die vraag kent twee componenten. Voor de 
eerste, ‘hoe’, heb ik een lijst met deelvragen opgesteld aan de hand waar-
van ik elke biografie zorgvuldig heb geanalyseerd. Deze vragen hebben be-
trekking op wat de biografen hebben beschreven, maar ook in welke ter-
men ze dat hebben gedaan. Hoe rechtvaardigt de schrijver zijn biografie? 
Welke prestaties, zowel binnen als buiten de sport, benoemt hij, en welke 
kwalificaties verbindt hij hieraan? Welke eigenschappen schrijft hij aan 
de sporter toe, en in welke bewoordingen? Welke thema’s behandelt hij, 
en hoe verhouden die zich tot thema’s uit eerdere sportbiografieën? Wel-
ke narratieve structuur hanteert hij? Door de biografieën op deze manier 
systematisch te analyseren is het mogelijk om op metaniveau bepaalde pa-
tronen te ontwaren in een verzameling van toch individuele levensverha-
len. Voor de beantwoording van de tweede component van de hoofdvraag, 
‘onder invloed waarvan’, heb ik vervolgens geprobeerd deze patronen op 
basis van secundaire literatuur en kranten- en tijdschriftartikelen te con-
textualiseren en te verklaren.49 Kortom, hoe verhouden sportbiografieën 
zich tot andere publieke waardenvertogen? 

Het genre

In het vervolg van deze inleiding ga ik in twee stappen nader in op het 
bronnencorpus voor dit onderzoek. Allereerst zet ik uiteen welke boeken 
ik als een sportbiografie beschouw; vervolgens licht ik in de volgende pa-
ragraaf toe op basis waarvan bepaalde van deze teksten wel en andere niet 
zijn geselecteerd voor de analyse.

Bij de samenstelling van de lijst van sportbiografieën heb ik dankbaar 
gebruik gemaakt van het door historicus Wilfred van Buuren gecom-

48  Voor meer inzicht in discussies over digital humanities en digital history, zie: Gerben Zaagsma, 
‘On digital history’, bmgn – Low Countries Historical Review 128:4 (2013) 3-29; Huub Wijfjes, ‘Digital 
humanities and media history: a challenge for historical newspaper research’, Tijdschrift voor Media-
geschiedenis 20:1 (2017) 4-24.
49  Artikelen uit kranten en tijdschriften zijn voornamelijk geraadpleegd met behulp van de digitale 
zoekmachines Delpher (voor de periode tot 1995) en LexisNexis (voor de periode na 1995).
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pileerde Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis 
(2006) waarin is voorzien in een afzonderlijk hoofdstuk voor ‘biografische 
studies van sportmensen en -dieren’.50 Voor mijn onderzoek is dit over-
zicht echter in meerdere opzichten te uitgebreid. Onder de in totaal 478 
titels bevinden zich bijvoorbeeld biografische artikelen, terwijl ik mij be-
perk tot gepubliceerde boeken.51 Het Bibliografisch apparaat bevat daar-
naast niet alleen publicaties over sporters, maar ook over andere bij de 
sportwereld betrokken personen, zoals scheidsrechters, bestuurders en 
journalisten. Omdat mijn onderzoek louter betrekking heeft op de repre-
sentatie van topsporters, zijn biografieën over bijvoorbeeld voetbalarbiter 
Frans Derks, sportbestuurder Karel Lotsy en sportverslaggever Theo Koo-
men vanzelfsprekend niet meegenomen in de analyse. In de Duitse taal 
wordt het engere woord ‘Sportlerbiographie’ (‘sportersbiografie’) gebruikt 
ter aanduiding van boeken over atleten, maar uit conventionele en stilisti-
sche overwegingen houd ik in dit proefschrift toch vast aan de in het Ne-
derlands gangbare term ‘sportbiografie’.52

Van Buuren heeft in zijn bibliografie ook veel autobiografieën opgeno-
men. Ik maak echter gebruik van de biografie-definitie van de historica 
Birgitte Possing: ‘A biography is a story about and an interpretation of a 
life. It is not fiction, but a depiction of a historically real, lived life of a cen-
tral character, who we call the protagonist, written or told by someone 
else, the biographer.’53 Deze definitie geeft blijk van een duidelijk onder-
scheid tussen biograaf en protagonist, waarmee biografie en autobiogra-
fie nadrukkelijk van elkaar worden losgekoppeld. De conceptuele verschil-
len tussen beide type levensverhalen weerhielden Kuiper, Overman en 
Whannel er niet van ze in hun onderzoeken door elkaar heen te gebruiken, 
maar die scheiding pas ik wel toe omdat het hier wel degelijk om ander-
soortige teksten gaat. Een autobiografie is per definitie het relaas van één 
individu, terwijl een biografie, zelfs als die geautoriseerd is, vrijwel altijd 
is gebaseerd op meerdere bronnen en dus in principe een genuanceerder 
beeld van een leven geeft. Autobiografieën maken bovendien geen deel uit 
van mijn analyse omdat ik geïnteresseerd ben in de manier waarop ande-
re mensen betekenis hebben gegeven aan de levens van sporters en niet 
in de manier waarop zij dat zelf, per definitie eenzijdig, hebben gedaan. 
Ik focus dus op representatie, niet op zelfrepresentatie of self-fashioning. 

50  Wilfred van Buuren, Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis (Nieuwegein 
2006) 383-409.
51  Ter vergelijking: de door Richard Cox samengestelde Britse bibliografie tot het jaar 2000 bevat 
meer dan 3.000 titels. Cox, Biographical studies of British sportsmen, sportswomen and animals.
52  Volker Kluge, ‘Lebensläufe von Sportlern und Sportfunktionären zwischen Sport, Politik, Kul-
tur, Medien und Gesellschaft. Eine kurze Geschichte von Sport-Autobiographien’, bios 18:2 (2005) 
206-214.
53  Birgitte Possing, Understanding biographies. On biographies in history and stories in biography 
(Odense 2017) 22.
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Onderzoek naar autobiografieën van Nederlandse sporters kan zeker inte-
ressant zijn (al vormen die in omvang een beduidend kleiner genre), maar 
dan dienen wel andere onderzoeksvragen te worden gesteld, die bijvoor-
beeld ingaan op vormen van identificatie en beleving, ervaringen met het 
eigen sportieve lichaam of de verhouding tot dominante culturele levens-
scripts. 

Een helder onderscheid tussen biografieën en autobiografieën is echter 
niet altijd te maken en wordt bemoeilijkt door uitgevers die autobiografie-
en soms verkopen als biografieën en andersom. Ter consistentie hanteer 
ik het ‘autobiografisch pact’ van de taalkundige Philippe Lejeune als crite-
rium om autobiografieën in dit geval uit te sluiten. Dit is een stilzwijgen-
de overeenkomst tussen schrijver en lezer die bepaalt dat de lezer van een 
autobiografie ervan uit mag gaan dat de auteur, verteller en protagonist 
een en dezelfde persoon zijn.54 Het gaat dus om leeservaring en verwach-
ting. Wanneer mag een lezer verwachten dat het boek dat hij leest een au-
tobiografie is? Allereerst, en wat mij betreft bovenal, is de wijze van ver-
tellen belangrijk. Wanneer een levensverhaal is opgeschreven in de eerste 
persoon enkelvoud mag de lezer er gevoeglijk van uitgaan dat hij of zij een 
autobiografie leest. Daarnaast schept de aanwezigheid van de naam van 
de sporter als (co)auteur op de rug, cover of het titelblad van het boek de 
verwachting dat hij of zij het zelf heeft geschreven. Dit geldt ten slotte ook 
voor het gebruik van bepaalde woorden in (onder)titels als ‘mijn leven’ of 
‘autobiografie’. Veel Nederlandse autobiografieën, ook als ze zijn geschre-
ven door ghostwriters, delen al deze drie kenmerken, zoals Voetbalherin-
neringen van Wim Anderiesen of Gerrie Mühren, mijn leven.55 Er zijn ech-
ter ook twijfelgevallen, waarbij bijvoorbeeld de naam van de sporter niet 
als auteur is vermeld maar het verhaal wel in de eerste persoon enkelvoud 
wordt verteld, of de titel autobiografische elementen bevat maar het ver-
haal in de derde persoon enkelvoud wordt verteld. In deze gevallen geeft 
voor dit onderzoek de vertelvorm de doorslag. Is een verhaal dus in de ik-
vorm opgeschreven, dan beschouw ik het als een autobiografie. Daarom 
reken ik bijvoorbeeld Jan Libers Het voetballeven van Faas Wilkes en Vin-
cent de Vries’ Verona van der Leur tot de autobiografieën en Henk Schels 
Wim van Hanegem (met als ondertitel Ik, de ‘kromme’) en Marjolein Hurk-
mans’ Leontien van Moorsel (met als ondertitel De rit van mijn leven) tot de 
biografieën.56 In de eerste twee gevallen zijn het de sporters en in de laat-

54  Philippe Lejeune, On autobiography (Minneapolis 1989) 12.
55  Wim Anderiesen, Voetbalherinneringen van Wim Anderiesen (Schiedam 1945); Gerrie Mühren, 
Gerrie Mühren, mijn leven (Gouda 2013).
56  Jan Liber, Het voetballeven van Faas Wilkes (Amsterdam 1962); Vincent de Vries, Verona van der 
Leur. Het bizarre leven van een voormalig Sportvrouw van het jaar (Den Haag 2014); Henk Schel, Wim 
van Hanegem. Ik, de ‘kromme’ (Assen 1970); Marjolein Hurkmans, Leontien van Moorsel. De rit van 
mijn leven. Over haar angsten, verdriet, obsessies, moed en kracht (Schelluinen 2008).
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ste twee de biografen die het publiek aanspreken, ook al blijkt dat niet uit 
de merkwaardig gekozen ondertitels. Om verwarring te voorkomen ge-
bruik ik in dit boek in principe steeds de collocatie ‘een biografie over’ in 
plaats van het meer gebruikelijke ‘een biografie van’.

Possings definitie sluit ook fictie uit. Er bestaan verschillende fictie-
boeken over sporters die veel biografische elementen bevatten. In 1934 
schreef Jaap Engelberts bijvoorbeeld twee boeken over wielrenner Jan Pij-
nenburg, Hoe ‘De Pijn’ renner werd en Pijnenburgs triomfen. In het eerste 
deel stelde hij weliswaar dat wat hij vertelde ‘allemaal waar’ was, maar wie 
de verhalen leest komt snel tot de conclusie dat het in werkelijkheid sterk 
geromantiseerde jongensboeken zijn.57 Om die reden beschouw ik deze 
boeken, maar bijvoorbeeld ook Jan Eilanders Cruijffie en Fred Diks’ trilo-
gie over voetballer Arjen Robben, niet als sportbiografieën.58

Het Bibliografisch apparaat is behalve te uitgebreid ook te beperkt: het 
bevat namelijk alleen publicaties die zijn verschenen vóór 2006. Daarom 
zijn de aanvullingen voor de periode van 2006 tot en met 2014 gebaseerd 
op bibliotheekcatalogi en digitale boekwinkels. Op basis van deze toevoe-
gingen en bovengenoemde uitsluitingscriteria bestaat de volledige lijst van 
sportbiografieën die zijn gepubliceerd tussen 1928 en 2014 uit 208 titels.59 

Geanalyseerde sportbiografieën 

Om dit onderzoek uitvoerbaar te houden heb ik uit de 208 sportbiografie-
en een selectie gemaakt van boeken die daadwerkelijk inhoudelijk zijn ge-
analyseerd. Zodoende is het corpus ongeveer gehalveerd. Ieder hoofdstuk 
bevat een overzicht van de voor de betreffende periode gebruikte biogra-
fieën. Aan de hand van enkele inzichtelijke eigenschappen van het genre, 
de extrinsieke kenmerken, licht ik hieronder de belangrijkste keuzes in al-
gemene termen toe.

Allereerst valt op dat de verzameling sportbiografieën een grote diver-
siteit aan verschijningsvormen kent. De meeste boeken zijn, net als de 
meeste Engelstalige publicaties over sporters, chronologische levensbe-
schrijvingen, al dan niet beginnend met een proloog of inleiding over het 
grootste of meest tot de verbeelding sprekende succes van de sporter in 
kwestie.60 Maar er zijn ook meer thematisch opgebouwde levensverhalen, 

57  Jaap Engelberts, Hoe ‘De Pijn’ renner werd (Amsterdam 1934) 5; Jaap Engelberts, Pijnenburgs tri-
omfen (Amsterdam 1934). 
58  Jan Eilander, Cruijffie. Jongensjaren (Amsterdam 2011); Fred Diks, Arjen Robben en de finale van 
de Champions League (Alkmaar 2014); Fred Diks, Arjen Robben en het magische schot in Rio (Alkmaar 
2014); Fred Diks, Arjen Robben en het geheim van zijn jonge helden (Alkmaar 2014).
59  De volledige lijst van Nederlandse sportbiografieën is opgenomen in bijlage 1, zie pagina 249 van 
dit proefschrift.
60  Whannel, Media sport stars, 57.
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reportages met (anekdotische) flashbacks en deelbiografieën.61 Er zijn kor-
te verhalen van 24 en dikke pillen van 592 pagina’s.62 In sommige boeken 
zijn veel foto’s opgenomen, in andere geen enkele. Verschillende biogra-
fieën zijn door de sporters geautoriseerd, andere zijn geschreven zonder 
medewerking of goedkeuring. Vrijwel alle levensbeschrijvingen hebben 
betrekking op het leven van individuele atleten, maar er zijn ook zes dub-
belbiografieën.63 Omdat voor een onderzoek naar de representatie van 
sporters de vorm niet wezenlijk van belang is, is dit geen selectiecriterium 
op basis waarvan teksten zijn uitgesloten van de analyse.

De gebiografeerde sporters vertegenwoordigen in totaal 26 sporten. 
Wanneer wordt gedifferentieerd naar de sporten waaruit zij afkomstig 
zijn, dan valt een tweede, weliswaar niet verrassende maar toch zeer inte-
ressante, eigenschap van het genre op: voetballers zijn, zo is te zien in fi-
guur 1, verreweg het meest geportretteerd (84 biografieën), op ruime af-
stand gevolgd door wielrenners (49) en schaatsers (12). Dit zijn niet alleen 
in Nederland populaire, maar ook zogenaamd verhalende sporten, die tot 
de verbeelding spreken.64 Het is niet toevallig dat juist deze ook de inspi-
ratie hebben gevormd voor de literaire tijdschriften Hard Gras (opgericht 
in 1994), De Muur (2002) en Zwart IJs (2000-2002). Het grote aantal voet-
balbiografieën is echter paradoxaal. Dit is enerzijds goed te verklaren om-
dat voetbal al heel lang de populairste sport van Nederland is, zowel in ac-
tieve als passieve zin.65 Iets soortgelijks geldt voor Engeland en Duitsland, 
waar voetballers eveneens de meest geportretteerde sporters zijn; in de 

61  Een voorbeeld van een thematisch opgebouwde biografie is Nico Scheepmaker, Cruijff, Hendrik 
Johannes, fenomeen (Baarn 1972); een voorbeeld van een reportage is Michel van Egmond, Gijp (Gou-
da 2012); een voorbeeld van een deelbiografie is Zeger van Herwaarden, Marco van Basten. De jaren in 
Italië en Oranje (Amsterdam en Antwerpen 2006). 
62  De kortste biografie is Fenno L. Schoustra, Abe Lenstra (Arnhem 1950); de langste is Bert Wagen-
dorp, Wybren de Boer en Frans Oosterwijk, Ard Schenk (Kats 2009).
63  Het gaat hier om de volgende biografieën: Fred Froger, Topsporters. Ard Schenk, Kees Verkerk 
(Bussum 1967); Sjoerd Claessen, Koeman & Koeman. De eerste, officiële biografie van Erwin en Ronald 
Koeman (Houthalen-Helchteren 1988); Maarten Bax, De Boertjes. Frank en Ronald de Boer, van Groo-
tebroek tot Barcelona (Amsterdam 2000); Guido Derksen, De gebroeders. René en Willy van de Kerkhof. 
Een dubbele voetbalgeschiedenis (Amsterdam en Antwerpen 2004); Joop Holthausen, Peter Ouwer-
kerk en Jacob Bergsma, Michael & Erik. Een tijdperk (Rotterdam 2007); Peter Tetteroo, Rooks & Theu-
nisse. Koningskoppel ondanks alles (Utrecht 2012).
64  Henk Stouwdam, ‘Het onzekere bestaan van literaire sportbladen’, nrc Handelsblad (2 april 
2005).
65  Sinds 1930 is voetbal de sport die met afstand door het grootste aantal Nederlanders in geor-
ganiseerd verband wordt beoefend, door 98.000 bondsleden in 1930, 327.113 in 1950, 618.850 in 
1969, 990.158 in 1990, 1.047.530 in 2003 en 1.231.561 in 2016. Maarten van Bottenburg, Verborgen 
competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten (tweede herz. ed.; Nieuwegein 2004) 254; 
noc*nsf, Lidmaatschappen noc*nsf over 2016 (Arnhem 2017) 26, https://www.nocnsf.nl/stream/
lidmaatschappenrapportage-2016.pdf (geraadpleegd 17 april 2018). Er is geen comparatief onder-
zoek gedaan naar de populariteit van verschillende sporten gemeten naar het aantal bezoekers of te-
levisiekijkers, maar het is geen boude veronderstelling dat van alle sporten voetbal zowel het grootste 
aantal bezoekers als televisiekijkers trekt.
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Verenigde Staten zijn dit honkballers.66 Bovendien zijn voetballers in toe-
nemende mate, zeker sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw toen 
een steeds groter aantal van hen veel geld kon verdienen, celebrities of be-
kende Nederlanders geworden wier levensstijl daardoor brede interes-
se opwekt. Anderzijds is de oververtegenwoordiging van voetballers ook 
atypisch, omdat ze actief zijn in een teamsport, waarin het voor sporters 
in principe moeilijker is om uit te blinken en op te vallen dan in een in-
dividuele sport. Van de andere 124 biografieën zijn er dan ook maar drie 
die ook teamsporters tot onderwerp hebben.67 Om twee redenen besteed 
ik in dit proefschrift verhoudingsgewijs veel aandacht aan voetbal. Aller-

66  Taylor, ‘From source to subject’, 476; Kluge, ‘Lebensläufe von Sportlern und Sportfunktionären’, 
206; Smith, ‘Sports biographies’, 642.
67  Het betreft een basketballer, een hockeyer en een roeier. Er zijn weliswaar twee roeibiografieën, 
maar Jan Wienese roeide in een skiff, een eenmansboot.
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Fig. 1 Het aantal sportbiografieën, gedifferentieerd naar de ver-
schillende sporten
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eerst omdat daarmee recht wordt gedaan aan de dominantie van voetbal-
biografieën binnen het genre, maar daarnaast ook omdat voetbal de sport 
is waarvan de geschiedenis, in zowel wetenschappelijke, populairweten-
schappelijke als journalistieke publicaties, het beste gedocumenteerd is. 

Er zijn twee type sporters wier biografie ik niet inhoudelijk onderzoek. 
Dat zijn allereerst voetbalcoaches. Met name in de laatste tien jaar zijn er 
veel trainersbiografieën uitgebracht. Die vallen weliswaar, mits zij ook als 
speler actief zijn geweest, binnen mijn opvatting van de sportbiografie, 
maar als zij voornamelijk vanwege hun trainerschap zijn geportretteerd, 
heb ik hun biografieën toch niet geanalyseerd. Daarnaast gebruik ik ook 
boeken over denksporters niet voor de analyse. Dammen en schaken wij-
ken door het ontbreken van een fysieke component danig af van de meeste 
andere sporten en bovendien bestaan deze biografieën over het algemeen 
voor een groot deel uit complexe partij-analyses en diagrammen. 

Een derde genre-kenmerk is dat de sportbiografie in twee opzichten 
hoofdzakelijk een mannelijk product is. Er is namelijk een grote disbalans 
tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke protagonisten, maar ook bio-
grafen. Slechts 9 procent van alle Nederlandse sportbiografieën in de on-
derzochte periode heeft een sportvrouw als hoofdpersoon. Dit is een op-
merkelijk laag percentage, zeker gezien het feit dat Nederlandse vrouwen 
in bijvoorbeeld de Olympische geschiedenis succesvoller zijn geweest dan 
mannen (66 tegen 64 Olympische titels).68 In 1949 was hardloopster Fan-
ny Blankers-Koen de eerste van in totaal negentien sportvrouwen van wie 
het levensverhaal in boekvorm werd vastgelegd. Verreweg de meesten van 
hen werden pas in de eenentwintigste eeuw gebiografeerd. De verhou-
ding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke biografen is nog sche-
ver. Nog geen 3 procent van alle sportbiografieën is door een vrouw ge-
schreven. Het duurde tot 2004 voordat de eerste vrouw, journaliste Manon 
Colson, het levensverhaal van een sporter optekende.69 Enkele externe ge-
gevens over het biografische genre en de sportjournalistiek laten zien dat 
deze cijfers op het eerste gezicht weliswaar opvallend, maar tevens heel 
goed verklaarbaar zijn. Zo blijkt uit een internationale steekproef dat in 
2000 en 2011 respectievelijk ook slechts 10 en 15 procent van de in histo-
rische tijdschriften gerecenseerde biografieën vrouwelijke hoofdpersonen 
had.70 Dezelfde steekproef laat zien dat het percentage vrouwelijke biogra-

68  Jurryt van de Vooren, ‘Nederlandse vrouwen voor eerste keer succesvoller op Olympische Zo-
merspelen dan de mannen’, Sportgeschiedenis.nl (12 augustus 2016), https://sportgeschiedenis.nl/
olympische-spelen/nederlandse-vrouwen-voor-eerste-keer-succesvoller-op-olympische-zomerspe-
len-dan-de-mannen/ (geraadpleegd 11 april 2018); Jurryt van de Vooren, ‘We gaan tellen op de Win-
terspelen: halen de Nederlandse vrouwen de mannen in?’, Sportgeschiedenis.nl (8 februari 2018), 
https://sportgeschiedenis.nl/olympische-spelen/winterspelen/we-gaan-tellen-op-winterspelen-ha-
len-nederlandse-vrouwen-mannen/ (geraadpleegd 11 april 2018).
69  Manon Colson, Erik Dekker. De biografie (derde druk; Antwerpen 2006). 
70  Possing onderzocht voor de steekproef 985 reviews in historische tijdschriften uit de Verenigde 
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fen in beide jaren respectievelijk 18 en 28 procent was.71 Het geringe aan-
tal vrouwelijke protagonisten in en schrijvers van sportbiografieën staat 
daarnaast ook in verband met ongelijke genderverhoudingen binnen de 
Nederlandse sportmedia, waarin veel biografen van oudsher werkzaam 
zijn. Uit een steekproefanalyse blijkt dat in 1997 en 2015 respectievelijk 
slechts 5 en 12 procent van de reguliere berichtgeving over vrouwensport 
ging.72 Verschillende onderzoeken tonen bovendien aan dat het percenta-
ge vrouwelijke sportjournalisten in Nederland nooit hoger dan 5 procent 
is geweest.73 Hoewel ik in dit onderzoek niet structureel op zoek ga naar 
verschillen in representatie tussen sportmannen en -vrouwen, neem ik, in 
tegenstelling tot de eerdergenoemde onderzoeken van Kuiper, Overman, 
Whannel en Woolridge, de biografieën van atletes wel mee in de analyse, 
om zo het onderzoek zo representatief mogelijk te houden.

Een vierde opvallende karakteristiek van de Nederlandse sportbiogra-
fie is dat de groei van het aantal boeken een relatief recent fenomeen is. In 
2015 vatte een regionaal dagblad de contemporaine hausse goed samen in 
de kop ‘Gezocht: een profvoetballer zonder eigen biografie’.74 Tot begin ja-
ren negentig, zo is te zien in figuur 2, gingen er echter jaren voorbij waar-
in geen sportbiografieën verschenen. De eerste 50 procent van alle sport-
biografieën is tussen 1928 en 2004 geschreven, de andere tussen 2005 en 
2014. De enorme groei van het genre is toe te schrijven aan verschillen-
de factoren die in verschillende periodes een ander gewicht hadden; deze 
worden daarom ook in de afzonderlijke hoofdstukken besproken. Voor nu 
volstaat de constatering dat de Nederlandse sportbiografie in de laatste 
decennia, in elk geval cijfermatig, een genre van betekenis is geworden.

Een aanzienlijk deel van de sportbiografieën die vanaf de jaren negen-
tig zijn gepubliceerd bestaat, zo blijkt uit figuur 3, uit boeken over sporters 
die al lang niet meer actief zijn, voornamelijk voetballers die in de jaren ze-
ventig furore maakten. De biografieën over de sporters die meer dan twin-
tig jaar vóór publicatie hun carrière hebben beëindigd, maken echter geen 
deel uit van mijn inhoudelijke analyse. Veel van hen zijn immers niet meer 

Staten, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen en Denemarken. Possing, Understan-
ding biographies, 49-52.
71  Ibidem, 53.
72  In 1997 is de totale sportberichtgeving op televisie en in landelijke dagbladen in twee weken in 
november van dat jaar onderzocht, in 2015 alleen sportnieuws op televisie in vier weken in mei en 
juni van dat jaar. In voetbalarme perioden is er wel meer aandacht voor vrouwensport. Agnes Elling, 
‘Sportjournalistiek: ook steeds meer over en door vrouwen!?’ in: Cors van den Brink e.a. eds., En … 
wat ging er door je heen? Ontwikkeling van de Nederlandse sportjournalistiek (Deventer en Rijswijk 
2015) 183-190, aldaar 183-184.
73  Saskia de Man, Vrouwen in de sport journalistiek (Capelle aan den IJssel 1990) 4; Elling, ‘Sport-
journalistiek’, 188; Suzanne Rethans, ‘ “Een man moet zich altijd eerst 100 x voorstellen” ’, De Journa-
list (2 juni 2006) 17.
74  Wilber Hack, ‘Gezocht: een profvoetballer zonder eigen biografie’, Eindhovens Dagblad (29 au-
gustus 2015).

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   28 20-12-18   14:26



Geanalyseerde sportbiografieën  29

actief in de sportwereld waardoor hun levensverhalen het zicht op de re-
presentatie en maatschappelijke perceptie van topsporters vertroebelen. 
Bovendien compliceren deze ‘historische biografieën’, die voornamelijk 
gebeurtenissen beschrijven die decennia eerder hebben plaatsgevonden, 
het streven om ze te onderzoeken tegen de achtergrond van de tijd waarin 
ze zijn geschreven, zoals ik in dit proefschrift beoog. 
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Fig. 2 Het aantal sportbiografieën per jaar, absoluut en cumulatief

Fig. 3 Het aantal sportbiografieën per jaar, naar moment van ver-
schijnen
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30 Inleiding

Opbouw van dit boek

Dit boek is chronologisch opgebouwd op basis van vier perioden waar-
in in de biografieën die toen verschenen steeds een duidelijk te onder-
scheiden manier van representeren overheerste. Ieder hoofdstuk heeft 
een vergelijkbare structuur. Het eerste deel behandelt steeds de extrin-
sieke kenmerken van het genre in het betreffende tijdvak. Daarin wordt 
ingegaan op de vraag hoe dit zich kwantitatief ontwikkelde en wie de 
protagonisten en biografen waren. In dit deel worden de biografieën 
ook, op basis van secundaire literatuur, journalistieke artikelen en do-
cumentaires, in een sociaal-culturele context geplaatst. Aangezien bio-
grafieën historische constructies zijn, moeten die ook begrepen wor-
den vanuit de sportwereld waarin ze zijn geproduceerd. Zowel sporters 
als biografen – in grote meerderheid sportjournalisten – zijn belangrij-
ke actoren in wat we, geïnspireerd door socioloog Pierre Bourdieu, als 
het veld van de sport kunnen beschouwen.75 Ontwikkelingen binnen dit 
relatief autonome veld met zijn eigen logica, zoals de populariteit van 
en internationaal succes in bepaalde sporten, maar ook de verhoudin-
gen tussen verschillende actoren, in dit geval atleten en journalisten, 
beïnvloeden ontegenzeggelijk onderwerp, inhoud en toon van biogra-
fieën. Ik sta dus uitvoerig stil bij zowel sportieve als journalistieke ont-
wikkelingen, óók omdat deze niet los van elkaar begrepen kunnen wor-
den. De georganiseerde sport en de media zijn in Nederland, zo laat ik 
in dit proefschrift zien, altijd nauw met elkaar verstrengeld geweest. In 
het tweede deel van de hoofdstukken staat de inhoudelijke analyse van de 
biografieën centraal en wordt die bovendien gekoppeld aan grotere pu-
blieke vertogen over onder andere nationalisme, de verhouding tussen 
het private en publieke domein, individualisering en emotionalisering. 

In hoofdstuk 1, dat de relatief lange periode van 1928 tot en met 1969 
beslaat, wordt onderzocht hoe biografen over atleten schreven in een tijd 
waarin de maatschappelijke positie van topsport(ers) allerminst vanzelf-
sprekend was. Onder andere in reactie op algemene kritiek op heldenver-
ering en ‘sportverdwazing’ beschreven veel biografen sporters volgens het 
lange tijd cultureel en sociaal breed gedeelde gewoonheidsideaal. Hoofd-
stuk 2 behandelt de periode tussen 1970 en 1989, toen internationale suc-
cessen in met name voetbal en wielrennen sport en schrijven over sport 
salonfähig maakten. In deze periode veranderde de manier van represen-
teren en legden de biografen steeds meer nadruk op het gegroeide zelfbe-
wustzijn van de sporters. Hoofdstuk 3 is gewijd aan de periode van 1990 
tot en met 2005, waarin zowel de sport- als de mediawereld sterk commer-

75  Pierre Bourdieu, ‘Sport and social class’, vert. Richard Nice, Social Science Information 17:6 
(1978) 819-840, aldaar 824.
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cialiseerden en professionaliseerden. Tegelijkertijd gingen biografen in 
toenemende mate op zoek naar het gevoelsleven van sporters. In hoofd-
stuk 4 ten slotte, dat betrekking heeft op de periode van 2006 tot en met 
2014, wordt onderzocht hoe biografen sporters karakteriseerden in een 
tijd waarin steeds meer van hen een celebritystatus genoten. Dit hoofd-
stuk is atypisch omdat in deze periode niet één maar twee, in veel opzich-
ten aan elkaar tegengestelde, typeringen vaak terugkeerden: de gevallen 
en de voorbeeldige sporter.

Dit proefschrift biedt inzicht in de belangrijkste inhoudelijke ontwikke-
lingen binnen het genre van de sportbiografie. Door deze steeds te relate-
ren aan sportieve en journalistieke ontwikkelingen geeft het ook een lan-
getermijnoverzicht van de belangrijkste veranderingen in de Nederlandse 
sportwereld, -journalistiek en samenleving tussen 1928 en 2014. Tussen 
De roman van Jaap Eden en Kieft. 
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1  Gewone ‘Hollandsche’ helden 
(1928-1969)

Op de eerste pagina van Te midden der kampioenen, de biografie die jour-
nalist Joris van den Bergh in 1929 over wielrenner en vijfvoudig wereld-
kampioen Piet Moeskops publiceerde, beschreef1 hij met veel pathos de 
aantrekkingskracht die de sportman op hem uitoefende:

Wij, die ons door en door Hollander voelen, mogen Moeskops gaarne, om-
dat hij in vele opzichten een echte knoerstige en weerbarstige, maar toch 
ook wel weer een echte fideele Hollander is. Van hoofdstad naar hoofdstad 
gesmeten en gezigzagd door alle landen heen, is hij, die oogen en ooren goed 
open hield, gebleven de eenvoudige, nuchtere, vierkante Hollander, die de 
zanderige kluiten van zijn geboortegrond liefheeft boven het water-vlakke 
moderne plaveisel in den vreemde, die de stapeling der bonkige luchten 
en den dreigenden aanblik van het loodgrijze kolkende water prefereert 
boven het strakke azuur en het glanzende vert mineral van daarginds.2

Deze passage is in twee opzichten representatief voor de manier waar-
op de meeste biografen tot en met de jaren zestig Nederlandse sporters 
karakteriseerden. Allereerst benadrukten veel schrijvers net als Van den 
Bergh dat de atleten ondanks hun sportieve succes en internationale ori-
entatie met beide benen op de grond waren blijven staan en te allen tijde 
hun aangeboren of aangeleerde eenvoud en nuchterheid wisten te bewa-
ren. Daarnaast koppelden veel auteurs deze voorbeeldige houding aan de 
nationale identiteit van de sporters. Door voortdurend te zinspelen op hun 
Nederlandse afkomst en grote betekenis voor het vaderland maakten zij 
van hen nationale iconen en echte ‘Hollandsche’ helden. 

In dit hoofdstuk betoog ik dat de wijze van representeren in sportbio-
grafieën tot aan het einde van de jaren zestig in grote lijnen constant bleef 
en dat deze voornamelijk bestond uit het gebruik van bovenstaande twee 
typeringen. Voordat ik nader inga op die representaties en mogelijke cul-

1 Hoewel het gebruikelijk is om bij het aanhalen van auteurs de tegenwoordige tijd te gebruiken, 
hanteer ik bij het aanhalen van biografen de verleden tijd, om zo nog eens te onderstrepen dat biogra-
fieën historische producten zijn.
2 Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen (Moeskops en de sprint) (Den Haag 1929) 1.
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turele verklaringen voor de keuzes van biografen, worden de biografieën 
allereerst in de bredere sociaal-culturele context van het veld van de sport 
geplaatst, om ze zo beter op waarde te kunnen schatten. Van welke spor-
ters tekenden biografen in deze eerste periode het levensverhaal op? Wie 
waren de schrijvers? Hoe verhielden zij zich tot elkaar? En welke maat-
schappelijke positie namen topsporters in deze tijd in? 

1.1 De geleidelijke opkomst van een sportcultuur

1.1.1 Biografieën over succesvolle sporters

Van den Berghs Te midden der kampioenen was na Leo Lauers in 1928 ver-
schenen portret over Jaap Eden de tweede Nederlandse sportbiografie. In 
de eerste decennia na het verschijnen van deze werken brachten uitgevers 
slechts sporadisch levensverhalen van Nederlandse sporters op de markt; 
in de periode die in dit hoofdstuk centraal staat gemiddeld 0,43 per jaar. 
Zoals verderop nog duidelijk wordt, beijverden de eerste biografen zich 

Fig. 4 Geanalyseerde sportbiografieën uit de periode 1928-1969

Biografie Jaar Sport

Leo Lauer, De roman van Jaap Eden 1928
Schaatsen/
wielrennen

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen (Moes-
kops en de sprint) (Piet Moeskops)

1929 Wielrennen

Klaas Peereboom, Abe Lenstra 1948 Voetbal 

Jan Blankers en Aad van Leeuwen, Fanny. De geschiede-
nis van 4 gouden medailles (Fanny Blankers-Koen)

1949 Atletiek

Fenno Schoustra, Abe Lenstra 1950 Voetbal 

Martin Duyzings, Faas Wilkes. Een voetbalcarrière 1951 Voetbal

Jan Nollen, Wim van Est. Het verhaal van een sterk renner 1952 Wielrennen

Martin van Daal, Het wielerleven van Gerrit Schulte (le fou 
pédalant)

1960 Wielrennen

Henk van Veenendaal, Op de mat naar de top (Anton 
Geesink)

1962 Judo

Fred de Bruyne, Peter Post 1965 Wielrennen

Fred Froger, Tom Okker. Op weg naar de wereldtop 1966 Tennis

F.R. Bonte, Oog in oog met Johan Cruyff 1967 Voetbal

Fred Froger, Topsporters. Ard Schenk, Kees Verkerk 1967 Schaatsen

F.R. Bonte, Oog in oog met Stien Kaiser 1969 Schaatsen
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dan ook om het bestaansrecht van hun boeken te bepleiten. Wel is er bin-
nen dit tijdvak duidelijk sprake van een kwantitatieve stijgende lijn. Na 
de Tweede Wereldoorlog expandeerde de Nederlandse boekenmarkt en 
groeide eveneens het aantal sportbiografieën gestaag, van twee aan het 
einde van de jaren veertig, naar vier in de jaren vijftig en zeven in de jaren 
zestig.3

De eerste biografen schreven over atleten die in hun discipline aan de 
nationale en vaak ook internationale top stonden. Veel van hen waren 
Olympisch, wereld- of Europees kampioen en ontleenden hun faam in de 
eerste plaats aan hun hoofdzakelijk op talenten gestoelde prestaties. Hun 
biografieën vloeiden voort uit wat socioloog Chris Rojek ‘achieved celebri-
ty’ noemt: beroemdheid op basis van succes in een open competitie.4 Dat 
blijkt onder andere uit het feit dat veel schrijvers hun onderwerpskeuze 
trachtten te legitimeren met verwijzingen naar de kampioensstatus van 
de sporters. 

Als wordt gedifferentieerd naar sportdisciplines valt in deze periode al-
lereerst het grote aantal gebiografeerde wielrenners op. Moeskops was 
een (baan)wielrenner, net als Eden, al was hij begonnen als schaatser. 
In de jaren vijftig en zestig verschenen er boeken over andere (weg)wiel-
renners, zoals Wim van Est, Gerrit Schulte en Peter Post.5 Dat er in deze 
periode relatief veel wielerbiografieën verschenen is goed verklaarbaar. 
Wielrennen was al sinds de jaren twintig van de twintigste eeuw een van 
de meest geliefde sporten in Nederland, al verschilde die populariteit per 
discipline en per tijdvak. In het begin van de eeuw was er namelijk vooral 
veel (zowel actieve als passieve) interesse voor baanwielrennen. In de ja-
ren twintig behoorden pistiers als Gerard Bosch van Drakestein en Mau-
rice Peeters tot de internationale subtop, maar over hen verschenen geen 
biografieën. Moeskops overschaduwde hen door tussen 1921 en 1926 vijf 
sprint-wereldtitels te winnen, hetgeen voor Van den Bergh aanleiding was 
om diens levensverhaal op te tekenen. Het wegrennen was aanvankelijk 
minder in trek. In 1905 was met de invoering van de Motor- en Rijwiel-
wet het organiseren van wegwedstrijden verboden. Desalniettemin raakte 
het wielrennen op de weg vanaf halverwege de jaren dertig steeds meer in 
trek.6 In 1936 nam voor het eerst een Nederlandse ploeg deel aan de Tour 
de France, ook toen al de grootste wielerwedstrijd ter wereld. De aanpas-

3 Erica van Boven, Bestsellers in Nederland 1900-2015 (Antwerpen en Apeldoorn 2015) 111.
4 Chris Rojek, Celebrity (Londen 2001) 18.
5 De scheiding tussen baan- en wegwielrennen was niet absoluut. Veel wielrenners, zoals Post, wis-
selden de baan en de weg af.
6 De Motor- en Rijwielwet van 1905 bepaalde dat fietswedstrijden op de openbare rijksweg enkel met 
een vergunning mochten worden georganiseerd. In de jaren dertig werd echter steeds vaker gebruik-
gemaakt van mazen in de wet: als races binnen de gemeentegrenzen bleven, was alleen toestemming 
nodig van de Provinciale Staten en de burgemeester. Die werd met name in de zuidelijke provincies 
betrekkelijk eenvoudig gegeven, waardoor korte parcoursen konden worden uitgezet. Benjo Maso, 
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sing van de wet in 1951 betekende de definitieve doorbraak voor wegwiel-
rennen in Nederland. Van Est, Schulte en later ook Post konden daarom in 
de jaren vijftig en zestig uitgroeien tot succesvolle, populaire en in de me-
dia veelbeschreven wielrenners.

Voetbal was al sinds de jaren twintig de sport waar de schrijvende pers 
de meeste aandacht voor had, waarmee ze vermoedelijk voorzag in een 
grote vraag naar wedstrijdverslagen en informatie over de spelers. Tege-
lijkertijd bevorderde deze publiciteit de verdere populariteit van de voet-
balsport in Nederland.7 Toch duurde het tot na de Tweede Wereldoorlog 
voordat de eerste Nederlandse voetballers een sterrenstatus bemachtig-
den. Abe Lenstra en Faas Wilkes werden in de jaren vijftig algemeen be-
schouwd als Nederlands beste en meest geliefde spelers.8 Kranten en tijd-
schriften berichtten niet alleen over hun activiteiten op het voetbalveld, 
maar ook over allerlei particuliere aangelegenheden. Lenstra werd bij-
voorbeeld regelmatig in zijn huiskamer gefotografeerd en van Wilkes’ hu-
welijk verschenen er foto’s in de kranten.9 Illustratief voor hun faam in die 
tijd is verder het feit dat de in 1949 door Henk Sprenger gecreëerde strip-
figuur Kick Wilstra zowel in naam als karakter was gebaseerd op Wilkes 
en Lenstra, en in mindere mate op hun collega Kick Smit.10 De populaire 
getekende voetbalheld, die tot en met het einde van de jaren vijftig in on-
der andere Het Parool verscheen, verenigde de Italiaanse profcarrière en 
de dribbels van Wilkes en de Friese afkomst, kuif en het scorend vermogen 
van Lenstra. Wilstra’s typische bescheidenheid, nuchterheid en ‘brave, 
ietwat saaie karakter’ zijn vermoedelijk ontleend aan de eigenschappen 
die journalisten in die tijd vaak aan beide voetballers toeschreven.11

Volgens Kuiper baseerde Sprenger in ieder geval een deel van zijn ver-
halen ook op de biografie die journalist Martin Duyzings in 1951 over Wil-
kes schreef.12 Zijn collega’s Klaas Peereboom en Fenno Schoustra hadden 
in respectievelijk 1948 en 1950 al boeken over Lenstra geschreven. Het feit 
dat zij de levensverhalen van deze voetballers optekenden kan enerzijds 
worden beschouwd als een min of meer logisch gevolg van Wilkes’ en Len-

Nederland heeft de gele trui. Over wielrennen in de lage landen (Amsterdam en Antwerpen 2015) 20. 
7  Piercey, Four histories about early Dutch football, 135.
8  In het bekende Blue Band Sportboek noemde journalist Jan Cottaar in 1954 Lenstra en Wilkes als 
beste voetballers van dat moment. Jan Cottaar, ‘Voetballers van de bovenste plank’ in: H.A.M. Mee-
rum Terwogt ed., Blue Band Sportboek. ‘Veertig sporten en spelen in woord en beeld’ vi (Rotterdam 
1954) 130-131, aldaar 130.
9  Yme Kuiper, ‘Abe en Faas. Voetbalidolen van de jaren vijftig. De overgangsperiode van amateu-
risme naar professionalisme’ in: Goffe Jensma en Pieter Breuker eds., Friese sport. Tussen traditie en 
professie (Gorredijk 2009) 151-187, aldaar 162, 167.
10  Wilstra’s voornaam Kick was ontleend aan de voetballer Kick Smit. Aad Haverkamp, Hét sport-
boek bestaat niet. Een verkenning van het genre in vier bepalende werken (Den Haag 2017) 9-10; Kuiper, 
‘Tussen feit en mythe’, 67-68.
11  Kuiper, ‘Tussen feit en mythe’, 69.
12  Ibidem, 68.
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stra’s status als voetbalicoon. Het tekent bovendien de groeiende populari-
teit van de voetbalsport in het geheel; na de oorlog nam zowel de actieve als 
passieve belangstelling snel toe.13 Anderzijds waren deze biografieën ook 
‘actieve teksten’ en droegen ze vermoedelijk bij aan de idoolvorming rond-
om de twee voetballers.14 De boeken vormden immers een belangrijk on-
derdeel van de publiciteit over hen, en geneerden bovendien zelf ook pu-
bliciteit, bijvoorbeeld in de vorm van recensies.15

De belangrijkste ontwikkeling in het Nederlandse voetbal in de jaren 
vijftig was zonder twijfel de omschakeling van het amateurisme naar het 
professionalisme. Gedeeltelijk onder druk van een groot deel van de Ne-
derlandse sportjournalistiek besloot de Koninklijke Nederlandse Voetbal 
Bond (knvb) in 1954 na jaren van discussie betaald voetbal in te voeren.16 
Verschillende biografen vertaalden dit thema naar hun boeken. Door hun 
stellingname droegen zij, met name Duyzings, bij aan het in de media 
soms fel gevoerde debat over de invoering van het beroepsvoetbal. Spor-
tief was de stap naar professionalisme overigens een succes. Profvoetbal-
lers die voor het geld naar het buitenland waren uitgeweken, zoals Wilkes, 
waren voorheen bij wijze van straf niet welkom geweest in het Nederlands 
elftal, maar werden na de invoering van betaald voetbal in genade aange-
nomen. Vanaf 1954 presteerde het nationale team dan ook significant veel 
beter dan in de jaren daarvoor, al duurde het tot 1974 eer het zich, onder 
invloed van clubsuccessen, voor het eerst sinds 1938 weer wist te kwali-
ficeren voor een wereldkampioenschap (de opmars van het Nederlandse 
voetbal in de jaren zeventig leidde toen tot veel voetbalbiografieën, waar-
over ik in hoofdstuk 2 uitweid).17 Over de belangrijkste exponent van die 
generatie succesvolle voetballers, Johan Cruijff, schreef de aan het Leidsch 
Dagblad verbonden sportjournalist F.R. Bonte al in 1967 een korte biogra-
fie. Deze verscheen als eerste deel in de Oog in oog-serie van uitgeverij Me-
ander. Cruijff zou uiteindelijk verreweg de meest beschreven Nederlandse 
sportman worden.

13  Miermans laat overtuigend zien dat zowel het aantal voetballers, toeschouwers als krantenko-
lommen over voetbal in de eerste tien jaar na de oorlog sterk toenam. Miermans, Voetbal in Neder-
land, 44, 263, 281.
14  Hill, Sport and the literary imagination, 26.
15  Met name Peerebooms biografie over Lenstra en Duyzings’ biografie over Wilkes ontvingen kri-
tieken in de media. Zie voor Abe Lenstra: ‘Boekbespreking Abe Lenstra door K. Peereboom’, Leeu-
warder Courant (29 mei 1948); ‘Boekbespreking Abe Lenstra, door Klaas Peereboom’, Heereveense 
Koerier (2 juni 1948); ‘Een groot man’, De Locomotief (5 juli 1948). Zie voor Faas Wilkes: ‘Faas Wil-
kes. Zoals Martin Duyzings hem ziet’, De Telegraaf (9 juni 1951); ‘Van de boekenplank. Faas Wilkes 
een voetbalcarrière door Martin Duyzings’, Heerenveense Koerier (25 juni 1951); ‘Martin Duyzings 
schreef een boek over Faas Wilkes’, De Waarheid (25 juni 1951); ‘Faas Wilkes. Een voetbalcarrière. 
Fraaie uitgave van “De Boekerij” ’, Nieuwsblad voor Sumatra (14 juli 1951).
16  Kuiper, ‘Abe en Faas’, 170.
17  Tussen 1949 en 1954 won het Nederlands elftal 6 van de 32 wedstrijden, een winstpercentage 
van 18 procent; tussen 1955 en 1960 won het 22 van de 44 wedstrijden, een winstpercentage van 50 
procent.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   36 20-12-18   14:26



1.1 De geleidelijke opkomst van een sportcultuur 37

Fanny Blankers-Koen was de eerste sportvrouw die het onderwerp van 
een biografie werd. Op de Olympische Spelen van 1948 in Londen won de 
atlete vier gouden medailles op de onderdelen 100 en 200 meter sprint, 80 
meter horden en 4x100 meter estafette. Zij is nog altijd de Nederlandse 
sporter die de meeste gouden medailles op één Olympische Spelen heeft 
gewonnen.18 Een jaar na het behalen van haar Olympische titels schreven 
journalist Aad van Leeuwen en echtgenoot en trainer Jan Blankers haar 
biografie Fanny. De geschiedenis van 4 gouden medailles. Na dit boek duur-
de het twintig jaar voor er opnieuw een biografie over een Nederlandse 
sportvrouw werd gepubliceerd. In 1969 schreef Bonte als onderdeel van 
zijn Oog in oog-reeks een beknopt boek over schaatsster Stien Kaiser na-
dat zij zowel in 1967 als 1968 wereldkampioene allround was geworden.19 
Bonte opende zijn portret met de weergave van Kaisers afwerende en be-
scheiden reactie op zijn aankondiging dat hij haar levensverhaal wilde op-
tekenen. Haar reactie is illustratief voor zowel de grote nadruk op een-
voud en bescheidenheid in sportbiografieën, als voor de nog altijd geringe 
status van sportvrouwen aan het einde van de jaren zestig. Niemand zou 
namelijk een boek over een sportvrouw willen lezen, verwachtte Kaiser 
zelf: ‘Een boek over mij? Nou, dat lijkt me niks. Dat koopt geen mens. Als 
het nou een boek over Kees of Ard zou zijn.’20 Door het opnemen van deze 
uitspraak gaf Bonte voeding aan het idee dat vrouwen in die tijd minder 
aansprekende sportpersoonlijkheden zouden zijn. Tegelijkertijd had zijn 
boek, alleen al door het feit dat de hoofdpersoon een sportvrouw was, wel 
degelijk ook een belangrijke symbolische betekenis. 

Kaiser doelde met haar uitspraken op Kees Verkerk en Ard Schenk, twee 
van haar mannelijke en inderdaad populaire schaatscollega’s. Over hen was 
enkele jaren eerder al een boek gepubliceerd. In 1967 schreef Fred Froger 
namelijk de allereerste sport-dubbelbiografie nadat Verkerk en Schenk twee 
jaar achtereen respectievelijk eerste en tweede waren geworden op de we-
reldkampioenschappen allround. Froger had een jaar eerder ook een bio-
grafie over tennisser Tom Okker geschreven. Hij is de enige in deze perio-
de gebiografeerde sporter die op het moment van publicatie nog geen grote 
successen had geboekt, en derhalve vooral als een groot talent werd gepre-
senteerd. Anton Geesink behoorde weer wel tot de wereldtop in zijn disci-
pline. Hij was al veelvuldig Europees kampioen toen hij in 1961 de eerste 
niet-Japanse wereldkampioen judo werd. Een jaar later beschreef journalist 
Henk van Veenendaal zijn levensverhaal in het boek Op de mat naar de top. 

18  Op het onderdeel atletiek is Blankers-Koen nog altijd de enige atlete ter wereld die vier gouden 
medailles op één Olympische Spelen heeft gewonnen. Ze werd in 1999 door de internationale atle-
tiekfederatie iaaf verkozen tot atlete van de eeuw. Zie pagina 138 van dit proefschrift.
19  Kaiser was na Cruijff (1967) en de in Nederland actieve Oostenrijkse voetbaltrainer Ernst Happel 
(1969) de derde en laatste geportretteerde in de Oog in oog-reeks.
20  F.R. Bonte, Oog in oog met Stien Kaiser (Leiden 1969) 3.
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Sportsucces en een grote mate van populariteit onder de Nederlandse 
bevolking waren overigens geen garanties voor het schrijven van een bio-
grafie. Aan het einde van de jaren twintig en in de jaren dertig behoorden 
de Nederlandse zwemsters tot de meest gelauwerde en geliefde Neder-
landse sporters. Marie ‘Zus’ Braun, Rie Mastenbroek, Nida Senff en Willy 
den Ouden wonnen tussen 1928 en 1936 verscheidene Europese en Olym-
pische titels en werden na deze prestaties ook uitgebreid gehuldigd in hun 
woonplaats. Dat over deze sportvrouwen geen biografie werd geschreven 
is voor een groot deel te verklaren vanuit de hegemonische genderver-
houdingen in de Nederlandse sportwereld in de jaren twintig en dertig. 
Sportende vrouwen waren nog niet algemeen geaccepteerd, onder meer 
omdat verschillende mannelijke sportjournalisten zich daarover in de ja-
ren twintig negatief uitlieten.21 Zij keurden met name sporten af die veel 
kracht kostten, omdat ze geloofden dat die zouden leiden tot een verhoog-
de kans op onvruchtbaarheid van vrouwen, maar ook omdat ze vonden dat 
die ‘onesthetisch’ waren.22 Zwemmen vormde als min of meer elegante 
en praktische sport weliswaar een uitzondering, maar voor de vrouwelij-
ke kampioenen was het, in tegenstelling tot hun mannelijke evenknieën in 
die tijd, vrijwel onmogelijk om hun successen financieel of sociaal te ver-
zilveren.23 Het schrijven van een biografie over een van deze sportvrou-
wen had van grote emancipatoire waarde kunnen zijn, maar bleek voorlo-
pig een stap te ver. 

1.1.2 Biografen en de sportjournalistiek

De eerste biografen van sporters vormden een behoorlijk homogene groep. 
Ze waren allemaal man en vrijwel allemaal sportjournalist, een beroep dat 
lange tijd exclusief voor mannen was weggelegd. Pas aan het einde van de 
jaren veertig werd Wil Merkies van de Volkskrant de eerste Nederlandse 
sportredactrice, maar deze primeur leidde tot kritiek van verschillende le-
zers.24 Na enkele klachten veranderde de redactie de byline boven haar ar-

21  In 1928 organiseerde het tijdschrift De Revue der Sporten bijvoorbeeld een enquête onder men-
sen uit de sportwereld over de vraag of vrouwen wel aan atletiek behoorden te doen. De meningen wa-
ren verdeeld, maar de felle toon waarop tegenstanders, onder wie de bekende journalisten Van den 
Bergh en Hans Meerum Terwogt, zich uitspraken, springt in het oog. ‘Behooren Vrouwen aan athle-
tiek te doen?’ De Revue der Sporten 21:48 (16 juli 1928).
22  J. Steendijk-Kuypers, Vrouwen-beweging. Medische en culturele aspecten van vrouwen in de sport, 
gezien in het kader van de sporthistorie (1880-1928) (Rotterdam 1999) 77, 91.
23  Derks, ‘Sportlife’, 144-162, 154. In een andere publicatie benoemt Derks het feit dat het ook de 
Nederlandse turnsters die op de Olympische Spelen in 1928 een gouden medaille hadden gewonnen, 
niet was gelukt ‘om enig maatschappelijk voordeel te halen uit het Olympisch goud, zoals de meeste 
mannelijke medaillewinnaars wel lukte.’ Marjet Derks, ‘De ondraaglijke lichtheid van de zweefmolen. 
Gymnastiek en bewegingscultuur 1857-1928’ in: Anna Aalten en Marjet Derks eds., Op spikes en spit-
zen. Over sekse en lichamen in beweging (Amsterdam 1997) 13-52, aldaar 39.
24  Hanneloes Pen, ‘ “Meisje, dat lukt je nooit” ’, Het Parool (12 februari 2018).
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tikelen zelfs van ‘van onze verslaggeefster’ naar ‘van onze verslaggever’.25

Sommige biografen waren prominente verslaggevers en werkten voor 
landelijke kranten of tijdschriften. Lauer was als hoofdredacteur van Sport 
in Beeld een van de bekendste en meest uitgesproken sportjournalisten van 
zijn tijd.26 Ook Van den Bergh was op het moment dat hij in 1929 Te midden 
der kampioenen schreef een zeer bekende sportverslaggever. Hij werkte als 
freelancer voor onder andere de Nieuwe Rotterdamsche Courant (nrc) en het 
weekblad Sport-Echo. Ter gelegenheid van zijn dertigjarige jubileum in de 
sportjournalistiek had zijn collega A.J.G. Strengholt een jaar eerder een uit-
gebreide laudatio geschreven over ‘de voortreffelijke’ Van den Bergh, waarin 
hij onderstreepte dat ‘er weinig figuren in onze sportjournalistiek zijn, die 
zóózeer gerespecteerd worden’ als hij.27 Van Leeuwen, die meeschreef aan 
de biografie over Blankers-Koen, en Peereboom, de eerste biograaf van Len-
stra, combineerden dagblad- en radiojournalistiek. Zij waren sportverslag-
gever voor respectievelijk De Telegraaf en de avro en Het Parool en de vara. 
Andere biografen waren werkzaam in de regionale sportjournalistiek, zo-
als Duyzings (Limburgsch Dagblad en Maasbode), Van Daal (Brabants Dag-
blad), Van Veenendaal (Utrechtsch Nieuwsblad) en Bonte (Leidsch Dagblad).

Het feit dat vrijwel alle biografen in deze periode actief waren in de 
sportjournalistiek is aanleiding om deze beroepsgroep nader te beschou-
wen. Wat voor positie hadden journalisten in het veld van de sport in deze 
periode? Hoe verhielden zij zich tot sporters? En hoe zien we die relatie te-
rug in biografieën? 

Volgens Stokvis, die in 2002 een inzichtelijk artikel over de geschiede-
nis van de Nederlandse sportjournalistiek schreef, waren journalisten 
in de eerste helft van de twintigste eeuw nauw betrokken bij de sportwe-
reld. Deze verbondenheid kwam vooral tot uiting in een tamelijk kritiek-
loze en volgzame benadering van sportbestuurders, met wie sportjourna-
listen zich over het algemeen makkelijk konden identificeren. Eenheid in 
de sportwereld en nationale belangen prevaleerden vaak boven kritische 
journalistiek. Stokvis schrijft zelfs over het ‘verbijsterende beeld van con-
formisme aan de sportautoriteiten’.28 Deze gezagsgetrouwe houding be-
perkte zich overigens niet tot de sportjournalistiek; vrijwel alle Neder-
landse media waren ten tijde van de verzuiling dienstbaar aan politieke, 
religieuze en sociale autoriteiten.29 

25  Manu Buhring, ‘En voor dat meisje: ranja met een rietje!’, Eerste Vrouwen 2:2 (2010) 4.
26  ‘Leo Lauer †’, De Corinthian 8:4 (5 april 1931).
27  A.J.G. Strengholt, ‘Het curieuse jubileum’, De Revue der Sporten 21:46 (2 juli 1928).
28  Ruud Stokvis, ‘Een genre in beweging. De ongemakkelijke verhouding tussen sport en journalis-
tiek’ in: Jo Bardoel e.a. eds., Journalistieke cultuur in Nederland (derde druk; Amsterdam 2009) 191-
207, aldaar 196.
29  Frank van Vree en Rachida Azough, ‘Beroep: journalist. Beeldvorming, professionalisering en 
innovatie’ in: Jo Bardoel en Huub Wijfjes eds., Journalistieke cultuur in Nederland (tweede vol. herz. 
ed.; Amsterdam 2015) 33-52, aldaar 39.
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Sportjournalisten hadden vaak meerdere petten op. Dikwijls gingen 
journalistieke en organisatorische, bestuurlijke of coachende werkzaam-
heden hand in hand. Dat bijvoorbeeld een van de bekendste sportjour-
nalisten in het interbellum, Hans Meerum Terwogt (nrc), ook lid was 
van een adviescommissie van de organisatie van de Olympische Spelen 
in 1928, was geen uitzondering en werd door velen ook beschouwd als de 
normale gang van zaken.30 Ook verschillende van de eerste biografen be-
kleedden voor, na of zelfs tijdens hun journalistieke loopbaan belangrijke 
posities binnen de georganiseerde sport, soms met belangenverstrenge-
ling tot gevolg. Lauer organiseerde onder andere voetbal- en wielerwed-
strijden, Blankers was atletiekcoach en had veel invloed binnen de Ko-
ninklijke Nederlandse Atletiek Unie (knau). Duyzings en Van den Bergh 
waren beiden ploegleiders in grote wielerrondes. Over Van den Berghs 
betrokkenheid bij de wielersport schreef Meerum Terwogt in 1929: ‘Hij 
is met haar gegroeid en heeft haar ontwikkeling meegemaakt in alle pha-
sen; alle schokken heeft hij meegevoeld, alle triomfen meegevierd, alle ne-
derlagen meegeleden.’31 Volgens socioloog en wielerhistoricus Benjo Maso 
pakte de combinatie van journalistiek en ploegleiderschap niet altijd goed 
uit. In zijn geschiedenis van het Nederlandse wielrennen schetst hij diver-
se situaties waarbij ploegleider Van den Bergh in de Tour de France te veel 
dacht als een journalist. Zo zou hij tijdens verschillende etappes in de Tour 
van 1939 bewust met zijn volgauto in de buurt hebben gereden van de Rot-
terdammer André de Korver in plaats van de kansrijkere Limburger Jan 
Lambrichs, omdat hij voor de Rotterdamse krant nrc werkte.32 

Ook in andere landen ontstond er in de eerste helft van de twintig-
ste eeuw een dergelijke symbiotische relatie tussen de sportjournalistiek 
en de georganiseerde sport. Met name in Engeland en de Verenigde Sta-
ten betekende sport een belangrijke impuls voor hoge verkoopcijfers van 
kranten, terwijl omgekeerd sportorganisaties de pers nodig hadden om 
zichzelf, wedstrijden, toernooien en competities te promoten.33

In Nederland werd het journalistieke conformisme aan de sportautori-
teiten na de Tweede Wereldoorlog voor een deel losgelaten. Met name in 
de discussie rondom de invoering van betaald voetbal in Nederland keer-
den enkele vooraanstaande sportjournalisten zoals Kick Geudeker en Ad 
van Emmenes zich begin jaren vijftig tegen de sportbestuurders, in dit ge-

30  Meerum Terwogt schreef een kleine tien jaar later dat Nederlandse sportjournalisten er tijdens 
de Olympische Spelen in 1928 goed aan hadden gedaan om het ‘groote belang’ te laten prevaleren bo-
ven de jacht op primeurs. Stokvis, ‘Een genre in beweging’; Arnoldussen, Amsterdam 1928, 97-98. 
31  H.A. Meerum Terwogt, ‘Te midden der kampioenen!! (Moeskops en de sprint) Over Joris van den 
Bergh en zijn boek’, De Revue der Sporten 22:49 (15 juli 1929).
32  Maso, Nederland heeft de gele trui, 44-45.
33  Neil Carter, ‘ “Managing the media”. The changing relationship between football managers and 
the media’, Sport in History 27:2 (2007) 217-240, aldaar 221; Raymond Boyle, Sports journalism. Con-
text and issues (Londen, Thousand Oaks en New Delhi 2006) 33.
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val van de knvb. In hun pleidooien voor het professionalisme beriepen zij 
zich overigens op hetzelfde chauvinisme dat bij hun collega’s vóór de oor-
log aan de basis had gelegen van hun trouw aan de sportinstituties: betaald 
voetbal zou volgens deze journalisten namelijk het niveau van het vader-
landse voetbal en daarmee het internationale prestige van Nederland op-
krikken.

Kritiek op de voetbalbond keerde ook terug in verschillende naoorlogse 
sportbiografieën. In zijn boek over Wilkes pleitte Duyzings in navolging 
van enkele collega’s voor de invoering van betaald voetbal door zich in een 
passage rechtstreeks tot de knvb te richten.34 Schoustra op zijn beurt be-
kritiseerde in zijn biografie over Lenstra de keuzecommissie van de voet-
balbond, die toen nog de spelers voor het nationale team selecteerde, om-
dat zij Lenstra regelmatig voor het Nederlands elftal had gepasseerd.35

In de Verenigde Staten (tot en met de jaren twintig) en Engeland (tot en 
met de jaren veertig) was de sportjournalistiek voor een aanzienlijk deel 
verantwoordelijk voor het creëren van individuele sportgrootheden. Door 
sporters op een voetstuk te plaatsen droegen journalisten als culturele be-
middelaars in grote mate bij aan mythevorming. Zij gebruikten superla-
tieven, overdreven prestaties en lieten negatieve eigenschappen of kwali-
teiten buiten beschouwing.36 Een eerbiedige houding werd niet zelden in 
de hand gewerkt door het bestaan van afhankelijkheidsrelaties. Zo wer-
den in Amerika verslaggevers dikwijls betaald door teameigenaren.37 Ook 
in Nederland droegen sportjournalisten in het interbellum actief bij aan 
het vergroten van de status van individuele sporters. Het in 1907 opge-
richte geïllustreerde weekblad De Revue der Sporten begon in 1919 een se-
rie (foto)portretten onder de titel ‘Sterren van het voetbalveld’, met Spar-
ta-speler Bok de Korver als eerste.38 Van den Bergh en Lauer schreven 
bovendien aan het einde van de jaren twintig de eerste (lovende) sportbio-
grafieën, die aanvankelijk als feuilleton waren afgedrukt in respectievelijk 
Sport-Echo en Sport in Beeld. Dit laatste tijdschrift, dat sinds 1925 bestond, 
organiseerde daarnaast in 1929 voor het eerst een verkiezing van sporter 
van het jaar, waarmee het de individualiteit van de atleten nog duidelijker 
prononceerde.39 Een dergelijke bekrachtiging van sportprestaties door ex-

34  Martin W. Duyzings, Faas Wilkes. Een voetbalcarrière (Baarn 1951) 156.
35  Schoustra, Abe Lenstra, 4.
36  Richard Orodenker, ‘Introduction’ in: Idem, Twentieth-century American sportswriters. Dictio-
nary of literary biography (Detroit, Washington d.c. en Londen 1996) ix-xiv, aldaar xiii; Boyle, Sports 
journalism, 34, 39; Smart, The sport star, 13.
37  Orodenker, ‘Introduction’, xiii.
38  Piercey, Four histories about early Dutch football, 123. Aan De Korver was in 1918 bovendien al 
een jubileumboekje ter ere van zijn vierhonderdste wedstrijd aangeboden. 
39  In de door zwemster Zus Braun gewonnen verkiezing, gehouden begin 1929, kozen 214 mensen 
uit de sportwereld de sporter van het jaar. M.J. Adriani Engels, Honderd jaar sport. Een historische do-
cumentatie over de sport en het sportleven gedurende een eeuw (Amsterdam 1960) 53, 71.
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perts kan worden beschouwd als een belangrijke bijdrage aan de ontwik-
keling van sportsterrendom.40

Tot in de jaren zestig hadden Nederlandse journalisten een ambivalen-
te verhouding met de sporters, en omgekeerd. Op papier bestond die re-
latie vrijwel niet. Dat wil zeggen: journalisten baseerden zich nauwelijks 
op uitspraken of meningen van de atleten en voerden hen in hun versla-
gen vrijwel niet als zelfstandige actoren op. Interviews met sporters wa-
ren dan ook zeldzaam en dienden in de meeste gevallen slechts ter beves-
tiging van het oordeel van de journalisten.41 Verslaggevers waren, in de 
woorden van de latere sportjournalist Nico Scheepmaker, ‘wèl zo deftig 
en belangrijk als de heren bestuurderen van de clubs.’42 Ze waren ook ‘tri-
buneleeuwen’ die vooral opschreven wat ze op het veld waarnamen.43 Te-
gelijkertijd waren er ook journalisten die wel tot de entourage van sporters 
behoorden en nauw contact of zelfs vriendschappen met ze onderhielden. 
Verschillende biografen beschreven in hun boeken de relatie die ze met de 
sporters in kwestie hadden. Sommigen gingen daar openhartig op in en 
beleden geestdriftig hun sympathie met hun protagonisten, anderen, met 
name in de periode na de Tweede Wereldoorlog, stelden zich meer terug-
houdend op. 

Al in zijn jeugd, schreef de tien jaar jongere Lauer, had hij de veelzijdige 
atleet Eden bewonderd: ‘als dan de groote je minzaam groetje had beant-
woord, nu, dan sliep je dien nacht bijkans van emotie niet.’44 Of de twee 
goed bevriend waren, is niet bekend. Wel is duidelijk dat Lauer erg met 
Edens lot begaan was. In 1922 had hij het zogenaamde Jaap-Eden-Comité 
opgericht om de oud-sportman en zijn gezin financieel te kunnen onder-
steunen.45 Drie en een half jaar na Edens dood, in 1928, initieerde Lauer 
bovendien een inzamelingsactie voor een monument bij zijn graf in Haar-
lem. Bij de onthulling van de grafsteen noemde hij Eden postuum zijn 
‘ouwe vriend en brave makker’.46 Dat de publicatie van De roman van Jaap 
Eden en de onthulling van het monument in dezelfde week plaatsvonden 
zal overigens geen toeval zijn. 

Van den Bergh en Moeskops waren zeker goed bevriend. De journalist 
volgde Moeskops op de meeste van zijn buitenlandse reizen en behoorde 

40  Dave Russel, ‘Deeply honoured. The rise and significance of the British sporting award, 1945-
c.1970’, Sport in History 29:3 (2009) 479-499, aldaar 492-493.
41  Bart Beijer e.a., ‘De opmaat naar de Nederlandse sportjournalistiek’ in: Van den Brink e.a. eds., 
En … wat ging er door je heen?, 23-36, aldaar 30.
42  Scheepmaker, Theo Koomen, 136.
43  Ruud Paauw, ‘Vijftig jaar sportjournalistiek in Nederland’ in: Wilfred van Buuren en Theo Ste-
vens eds., Sportgeschiedenis in Nederland (Amsterdam 1998) 67-78, aldaar 68.
44  Lauer, De roman van Jaap Eden, 15.
45  ‘Jaap-Eden-Comité’, De Revue der Sporten 15:30 (29 maart 1922).
46  Deze woorden sprak Lauer volgens het krantenverslag van de nrc uit tijdens de ceremonie. ‘Ont-
hulling van het monument voor Jaap Eden’, Nieuwe Rotterdamsche Courant (18 juni 1928).
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tot de intimi van de baanwielrenner. ‘De grote betrokkenheid zou nu vra-
gen opwerpen over zijn onafhankelijkheid’, schreef sportjournalist Bart 
Jungmann hierover in 2011.47 Tijdens Moeskops’ carrière had Van den 
Bergh hem in de nrc verschillende malen tegen kritiek verdedigd.48 Ook 
in de biografie kwam deze verbondenheid tot uiting. Zo beschreef hij de 
‘vale stemming’ en zijn eigen neerslachtige gevoelens na een zware val van 
Moeskops in 1926.49 Zijn betrokkenheid bij diens carrière illustreerde Van 
den Bergh bovendien door een brief aan de wielrenner in de biografie op te 
nemen. Daaruit bleek dat hij reeds enkele jaren bezig was met Te midden 
der kampioenen, toen Moeskops in het begin van het jaar 1929 plots min-
der begon te presteren. In het schrijven spoorde Van den Bergh hem aan 
iets beter zijn best te doen. Het zou de verkoop van het boek stimuleren en 
daar hadden ze beiden baat bij, zo redeneerde hij: ‘Jij voelt heel goed, dat 
het mijn boek ten gunste komt wanneer jij weer volop de belangstelling ge-
niet. (…) Als mijn boek verschijnt moet Moeskops niet een loome figurant 
zijn, maar een kerel, die minstens succesvol in de running is.’50 

Blankers was nog nauwer betrokken bij de hoofdpersoon van zijn bio-
grafie. Hij was niet alleen trainer maar ook echtgenoot van Fanny Blan-
kers-Koen. Coauteur Van Leeuwen was een huisvriend van de familie.51 
De auteurs diepten hun persoonlijke band met de atlete echter nauwelijks 
uit. Blankers’ beschrijving van zijn huwelijk was zeer summier en beperk-
te zich tot een afstandelijk ‘compagnonschap (…) dat eens zou leiden tot 
een inniger band’.52 In Een koningin met mannenbenen, een in 2003 ge-
publiceerde biografie over Blankers-Koen, noemde auteur Kees Kooman 
Fanny meer een ‘kritiekloze bewondering van een liefhebbende echtge-
noot dan een objectieve weergave en analyse van haar prestaties.’53 Hoewel 
de schrijvers haar inderdaad vrijwel louter positieve eigenschappen toe-
schreven, valt echter ook op dat zij haar veel minder expliciet bewierook-
ten dan Lauer en Van den Bergh bij Eden en Moeskops hadden gedaan, en 
bovendien haar prestaties sterk relativeerden. De recensent die het boek 
voor De Gooi- en Eemlander besprak viel dan ook juist de ‘sobere uiteen-

47  Bart Jungmann, ‘Joris van den Bergh. Grondlegger van de sportjournalistiek’ in: Idem, De Sport-
canon. De sportgeschiedenis van Nederland (Amsterdam 2011) 103-113, aldaar 107.
48  Zie onder andere: ‘Moeskops wereldkampioen’, Nieuwe Rotterdamsche Courant (21 september 
1922); ‘Een Moeskops-artikeltje’, Nieuwe Rotterdamsche Courant (14 september 1923); ‘Het geval 
Moeskops in Milaan’, Nieuwe Rotterdamsche Courant (19 augustus 1926).
49  Van den Bergh, Te midden der kampioenen, 178-186.
50  Ibidem, 214. Van den Bergh ontving naar eigen zeggen geen reactie, maar claimde wel dat Moes-
kops dankzij deze aansporing weer wedstrijden won en in de publiciteit verscheen. Of er inderdaad 
een causaal verband is, is helaas niet aan te tonen.
51  Max Dohle, Het verwoeste leven van Foekje Dillema. De grootste tragedie uit de Nederlandse sport-
geschiedenis (Amsterdam en Antwerpen 2008) 98.
52  Jan Blankers en Aad van Leeuwen, Fanny. De geschiedenis van 4 gouden medailles (’s-Graveland 
1949) 152.
53  Kees Kooman, Een koningin met mannenbenen. Fanny Blankers-Koen, atlete van de eeuw (Am-
sterdam en Antwerpen 2003) 11.
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zetting op’ en in De Tijd roemde een andere journalist het streven van de 
auteurs ‘om de zaak vooral niet op te blazen’.54 Blankers en Van Leeuwen 
legden in de biografie zelf uit dat ze veel weerstand voelden bij de gedachte 
aan het ‘romantiseren’ en ‘heroïseren’ van sporters: ‘Noch Fanny zelf noch 
de schrijvers hadden behoefte aan een boek, dat slechts meerdere glorie 
voor de Olympisch kampioene zou beogen, of ten doel had een (gelukkig 
voorbijgaande) populariteit vast te houden.’55 

1.1.3 Heldenverering en sportverdwazing

Blankers en Van Leeuwen gaven met hun aversie tegen heldenverering ui-
ting aan gevoelens die veel van hun landgenoten in die tijd deelden. Nog 
zeker tot in de jaren vijftig riepen succesvolle sporters in de Nederlandse 
samenleving namelijk tegenstrijdige reacties op. Aan de ene kant waren de 
goed presterende atleten sinds de jaren twintig publieke personen en door 
hun sportprestaties uiterst geliefd bij een deel van de Nederlandse bevol-
king. Zoals hiervoor beschreven faciliteerde de Nederlandse sportpers 
die ontwikkeling naar maatschappelijke roem van individuele sporters in 
zekere mate. De populariteit van sporters kwam het meest nadrukkelijk 
naar voren tijdens uitgebreide publieke vieringen van hun sportieve suc-
cessen. Moeskops werd na zijn wereldtitels in de jaren twintig regelma-
tig door duizenden stadgenoten gehuldigd. Na de Olympische Spelen van 
1936 werd de succesvolle dameszwemploeg (vier gouden en één zilveren 
medaille) in Rotterdam onthaald door ‘tienduizenden, die letterlijk wild 
van enthousiasme de politieafzetting doorbraken.’56 In zijn standaard-
werk Honderd jaar sport (1960) schreef de sportjournalist M.J. Adriani En-
gels dat Nederland in de zomer van 1936 leed aan ‘Rie-cultuur’ en ‘Senf-
fitis’.57 Vooral de Amsterdamse ontvangst van Blankers-Koen na de winst 
van haar vier Olympische titels was uitbundig. De schattingen verschillen, 
maar het is zeer aannemelijk dat tienduizenden mensen de atlete op 10 
augustus 1948 hulde hebben bewezen.58 Haar viel een intocht ten deel die, 
zoals Adriani Engels het verwoordde, grootser en geestdriftiger was dan 
de ‘naoorlogse triomftochten van Churchill, Eisenhower, Montgomery en 
zelfs Sint-Nicolaas.’59

Met de lof kwam echter eveneens kritiek op deze kampioenen. De uitin-
gen van volksliefde voor sporters riepen lange tijd ook veel maatschappe-

54  ‘Fanny. De geschiedenis van vier gouden medailles’, De Gooi- en Eemlander (5 oktober 1949); 
‘Boekenvenster’, De Tijd (30 november 1949).
55  Blankers e.a., Fanny, 235.
56  ‘Tienduizenden bejubelen de kranige meisjes’, De Telegraaf (18 augustus 1936).
57  Adriani Engels, Honderd jaar sport, 341.
58  Kooman, Een koningin met mannenbenen, 148.
59  Adriani Engels, Honderd jaar sport, 344.
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lijke weerstand op. De uitgebreide huldigingen waren geregeld aanleiding 
voor kritische opiniestukken en ingezonden brieven in kranten en tijd-
schriften. Er zou sprake zijn van ‘sportverdwazing’, een toestand die ge-
vaarlijk was voor de maatschappij als geheel, maar zeker ook voor de spor-
ter in kwestie. Dat woord was sinds de jaren twintig in zwang om uiting 
te geven aan de aversie tegen sport in het algemeen en de glorificatie van 
sporters in het bijzonder.60 Verschillende incidenten kunnen deze weer-
stand goed illustreren. 

Waarom besteedde men toch zo veel aandacht aan wereldkampioen 
Moeskops, vroeg een ingezonden brievenschrijver zich bijvoorbeeld in 
1923 af in Het Vaderland: ‘Want zulke prestaties als die van Moeskops be-
wijzen hoogstens dit, dat er in ons land toevallig een enkel persoon was, 
die niets beter te doen had dan zijn spieren, zijn longen en zijn hart boven 
het normale te trainen, zonder een enkel nuttig doel daar mee te berei-
ken.’61 In een reactie liet de redactie van de liberale krant weten weliswaar 
de aanstaande huldiging van Moeskops te steunen, maar het ‘niet ondien-
stig [te achten] dat men hiermee maat houdt.’62 Van den Bergh, die bekend 

60  Een analyse van de kranten in de digitale krantenzoekmachine Delpher leert dat ‘sportverdwa-
zing’ op 1 oktober 1920 voor het eerst werd gebruikt, door het rooms-katholieke dagblad Het Centrum: 
‘Storm geklopt’, Het Centrum (1 oktober 1920).
61  ‘De huldiging van Moeskops’, Het Vaderland (30 augustus 1923).
62  ‘Aanteekeningen’, Het Vaderland (30 augustus 1923).

Afb. 2 De huldiging van Piet Moeskops in Den Haag in september 1922 na de winst 
van zijn tweede wereldtitel. Bron: De Revue der Sporten (27 september 1922).
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stond om zijn polemische stijl,63 bespotte dit soort critici in Te midden der 
kampioenen, als ‘jammeraars’ en ‘insolvente breinen’. Het groots huldi-
gen van een sportman was juist een van de ‘gezondste uitingen waartoe 
een gezond volk komt’, meende hij.64 Overigens noemde de recensent van 
De Maasbode ‘de wijze, waarop de schrijver zich keert tegen hen, die zijn 
sympathieën niet steeds kunnen deelen (…) zeer plat en banaal.’65 Van den 
Bergh beriep zich ook op de bekende opvoedkundige Rommert Casimir, 
in die tijd een van de weinige uitgesproken voorstanders van ongeremde 
sportersverering. Casimir riep in september 1928 op om ‘topmenschen’, 
in het bijzonder topsporters, meer te waarderen. In De Telegraaf, waarin 
hij wekelijks een column schreef, betreurde hij het dat Nederlanders ‘niet 
de toppen kunnen zien en erkennen’ en zouden neigen naar ‘weinig hel-
denvereering en veel kleinzielige, kleinburgerlijke, over horretjes – naar 
het binnenleven spiedende – nieuwsgierigheid en jalouzie.’66

Wellicht was Casimirs betoog een impliciete reactie op de ophef die er 
een maand eerder was ontstaan over de huldiging van Zus Braun. Nadat 
de zwemster op de Olympische Spelen in Amsterdam een gouden medail-
le had gewonnen, werd zij door het bestuur van de Rotterdamse Nijver-
heidstentoonstelling Nenjito getrakteerd op een speciaal vuurwerk. Dat 
voornemen schoot verschillende journalisten in het verkeerde keelgat. De 
Gelderse krant De Graafschap-bode noemde een dergelijk huldeblijk een 
voorbeeld van ‘de vele excessen’ in de sportwereld en gebruikte de term 
sportverdwazing om de huldiging af te keuren.67 De sociaaldemocratische 
krant Voorwaarts sprak naar aanleiding van het vuurwerk de hoop uit ‘dat 
al die huldigingen het kind niet naar het hoofd zullen stijgen’.68 Het com-
munistische dagblad De Tribune vond ten slotte dat het inhalen van Braun 
slechts in de schaduw zou mogen staan van de feestelijke thuiskomst van 
poolreiziger Sjef van Dongen, die had deelgenomen aan een internati-
onale reddingsactie in de Noordelijke IJszee: ‘Deze geestdrift was heel 
wat beter op zijn plaats, dan het kwijlerige quasi-enthousiaste gedoe over 
“zus Braun” en derzelver pa en ma. Van Dongen heeft althans iets gepres-
teerd dat te bejubelen waard is.’69 Deze relativerende commentaren waren 
waarschuwingen tegen sportverdwazing in het algemeen, maar tegelijker-
tijd uitingen van een specifiek gegenderd vertoog waarin zwemsters in het 
interbellum ‘symbolisch ontvrouwelijkt’ werden. Ook veel andere jour-

63  Nico Scheepmaker, Het krankzinnige kwartiertje (Bussum 1978) 72.
64  Van den Bergh, Te midden der kampioenen, 83-85.
65  ‘ “Te midden der kampioenen” door J. v.d. Bergh’, De Maasbode (3 augustus 1929).
66  R. Casimir, ‘Topmenschen’, De Telegraaf (16 september 1928).
67  ‘In de eeuw van sportverdwazing’, De Graafschap-bode (17 augustus 1928).
68  ‘De twee Marietjes gehuldigd’, Voorwaarts (20 augustus 1928).
69  ‘Sjef van Dongen terug’, De Tribune (17 augustus 1928). Op zijn beurt werd Van Dongen ove-
rigens regelmatig bejubeld als een Olympische atleet. Adwin de Kluyver, Terug uit de witte hel. Hoe 
poolreiziger Sjef van Dongen een nationale held werd (Amsterdam 2015) 158-159.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   46 20-12-18   14:26



1.1 De geleidelijke opkomst van een sportcultuur 47

nalisten benadrukten in deze periode hun jongemeisjeskarakter, presen-
teerden hen in de eerste plaats als zus of dochter en maakten daarbij veel 
gebruik van verkleinwoorden.70

In de discussie over welke prestaties het verdienden om luister bij te 
zetten vergeleken critici sporters in de jaren twintig en dertig ook regel-
matig met wetenschappers. Rondom feestelijke intochten van succesvol-
le atleten stelden sceptici dikwijls de vraag waarom sporters wel en be-
kende geleerden niet konden rekenen op veel publieke belangstelling. De 
cultuurkritische schrijver Menno ter Braak, die zich in 1934 al eens nega-
tief had uitgelaten over de verering van de ‘voetbalheld’,71 beklaagde zich 
in 1936 over de aandacht voor Mastenbroek na haar Olympische titels. In 
Het Vaderland vergeleek hij de zwemster op cynische wijze met de wereld-
beroemde natuurkundige Albert Einstein door te stellen dat Nederlanders 
‘voortaan het nationale werk van Rie Mastenbroek boven het uitheemsche 
van Einstein [weten] te schatten, want deze dame “sprak ook een woord-
je mee” en tikte uit naam van Nederland als eerste aan, hetgeen men van 
Einstein niet kan zeggen.’72 

Het ongemak over het verschil in aandacht tussen sporters en weten-
schappers kwam een jaar later nog duidelijker aan de oppervlakte toen de 
Nederlandse scheikundige Peter Debije de Nobelprijs won, maar op be-
zoek in Amsterdam nauwelijks werd herkend. Verschillende dagbladen 
maakten naar aanleiding van dit incident de vergelijking met sporters die 
wél de aandacht van een groot publiek wisten te trekken. ‘Toch treft deze 
aankomst’, schreef De Telegraaf over Debije’s anonieme arriveren op het 
station in Amsterdam. ‘Op de perrons, bij den uitgang van het Centraal 
Station hebben velen triomphen gevierd. Er zijn sportgrooten gearriveerd, 
die op de schouders gedragen werden. Het heeft op het Stationsplein ge-
daverd van hoerageroep, men heeft er met zang en fanfare kampioenen 
van het sportveld ingehaald.’73 Een dag later werd in dezelfde krant nog 
eens het verschil betreurd ‘tusschen deze ontvangst en die van hardloo-
pers, boksers, filmsterren en zwemstertjes’.74 Het Brabantse dagblad De 
Grondwet contrasteerde de stille ontvangst van Debije met een uitverkocht 
Olympisch Stadion voor de oefenwedstrijd van het Nederlands voetbalelf-
tal tegen Zwitserland, tien dagen eerder.75 En De Tribune citeerde met ge-
noegen het clubblad van de Amsterdamse voetbalvereniging Blauw-Wit, 
waarin een redacteur schande had gesproken van het verschil in publieke 

70  Marjet Derks, ‘Oolijk, frisch en Hollandsch. Jonge zwemsters en vooroorlogs sportheldendom’, 
Vrijetijd en Samenleving 13:3-4 (1995) 81-93, aldaar 90.
71  Menno ter Braak, ‘Heldenvereering. De helden van Carlyle en Veterman’, Het Vaderland (20 april 
1934).
72  Menno ter Braak, ‘Reizen en reizigers’, Het Vaderland (16 augustus 1936).
73  ‘Een nobelprijswinnaar komt aan. En niemand begroet hem’, De Telegraaf (18 maart 1937).
74  ‘Spotternij of sotternij?’, De Telegraaf (19 maart 1937).
75  ‘In- en uitvallen’, Dagblad de Grondwet (18 maart 1937).

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   47 20-12-18   14:26



48 1 Gewone ‘Hollandsche’ helden (1928-1969)

belangstelling voor Debije enerzijds en ‘de sportheld’ (in algemene zin) an-
derzijds. ‘Sportverdwazing – het is een ernstig verschijnsel van onze tijd’, 
concludeerde het dagblad misprijzend.76 Toen Blankers en Van Leeuwen 
twaalf jaar later Fanny publiceerden, bleek dat de kwestie-Debije nog al-
tijd niet vergeten was. In een poging om de sportroem van Blankers-Koen 
te relativeren refereerden zij, zonder de scheikundige bij naam te noemen, 
aan zijn anonieme ontvangst in 1937. De biografen schreven dat in ver-
schillende kranten en tijdschriften,

het argument te berde [is] gebracht, dat altijd ter tafel komt, wanneer 
uitblinkende sportmensen glorieus zijn ingehaald: een Nederlandse ge-
leerde, die begiftigd is met de Nobelprijs, vindt aan het station soms niet 
eens een kruier om zijn koffer te dragen, hij kan die naar een taxi zeu-
len, en niemand neemt notitie van hem – waarom dan deze drukte voor 
sportmensen, wier prestatie bewondering kan wekken, maar toch altijd 
van minder belang is voor de mensheid dan de arbeid van bijvoorbeeld 
de grote zoekers der wetenschap.77

Kritische geluiden over heldenverering van sporters kwamen niet enkel 
uit journalistieke of intellectuele kringen, maar soms ook uit de sportwe-
reld zelf. Voorafgaand aan de Olympische Spelen in Los Angeles in 1932 
sprak Karel Lotsy in zijn hoedanigheid van bestuurslid van het Neder-
lands Olympisch Comité (noc) bijvoorbeeld de vrees uit dat de uitgezon-
den atleten ‘bedorven’ zouden raken. Volgens hem bestond er ‘in de sport-
wereld het groote gevaar van de heldenvereering’, daarmee doelend op de 
zijns inziens overdreven journalistieke aandacht voor het persoonlijke le-
ven van de Olympische sporters.78 

In de jaren vijftig concentreerden de waarschuwingen voor sportver-
dwazing zich op de voetbalwereld, vermoedelijk als reactie op de grote me-
diabelangstelling voor Lenstra en in mindere mate voor Wilkes. In april 
1950 organiseerde de Amsterdamse afdeling van de knvb in een volle 
zaal van theater Bellevue een discussieavond over de vraag: ‘Zijn wij met 
ons voetbal op weg naar sportverdwazing?’ Veel dagbladen deden verslag 
van de bijeenkomst, waar het vooral ging over de negatieve gevolgen van 
het buitensporig loven van voetballers. Een deel van het panel laakte met 
name de wijze waarop verschillende journalisten enkele voetballers ophe-
melden.79 Ook Hans Hopster sprak zich, nadat hij in 1953 voorzitter van 

76  ‘Ik las in de sportbladen … Een verstandig woord en het clubblad van “Blauw-Wit” ’, De Tribune 
(16 april 1937).
77  Blankers e.a., Fanny, 122.
78  Max Izaaks, ‘Karel Lotsy over de uitzending onzer athleten. En over nog veel meer’, De Revue der 
Sporten 25:48 (4 juli 1932).
79  ‘pers hoofdverdachte in proces tegen sportverdwazing’, De Tijd (14 april 1950); ‘Naar sportver-
dwazing? Er zijn laakbare uitwassen op sportgebied’, De Gooi- en Eemlander (14 april 1950).

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   48 20-12-18   14:26



1.2 De biografische constructie van gewone  ‘Hollandsche’ helden  49

de knvb was geworden, regelmatig uit over de gevaren van sportverdwa-
zing in Nederland en veroordeelde onder meer dat sommige voetballers 
bekender waren dan ministers.80

De kritiek op de publieke verering van individuen was onderdeel van 
een meer algemene afkeer van sport, waarvan met name mannen uit intel-
lectuele en confessionele kringen in het interbellum blijk gaven. In Homo 
Ludens hekelde historicus Johan Huizinga het ernstige karakter van sport, 
gekenmerkt door opgevoerde prestaties, en plaatste die tegenover spel, dat 
hij als ongedwongen ‘verpoozing’ beschouwde.81 Voor confessionele lei-
ders was sport en de bejubeling van de individuele mens in strijd met re-
ligieuze waarden.82 Deze bezwaren passen ook in een patroon van breder 
gedeelde cultuurkritiek en -pessimisme. Vooral in de jaren dertig uitten 
verschillende cultuurkritische auteurs hun zorgen over de vervlakking en 
het verval van de Nederlandse (en Europese) beschaving onder invloed van 
modernisering en Amerikanisering. Zij wezen op de gevaren van een ‘cul-
tuurloze massa’.83 In Nederlandse kranten waren in het interbellum dan 
ook niet alleen zorgen te lezen over sportverdwazing, maar bijvoorbeeld 
ook over de massale verering van filmsterren. Volgens historicus Jesper 
Verhoef waren Nederlandse journalisten eensgezind in hun afkeer van de 
idolatrie rondom Amerikaanse filmsterren. Zij verklaarden het feit dat die 
stercultuur in Nederland toen niet van de grond kwam vanuit de vermeen-
de Nederlandse volksaard waarin nuchterheid en gematigdheid voorop-
stonden.84 In hoeverre die maatschappelijke deugden ook in de sportwe-
reld, specifiek in sportbiografieën, opgeld deden, wordt in hoofdstuk 1.2 
onderzocht.

1.2  De biografische constructie van gewone  
‘Hollandsche’ helden 

Tot aan het einde van de jaren zestig presenteerden biografen sporters 
hoofdzakelijk als gewone en als typisch ‘Hollandsche’ helden. In het twee-
de deel van dit hoofdstuk onderzoek ik deze veel aan sporters toegeschre-

80  ‘Symptomen van sportverdwazing soms ook in Nederland’, De Vrije Pers (21 september 1953); 
‘Sportkiekjes van Zamora’, Het Vrije Volk (21 november 1953); ‘IrHopster: “Beroepsvoetbal verdringt 
de jeugdzorg” ’, de Volkskrant (6 april 1954).
81  Johan Huizinga, Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur (tweede 
herz. ed.; Haarlem 1940) 299. Zie ook: Derks, ‘Sport, geschiedenis en sportgeschiedenis’, 171-173; 
Maarten van Bottenburg, ‘Historiografie van de Nederlandse sportgeschiedenis’ in: Van Buuren e.a. 
eds., Sportgeschiedenis in Nederland, 13-30, aldaar 19-20.
82  Derks, ‘Sport, geschiedenis en sportgeschiedenis’, 172.
83  Rob van Ginkel, Op zoek naar eigenheid. Denkbeelden en discussies over cultuur en identiteit in Ne-
derland (Den Haag 1999) 95.
84  Jesper Verhoef, Opzien tegen modernisering. Denkbeelden over Amerika en Nederlandse identiteit 
in het publieke debat over media, 1919-1989 (Delft 2017) 32-37.
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ven idealen. Hoe gebruikten de auteurs die in hun teksten? Zijn er ontwik-
kelingen in de manier van representeren en zo ja, hoe zijn die te verklaren? 

1.2.1 Het gewoonheidsideaal

In deze periode typeerden vrijwel alle biografen hun sporters als mensen 
die ondanks hun internationale succes en roem met beide benen op de 
grond waren gebleven. Het frequente gebruik van het adjectief ‘eenvoudig’ 
is illustratief voor de sterke nadruk die de auteurs nog tot in de jaren zestig 
op gewoonheid legden.

Er zijn drie duidelijk te onderscheiden methoden waarmee de schrijvers 
sporters tot heel gewone mensen maakten. Allereerst relativeerden zij de 
vermeende grootsheid van de atleten over wie ze schreven. Ze contrasteer-
den hun internationale successen met hun vaak eenvoudige achtergrond 
en concludeerden daaruit dat de roem de atleten ‘ondanks alles’ niet naar 
het hoofd was gestegen. Veel auteurs wezen op de gevaren van heldenver-
ering in het algemeen en plaatsten de sporters in die context. Zo probeer-
den ze duidelijk te maken dat de medailles, aandacht en adoratie geen vat 
hadden op hun bescheiden mentaliteit en houding. Daarnaast beschouw-
den veel biografen het zijn van sportman of -vrouw duidelijk als secundai-
re identiteit. Voor hen waren sporters primair ‘gewone’ mensen – ouders, 
echtgenoten, buren – die, zo benadrukten ze keer op keer, een heel alle-
daags leven leidden, net als de meeste lezers. Ten slotte wezen veel schrij-
vers in deze periode nadrukkelijk op de sobere levensstijl van sporters. Ze 
prezen hen om hun toewijding, trainingsijver, amateuridealen en spaar-
zaamheid.

Sterke benen
‘Het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen.’ Varianten op deze 
al sinds de zestiende eeuw gebruikte uitdrukking keerden in veel van de 
eerste sportbiografieën terug, vermoedelijk vanwege de referentie aan li-
chaam en kracht.85 Blankers en Van Leeuwen probeerden in Fanny bij-
voorbeeld duidelijk te maken dat de ‘verafgoding en persoonsverheerlij-
king’ die de atlete na de Olympische Spelen van 1948 onvermijdelijk ten 
deel waren gevallen haar niet wezenlijk zouden hebben veranderd: ‘En de 
benen, die sterk genoeg waren om Fanny Blankers-Koen in 11,2 seconde 
over tachtig meter sintelbaan en acht horden van 76,2 cm hoogte te dra-
gen, zijn heus ook sterk genoeg om die “weelde” te dragen’, verzekerden 
ze hun lezers.86 In verschillende passages koppelden de auteurs hun per-

85  F.A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (vierde druk; 
Zutphen 1925) 70, http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/index.php.
86  Blankers e.a., Fanny, 125.
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soonlijke opvattingen over de gevaren van idolatrie in het algemeen aan de 
manier waarop Blankers-Koen in het bijzonder daarmee wist om te gaan. 
Blankers en Van Leeuwen zagen in de internationale sportwereld vele 
voorbeelden van roem die ‘de uitblinker uit zijn evenwicht brengt, hem of 
haar de waarde van het succes gaat doen overschatten, gaat doen geloven, 
dat hij werkelijk de held is, die men hem zegt of schrijft, dat hij is.’ De bio-
grafen beklemtoonden echter dat hun Fanny nooit was gaan geloven in de 
haar door anderen opgelegde heldenstatus en dat zij, ondanks de overwel-
digende aandacht van het grote publiek na de succesvolle Olympische Spe-
len van 1948, nog ‘even nuchter’ was als daarvoor.87 Zij zetten hun pleidooi 
tegen heldenverering nog eens kracht bij door juist ook de kritische post 
die de Olympisch kampioene ontving, te waarderen. Behalve bewonderen-
de fanmail had zij namelijk, conform de betwiste maatschappelijke positie 
van sporters in deze periode, ook brieven ontvangen waarin schrijvers be-
toogden dat ze haar prestaties niet al te hoog aansloegen, omdat ze ‘maar’ 
een atlete was. Dit soort geluiden was zeer welkom, meenden Blankers en 

87  Ibidem, 214-218.

Afb. 3 Fanny Blankers-Koen en haar echtgenoot en biograaf Jan Blankers nemen in au-
gustus 1948 de post door. Bron: Snikkers/Nationaal Archief, collectie Anefo.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   51 20-12-18   14:26



52 1 Gewone ‘Hollandsche’ helden (1928-1969)

Van Leeuwen, want ‘zulke meningen vormen een uitmuntend tegenwicht 
tegen al te enthousiaste bewondering, die weliswaar verwarmend en sti-
mulerend kan zijn, maar toch niet gans van gevaar ontbloot is.’88 

Daar waar Blankers en Van Leeuwen vooral waarschuwden voor de ge-
varen van verafgoding door de massa, waren biografen Peereboom (1948) 
en Schoustra (1950) kritisch op de vele, zowel positieve als negatieve, aan-
dacht die Lenstra van de schrijvende pers kreeg. Peereboom introduceer-
de hem als ‘de meest-besproken, meest-beschreven en meest-omstreden 
sportfiguur van de laatste tijd.’89 Daarbij typeerde hij Lenstra als een sto-
icijnse en nuchtere man en prees hij hem voor het feit dat hij nooit rea-
geerde op de vele verhalen die journalisten over hem schreven.90 Dat Pee-
reboom met zijn biografie zelf meeschreef aan het publieke karakter van 
Lenstra, en dus in zekere zin ook bijdroeg aan sportverdwazing, ontging 
critici in de media niet.91 

Deze paradox, het bekritiseren van mediabelangstelling voor Lenstra in 
een mediapublicatie over Lenstra, is nog duidelijker aanwezig in de kor-
te biografie die Schoustra twee jaar later schreef. Hij reflecteerde daar-
in op de in zijn ogen bedenkelijke status van de voetballer als mediafeno-
meen. Meer nog dan Blankers-Koen en Wilkes, onderstreepte hij, was het 
Lenstra die na de oorlog in de aandacht van de schrijvende pers stond.92 
‘In kolommen en kolommen is het vaderlandse sportpubliek het wel en 
wee van Abe Lenstra voorgekauwd. En zo werd die eenvoudige jongen 
van de Friese klei, na vijf jaren van voetbal en strijd – ongewild en onge-
wenst – Neerlands meest besproken sportman van deze tijd.’93 De bood-
schap dat Lenstra ondanks alle publiciteit trouw bleef aan zijn eenvoudi-
ge komaf, klinkt in verschillende passages door, het meest nadrukkelijk in 
het voorwoord van C.F. van Oosterhout. Dat opent door, met een veelzeg-
gend woordgrapje, van de naam Abe een uitgeschreven afkorting te ma-
ken: A(be) B(leef) E(envoudig). Volgens Van Oosterhout, de hoofdredacteur 
van de serie Sportsterrenparade waarvan Schoustra’s boek deel uitmaakt, 
sloeg de auteur de spijker op zijn kop met zijn constatering ‘dat Abe een-
voudig bleef, ondanks alle sportverdwazing en heldenverering.’94 Toch 

88  Ibidem, 218. In 2012 besteedde het televisieprogramma Andere Tijden Sport aandacht aan de 
brieven en telegrammen die Blankers-Koen na haar gouden Olympische medailles had ontvangen, 
maar daarin werd geen gewag gemaakt van negatieve post. Andere Tijden Sport, De tas van Fanny 
(nos, vpro), 8 juli 2012, https://www.npo.nl/andere-tijden-sport/08-07-2012/vpwon_1164895 (ge-
raadpleegd 15 februari 2018).
89  Klaas Peereboom, Abe Lenstra (Amsterdam 1948) 7.
90  Ibidem, 12, 19.
91  ‘Abe …’, Provinciale Drentsche en Asser Courant (29 mei 1948); ‘Boekbespreking Abe Lenstra door 
K. Peereboom’, Leeuwarder Courant (29 mei 1948).
92  Een eenvoudige analyse in Delpher leert echter dat de zoekterm ‘Fanny Blankers-Koen’ in de periode 
tussen 1945 en 1950 meer resultaten (3.625) oplevert dan ‘Abe Lenstra’ (2.878) en ‘Faas Wilkes’ (1.006).
93  Schoustra, Abe Lenstra, 5-6.
94  Ibidem, 2.
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was de heroïsering van sporters in Nederland maar relatief. Dat was al-
thans de stelling die Duyzings in zijn biografie over Wilkes uit 1951 po-
neerde. Hij beschreef onder andere hoe het de voetballer in Italië verging. 
Wilkes was een van de eerste spelers die zijn amateurbestaan in Neder-
land had verruild voor een profcarrière in het buitenland. Toen de Milane-
se club Internazionale hem in de zomer van 1949 voor 70.000 gulden in-
lijfde vroegen verschillende Nederlandse journalisten zich af hoe hij zou 
omgaan met de onbekende cultuur, maar ook met de ongekende weelde.95 
In de biografie probeerde Duyzings hier het antwoord op te geven. Een van 
zijn doelen was het inzichtelijk maken van het Italiaanse profleven, een tot 
dan toe in Nederland nog nauwelijks beschreven fenomeen. Hij wees net 
als de biografen vóór hem op de gevaren van een persoonscultus rondom 
atleten. Hij voegde er echter aan toe dat hij Nederland beschouwde als ‘een 
klein en bescheiden land waarin men (gelukkig) nog altijd tè nuchter is om 
aan overdreven helden-verering te doen.’96 In Italië was dat wel anders, 
meende Duyzings. Vooral de manier waarop de Italiaanse sportpers Wil-
kes op een voetstuk had geplaatst, zelfs nog voordat hij voor Internazio nale 
ook maar een bal had getrapt, keurde hij af en verwierp hij als ‘een gevaar-
lijke situatie!’97 Wilkes’ nieuwe Zuid-Europese omgeving was ‘een sport-
wereld, waarin men met heel eigen, exhorbitante [sic] maten meet’.98

Terwijl de biograaf de Italiaanse persoonsverheerlijking veroordeelde, 
prees hij de manier waarop de nuchtere Wilkes zich staande hield onder 
alle lofuitingen van pers en publiek. ‘Hebt gij er wel eens over nagedacht’, 
vroeg Duyzings zijn lezers,

hoe sterk de benen van een sportcrack wel moeten zijn, wil hij zonder 
nadelige gevolgen de weelde waarin men hem in landen als Italië onder-
dompelt, dragen? Hebt gij een vaag idee van de mateloze verafgoding 
waaraan in Italië een ‘campionissimo’ wordt prijs gegeven? Hebt gij U 
ooit gerealiseerd wat het betekent als men een eenvoudige Rotterdamse 
jongen, die gewend was de handen uit de mouwen te steken, plotseling 
bombardeert, compleet met heel het glinsterende décor en de roman-
tische verhalen die nu eenmaal bij elke beroemdheid plegen te horen?

In Italië kreeg een topsporter pas echt te maken met overdreven persoons-
verheerlijking, betoogde Duyzings. En de manier waarop Wilkes daarmee 
wist om te gaan, was buitengewoon prijzenswaardig: ‘Hij werd niet spoor-
slags een vervelende, gauw op de zere teen getrapte vedette’, constateerde 
de biograaf, die echter niet onbenoemd liet dat de voetballer wel in relatie-
ve voorspoed kon leven. ‘Hij bleef gewoon maar Faas Wilkes – ook al vond 

95  ‘Is Wilkes’ besluit om prof te worden verstandig en eerlijk?’, Het Vrije Volk (29 juli 1949).
96  Duyzings, Faas Wilkes, 90.
97  Ibidem, 92.
98  Ibidem, 15.
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hij dat flatje wel aardig en ook al koos hij een voortreffelijk kleermaker’.99 
Door de overgang van het als eenvoudig en bescheiden getypeerde Neder-
land naar het als weelderig en verheerlijkend getypeerde Italië zo groot te 
maken benadrukte Duyzings een deugdzame eigenschap van Wilkes, na-
melijk dat hij ondanks alles toch koel, nuchter, bescheiden en, volgens zijn 
impliciete gevolgtrekking, Nederlander bleef. 

Ook Van Veenendaal onderstreepte de vermeende eenvoud van zijn pro-
tagonist, judoka Geesink, in relatie tot de sociale stijging die hij met zijn 
sportprestaties had weten te bereiken. Op de mat naar de top verscheen een 
jaar nadat Geesink in december 1961 in Parijs wereldkampioen judo was ge-
worden. Daarvoor had hij al veertien Europese titels gewonnen. Dit wereld-
kampioenschap is overigens een goed voorbeeld van de ambivalente hou-
ding van de Nederlandse televisie tegenover sport in die tijd.100 Het toernooi 
werd op zaterdagavond weliswaar live uitgezonden op het toen nog enige net, 
maar de uitzending werd om middernacht, toen de finalepartij nog moest 
beginnen, gestaakt.101 Desalniettemin werd Geesinks wereldtitel, in lijn met 
die van andere kampioenen voor hem, in Nederland uitbundig gevierd. Veel 
kranten bejubelden de winst op hun voorpagina’s en duizenden Utrechters 
wachtten hun stadgenoot bij thuiskomst op. Burgemeester Coen de Ranitz, 
voor de gelegenheid zelf in kimono gekleed, ontving Geesink in het stad-
huis.102 Later volgden nog verschillende andere uitgebreide huldigingen.103 

Van Veenendaals biografie is een duidelijk voorbeeld van wat Whan-
nel en anderen een ‘rags to riches’-narratief hebben genoemd, waarin 
de nadruk ligt op extreme sociale stijging door succes, in dit geval in de 
sport.104 De biograaf noemde Geesinks persoonlijke geschiedenis ‘een le-
vensroman’ en typeerde de judoka als een ‘self-made man’, die ‘uit niets 
tot alles’ kwam ‘door de heilzame werking van de sport’.105 Van Veenen-
daal beschreef zowel het niets als het alles en plaatste de twee regelmatig 
in scherp contrast met elkaar. Zo besteedde hij veel aandacht aan Geesin-
ks bescheiden jeugd in de Utrechtse volksbuurt Wijk-C, waar de mensen 
over het algemeen arm waren, kinderen weinig perspectief op verbetering 

99   Ibidem, 15-16, 17.
100  In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid stil gestaan bij de invloed van de televisie op de sportjournalis-
tiek en sportbiografieën.
101  De cameramensen waren alleen voor de zaterdag ingehuurd en stopten daarom om mid-
dernacht met hun werkzaamheden, zodat de uitzending op televisie gestaakt werd. Andere Tijden 
Sport, De nacht van Anton Geesink (nos, vpro), 19 juni 2011, https://www.vpro.nl/speel~vpwon_ 
1151159~de-nacht-van-anton-geesink~.html (geraadpleegd 2 maart 2018).
102  Polygoon Bioscoopjournaal, Anton Geesink wereldkampioen judo, 4 december 1961, http://in-
.beeldengeluid.nl/kanaal/3264-utrecht/3322-anton-geesink-wereldkampioen-judo (geraadpleegd 19 
februari 2018).
103  Kees Kooman, Een killer in kimono. Anton Geesink: van volksjongen tot vip (Amsterdam 2009) 63.
104  Zie onder andere: Whannel, Media sport stars, 60; Pipkin, Sporting lives, 6; Jon C. Stott, ‘Bi-
ographies of sports heroes and the American Dream’, Children’s Literature in Education 10:4 (1979) 
174-185.
105  Henk van Veenendaal, Op de mat naar de top (Utrecht 1962) 151.
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hadden en gezinnen in ‘wrakke huisjes’ en ‘krotjes’ leefden.106 Geesink 
had deze armoede dankzij zijn sport wel weten te ontstijgen, al benadruk-
te Van Veenendaal niet zozeer diens materiële, als wel immateriële voor-
uitgang.107 Zo beschreef hij uitvoerig zijn reislust, beroemdheid en meer-
taligheid. De auteur accentueerde de veronderstelde stijging op de sociale 
ladder door politieke notabelen – een burgemeester, een staatssecretaris 
en een Tweede Kamerlid – te citeren over de prestaties van Geesink. De 
impliciete boodschap die Van Veenendaal hiermee voor het voetlicht wilde 
brengen was dat de judoka het ultieme voorbeeld was van het dubbeltje dat 
een kwartje was geworden, een topos die ook later veel is gebruikt in rela-
tie tot Geesink. Een biografie van Kooman uit 2009 is bijvoorbeeld veelzeg-
gend getiteld Een killer in kimono. Anton Geesink: van volksjongen tot vip.108

Van Veenendaal kende aan deze prestatie nog meer glans toe door meer-
maals te benadrukken dat Geesink zijn volkse afkomst niet verloochende 
en met beide benen op de grond bleef staan. Zoals veel van zijn voorgan-
gers ging ook Van Veenendaal in op de gevaren van sportroem. Hij stel-
de dat hij veel ‘sportjongetjes’ kende, ‘die geleidelijk een neurose oplopen 
omdat iedereen achter hen aanholt en het als de hoogste eer beschouwt 
een paar woorden met hen te mogen wisselen’. Net als Blankers en Van 
Leeuwen plaatste ook Van Veenendaal zijn hoofdpersoon nadrukkelijk te-
genover andere bekende, zij het niet bij naam genoemde, sporters die de 
roem wél naar het hoofd zou zijn gestegen. Die verleiding kon Geesink, die 
‘nooit de Bram [had] willen uithangen’ en ‘honderd procent “gewoon” ’ was 
gebleven wél weerstaan, daarbij geholpen door zijn eenvoudige afkomst 
uit Wijk-C, waar van hem werd ‘geëist dat hij weer gewoon het “jochie” 
is.’109 In de allerlaatste alinea van Op de mat naar de top zette Van Veenen-
daal nog eenmaal uiteen waarom Geesink in zijn ogen een exemplarische 
sportman was. Deze passage is illustratief voor het beeld van sporters dat 
vrijwel alle biografen in deze periode aan hun lezerspubliek wilden over-
brengen. Ze beschreven weliswaar het leven van een held, maar die kon 
slechts bestaan bij de gratie van zijn eenvoud: 

Jeugd hunkert naar helden. Er is niets op tegen. Mits de held talent paart 
aan een hecht leven en over de rode lopers van het beroemd zijn voort-
gaand, nimmer wil vergeten dat hij eens, óók als een knaapje, uit de kin-
derwagen is geklommen. Anton Geesinks leven is een blauwdruk voor 
de jeugd.110 

106  Ibidem, 8, 14.
107  Op de beschrijving van materiële voorspoed voor sporters in biografieën wordt in de subpara-
graaf ‘Tucht en ascese’ ingegaan. Zie pagina 67 van dit proefschrift.
108  Kooman, Een killer in kimono. 
109  Van Veenendaal, Op de mat naar de top, 12, 16-17.
110  Ibidem, 156.
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Toch schreven niet alle biografen in deze eerste periode de spreekwoor-
delijke sterke benen aan sporters toe. Een duidelijk contranarratief, de 
uitzondering die in dit geval de regel bevestigt, vinden we in De roman 
van Jaap Eden. In tegenstelling tot de meeste biografen na hem beschreef 
Lauer juist hoe Eden als gevolg van overmoed, roem en verleidingen wél 
naast zijn schoenen was gaan lopen. Typerend voor de alomtegenwoordi-
ge preoccupatie met het doe-maar-gewoon-ideaal is echter dat Lauer juist 
deze wending in Edens leven het meest betreurde omdat zijn uitbundige 
levensstijl in het geheel niet zou stroken met zijn eenvoudige afkomst. Zo-
als velen wees ook Lauer op de gevaren van heldenverering, maar hij zag in 
Eden de belichaming van de hoogmoed. Hij beschreef hoe de grote belang-
stelling voor zijn persoon de bekende sportman had veranderd. Na zijn 
tweede wereldtitel, in het Noorse Hamar, was de schaatser bij thuiskomst 
uitgebreid gehuldigd. Iets te uitgebreid naar de zin van Lauer. Hij schetste 
de ‘zege-tocht’ van Eden in Nederland en stelde vast dat het ‘voor den, in 
zijn hart tòch eenvoudigen Groninger misschien beter [was] geweest, zoo 
deze huldigingen dan wel niet achterwege waren gebleven, maar op ietwat 
meer gematigde leest waren geschoeid.’111

Uit één anekdote in het bijzonder spreekt Lauers afkeur voor Edens om-
gang met roem. Hij was in 1896 profwielrenner geworden en naar Parijs 
verhuisd om daar veel geld te verdienen. In de biografie lamenteerde Lau-
er, zij het op zeer terughoudende wijze, over de afnemende prestaties en 
de moeite die Eden zou hebben om de verleidingen van het Franse nacht-
leven te weerstaan. De schrijver was vooral ontstemd over de onnatuur-
lijke discrepantie tussen Edens nieuwe weelderige levensstijl en zijn een-
voudige achtergrond. Lauer beschreef hoe hem geruchten ter ore waren 
gekomen over het Franse leven van zijn held. Volgens die verhalen ‘zou 
de jongen uit de stad der molleboonen zich slechts in de Parijsche stra-
ten vertonen, of hij moest gevolgd worden door een modieus uitgedosten 
“groom”.’112 Voor Lauer was Eden een simpele Groninger die zijn afkomst 
verloochende, niet alleen door in het mondaine Parijs te wonen, maar daar 
ook nog eens met een persoonlijke bediende over straat te gaan. De refe-
rentie aan zijn Groningse achtergrond is overigens een interessante reto-
rische keuze, aangezien Eden reeds als baby naar Haarlem was verhuisd. 
Blijkbaar associeerde Lauer (en wellicht ook zijn lezers) Groningen meer 
met deugden als eenvoud en nuchterheid.113

Dat veel biografen in deze periode sporters zo nadrukkelijk typeerden als 
mensen die ondanks hun successen heel gewoon waren gebleven, is voor 

111  Lauer, De roman van Jaap Eden, 19.
112  Ibidem, 34.
113  Maarten Moll, Jaap Eden. Wereldkampioen op de schaats, wereldkampioen op de fiets (Amster-
dam 1996) 36.
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een deel te verklaren vanuit de onzekere en in sommige opzichten zelfs 
omstreden plaats van topsporters in de Nederlandse samenleving in het 
interbellum en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Eerder in dit hoofdstuk is 
al gewezen op de kritiek die dikwijls volgde op het op een voetstuk plaatsen 
van sporters. In dat maatschappelijke klimaat konden biografen bijna niet 
anders dan hen eigenhandig met beide benen op de grond te zetten.

Dat de schrijvers rekening hielden met dit soort sentimenten blijkt uit 
de manier waarop zij hun biografieën verdedigden. Zeker in de publicaties 
die verschenen tot aan het begin van de jaren vijftig, legitimeerden zij het 
simpele feit dat ze een biografie over een sportman of -vrouw hadden ge-
schreven door hun beweegredenen uitgebreid toe te lichten. Het was alsof 
de schrijvers zich wilden verantwoorden voor het optekenen van iets fu-
tiels als het levensverhaal van een sporter. Dat was niet toevallig; behalve 
het huldigen van kampioenen werd ook het schrijven van een sportbiogra-
fie soms als een vorm van sportverdwazing beschouwd. Naar aanleiding 
van het verschijnen van Peerebooms Abe Lenstra plaatste een sportre-
dacteur dit boek tegen de achtergrond van de voortdurende ‘deining rond 
[Lenstra’s] persoon’ en merkte op dat met de publicatie ervan ‘de verdwa-
zing (…) voort[duurt].’114 De recensent van de Leeuwarder Courant noemde 
het boek misprijzend een ‘exploitatie van zijn succes en roem’.115 De criti-
cus van De Waarheid betreurde dat Duyzings in zijn biografie ten onrech-
te de indruk had gewekt dat Wilkes in vrijwel alle wedstrijden beslissend 
was, waarmee hij hem groter maakte dan hij was.116

Van den Bergh was in 1929 de eerste biograaf die het verschijnen van 
zijn boek omstandig verdedigde. Zijn betoog kan worden beschouwd als 
een aanklacht tegen de anti-sportsentimenten van intellectuelen in het 
interbellum. Volgens Stokvis was Van den Bergh ‘er duidelijk op uit om 
de sport te rehabiliteren voor de intellectuele en culturele elite in Neder-
land.’117 Tot voorheen was het gebruikelijk, benadrukte Van den Bergh, 
om biografieën te schrijven over bekendheden uit onder andere de weten-
schappelijke en culturele wereld. Nu was het tijd voor de emancipatie van 
de sportman: ‘Voor mij was echter de reeks niet af. Aan de reeks geleer-
de-artiest-ontginner-ontdekker, ontbrak nog iets. Daaraan ontbrak: de 
sportman! En ik zeg U, dat hij er bij behoort. Want de grooten die een volk 
groot maken, zijn met een keten aan elkaar verbonden.’118 Dat Moeskops 
een van die grote Nederlanders was, leed voor Van den Bergh geen twijfel. 

114  ‘Abe’, Provinciale Drentsche en Asser Courant (29 mei 1948).
115  ‘Abe Lenstra door K. Peereboom’, Leeuwarder Courant (29 mei 1948).
116  ‘Martin Duyzings schreef een boek over Faas Wilkes’, De Waarheid (25 juni 1951). 
117  Ruud Stokvis, ‘Anti-sportsentiment en hiërarchie’ in: Nico Wilterdink, Johan Heilbron en 
Abram de Swaan eds., Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom (Amsterdam 1997) 150-
158, aldaar 156-158.
118  Van den Bergh, Te midden der kampioenen, 221-222.
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In zijn poging zijn boek te rechtvaardigen deed Van den Bergh een op-
vallende bekentenis die later door maar weinig biografen op een verge-
lijkbare openlijke manier is herhaald: hij gaf ruiterlijk toe aan heldenver-
ering te hebben gedaan. Ook Lauer had Eden geheroïseerd, bijvoorbeeld 
door hem steevast ‘de held van dit verhaal’ te noemen, maar Van den Bergh 
was explicieter door ook transparant te zijn over zijn bedoelingen: ‘Ik heb 
het willen schrijven. Ik heb hero-worship willen plegen’, stelde hij, omdat 
Moeskops ‘een reusachtige reus was. Een topmensch.’119 Hoewel de mees-
te recensenten lovend waren over Te midden der kampioenen,120 schreven 
enkelen van hen moeite te hebben met de heldenverering die uit de biogra-
fie sprak. ‘Misschien heeft Van den Bergh de eenvoudigen boerenjongen te 
veel geïdealiseerd’, schreef een redacteur in Het Vaderland bijvoorbeeld.121 
En volgens een commentaar in Het Volk was het levensverhaal van Moes-
kops helaas ‘tot verheerlijking ontaard’.122

Ook de biografen na Van den Bergh meenden zich nog te moeten ver-
antwoorden, maar zij sloegen een veel gematigdere en defensievere, soms 
zelfs verontschuldigende toon aan. In tegenstelling tot Van den Bergh be-
schouwden zij heldenverering als een uitgesproken negatief verschijnsel. 
Na de oorlog anticipeerden verschillende schrijvers op potentiële beschul-
digingen van sportverdwazing door zelf de vraag op te werpen of een bio-
grafie over een sporter niet te veel van het goede was. Zou dat de gebiogra-
feerde niet uit zijn of haar evenwicht brengen? En wat moest er van een 
samenleving terecht komen waarin individuen op een voetstuk werden 
geplaatst? 

In het voorwoord van Fanny verwoordde sportbestuurder Lotsy het 
sentiment dat hij bij veel Nederlanders vermoedde: ‘Ik weet dat er velen 
in den lande (…) het voorhoofd fronsen en van oordeel zijn, dat dit toch 
te ver gaat: nu ook nog een boek!’123 Hij verdedigde het verschijnen er-
van door te stellen dat Blankers-Koen een voorbeeld voor de jeugd was. 
De vraag of een biografie niet te veel eer was voor een sporter, stelde ook 
Schoustra in zijn boekje over Lenstra. Hij devalueerde zijn eigen werk als 
‘een krampachtige poging een loflied te zingen op de man, die toevallig 
een beetje deskundiger tegen een voetbal trapt dan U en ik en vrijwel ie-
dereen’. Bovendien vroeg hij zich af ‘of het nou eigenlijk wel goed en wen-

119  Ibidem, 221.
120  Zie onder andere: ‘Te midden der kampioenen’, Nieuwe Rotterdamsche Courant (7 juli 1929); 
H.A. Meerum Terwogt, ‘Te midden der kampioenen!! (Moeskops en de sprint) Over Joris van den 
Bergh en zijn boek’, De Revue der Sporten 22:49 (15 juli 1929); ‘ “Te midden der kampioenen”, door J. 
v.d. Bergh’, Algemeen Handelsblad (19 juli 1929); ‘Moeskops en de sprint’, Sumatra Post (21 augustus 
1929).
121  ‘Te midden der kampioenen. Moeskops en de sprint’, Het Vaderland (8 augustus 1929).
122  ‘Hoe Moeskops trainde en won. “Temidden der kampioenen”. Een boek van J. van den Bergh’, 
Het Volk (21 oktober 1929).
123  Blankers e.a., Fanny, 5.
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selijk was, om nog eens en nog eens te zeggen en te herzeggen, dat die 
meneer Lenstra uit Heerenveen zo puik en prima voetballen kan?’ Hoe-
wel Schoustra deze vraag zelf bevestigend beantwoordde, vond hij dat de 
waardering voor de voetballer niet moest doorslaan in verafgoding. Lou-
ter voor het vermaak, schreef de biograaf, ‘mogen we de Heerenveener 
dankbaar zijn. Dankbaar, maar meer ook niet.’124 Peereboom, die twee 
jaar eerder zijn biografie over Lenstra had geschreven, gebruikte een ver-
gelijkbare redeneertrant om de voetballer, maar ook zijn eigen boek, te 
relativeren. Hij eindigde het verhaal met woorden die de betrekkelijk-
heid van het sportsterrendom eind jaren veertig goed illustreren. Zijn on-
betwiste voetbalkwaliteiten waren volgens Peereboom ‘natuurlijk geen 
reden om in hem de “Übermensch” te zien of hem te hinderen met een 
buitensporige adoratie.’125 Nog in 1960 probeerde de bekende sportjour-
nalist Jan Cottaar in zijn voorwoord van Van Daals biografie over wielren-
ner Schulte alle verdenkingen van eulogie te weerleggen. ‘Dit boek (…) is 
geen sprookje over Schulte, niet iets van: “kijk eens hoe groot en volmaakt 
die Gerrit allemaal wel was.” Het is een eerlijk boek, waarin de dingen bij 
hun naam worden genoemd.’126 Na 1960 werden de verdedigend ingesto-
ken rechtvaardigingen steeds schaarser. Schrijven over sporters werd sa-
lonfähig en het sportbiografische genre raakte steeds meer geaccepteerd, 
een ontwikkeling die ook zichtbaar is in de eerder geconstateerde groei 
van het aantal sportbiografieën. 

Alledaagsheid 
Het gewoonheidsideaal dat biografen aan sporters toeschreven bestond 
niet alleen uit de nuchtere manier waarop zij met alle sportroem wisten 
om te gaan. Als ze met beide benen op de grond bleven, dan kwam dat vol-
gens de schrijvers ook omdat hun levens eigenlijk heel gewoon waren. Zo 
beschreef Van Veenendaal hoe het echtpaar Geesink hun kinderen opvoed-
de volgens het egalitarismeprincipe. Die zouden vooral niet mogen den-
ken dat hun vader bijzonder was en moesten ‘ver buiten de sfeer van de 
heldenverering worden gehouden. (…) Papa is net zo’n mens als alle ande-
re. De ene vader is bij de post, de andere zit op een kantoor en een derde 
is bankwerker. We zijn allemaal hetzelfde en vooral kinderen moeten dit 
goed weten.’127 De neiging tot nivelleren klinkt door in vrijwel alle biogra-
fieën in deze periode, maar met name in de boeken die na de Tweede We-
reldoorlog verschenen. Biografen benadrukten herhaaldelijk dat de spor-
ters heel gewone dingen deden en over heel menselijke eigenschappen 
beschikten. Peerebooms hiervoor al aangehaalde relativering dat Lenstra 

124  Schoustra, Abe Lenstra, 14-16.
125  Peereboom, Abe Lenstra, 31.
126  Martin van Daal, Het wielerleven van Gerrit Schulte (Le Fou pédalant) (Den Haag 1960) 6.
127  Van Veenendaal, Op de mat naar de top, 87.
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niet als een übermensch moest worden beschouwd, is representatief voor 
de lange tijd heersende en in biografieën uitgedragen opvatting over de al-
ledaagsheid van sporters, maar versterkte dat dominante ideaal tezelfder-
tijd.

Van alle geportretteerde sporters in deze periode zetten de biografen 
van de meest succesvolle, Blankers-Koen, haar het meest nadrukkelijk 
neer als een doodnormaal, voor velen herkenbaar persoon. Zij maakten 
voortdurend een onderscheid tussen de verschillende rollen van Blan-
kers-Koen en prioriteerden deze bovendien. Zo lieten ze er geen misver-
stand over bestaan dat Fanny in de eerste plaats moest worden gepercipi-
eerd als moeder en echtgenote, en pas in de tweede plaats als atlete:

‘[T]he flying housewife’, de vliegende huisvrouw. Die [term] karakteri-
seert precies wat zij is en wat zij zich voelt: een huisvrouw, die op de sin-
telbaan bijzonder snel is. Niet een zeer snelle athlete, die ook nog huis-
vrouw is. Zij is in de allereerste plaats huisvrouw: een echtgenote en een 
moeder, die een man en twee kinderen te verzorgen heeft, en die dat als 
haar voornaamste taak beschouwt.128

De schrijvers van Fanny zetten hun betoog over de primaire identiteit 
van Blankers-Koen als huisvrouw kracht bij door haar levensverhaal te 
illustreren met enkele foto’s, op de helft waarvan huiselijke scènes zijn 
te zien. De lezer die het boek opensloeg stuitte bijvoorbeeld direct op een 
geposeerde foto van de moeder met haar twee kinderen. Op een andere 
foto is te zien hoe Blankers-Koen een kop koffie serveert aan haar man 
die in een fauteuil zit, waardoor sterk de nadruk ligt op de patriarcha-
le gezagsverhoudingen. Een volgende afbeelding toont haar tijdens het 
opruimen en heeft als onderschrift: ‘Fanny houdt van een gezellige wo-
ning.’ Er staan ook foto’s in het boek waarop ze als sportvrouw te zien 
was. Enkele van deze alluderen echter ook weer op haar rol als (huis)-
vrouw. ‘Coach en discipel’, staat er bijvoorbeeld onder een foto waar-
op te zien is dat Fanny in trainingspak knielt en echtgenoot Jan achter 
haar staat. Weer een andere afbeelding toont de atlete op de sintelbaan 
met haar gelijknamige dochter aan de hand, en heeft als onderschrift: 
‘De kleine Fanny gaat (bij Fanny’s wedstrijden) vaak met Moeder mee.’129 
Deze foto’s zijn meer dan illustraties bij het geschreven narratief. Ze ver-
tellen ook zelf een verhaal, dat van een vrouw die haar sportieve ambities 
ondergeschikt maakte aan haar rol als echtgenote en moeder, en dus aan 
haar huiselijke taken.

Ook in hun zoektocht naar een verklaring voor de populariteit van Blan-
kers-Koen grepen de auteurs terug op het huismoederschap als primai-

128  Blankers e.a., Fanny, 236.
129  Ibidem, 3, 29, 63, 97, 131.
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re, natuurlijke en voor anderen herkenbare rol. Zij beschouwden niet het 
simpele feit dat ze in Londen vier gouden medailles had gewonnen als be-
langrijkste oorzaak van het volksfeest dat na haar titels in Nederland was 
losgebarsten, maar dat ze die prestatie als dertigjarige huismoeder had 
neergezet. Volgens Blankers en Van Leeuwen bestond het publiek bij de 
huldiging in 1948 ‘hoofdzakelijk uit huisvrouwen en oudere burgers’, die 
geen idee zouden hebben gehad van de disciplines waarin de atlete haar 
medailles had gewonnen. Vooral de huisvrouwen zouden zich kunnen ver-
eenzelvigen met Blankers-Koen, omdat zij ‘begrepen, dat die vrouw, een 
huisvrouw als zij zelf, er een karwei aan gehad moest hebben om tussen 
de vaat en de sokken tijd te vinden om hard te lopen.’130 De biografen be-
schouwden Blankers-Koen als een lichtend voorbeeld, maar dit was wel 
een duidelijk gegenderd ideaal. Door te bewijzen dat ze ‘haar natuurlij-
ke taak in het leven – vrouw en moeder te zijn – goed kan vervullen’ ter-
wijl ze er een fysiek zware carrière als topsporter op na hield, had ze ‘tien-
duizenden en wellicht nog meer vrouwen de weg gewezen (…) naar meer 
levensvreugde en gezondheid.’131 De boodschap dat Blankers-Koen heel 
menselijk was onderstreepten de auteurs nog maar eens in de een na laat-
ste alinea van de biografie, alsof ze hun lezers nog eenmaal hun visie op de 
sportvrouw wilden inprenten: ‘Wat wij met dit boek hopen te hebben aan-
getoond is, dat het begaan van die weg geen super-menselijke eigenschap-
pen eist, maar doodgewone menselijke deugden: karakter, energie, eer-
zucht, ijver, soberheid, doelbewustheid.’132

Toen Blankers en Van Leeuwen aan het einde van de jaren veertig Fan-
ny schreven was het moeilijk denkbaar om het huismoederschap van een 
sportvrouw niet uitgebreid te benoemen. Ongeacht hoe Blankers-Koen 
zichzelf identificeerde, was de communis opinio in die tijd nog zo dat de 
‘natuurlijke taak’ van een vrouw, een begrip dat de biografen letterlijk ge-
bruikten, bestond uit het krijgen van kinderen. De Tweede Wereldoorlog 
vormde geen wezenlijke breuk in het denken over de normatieve gezins-
verhoudingen en de positie van de vrouw. Nog tot en met de jaren vijftig 
was er, in de Nederlandse context, zuiloverstijgende consensus over het 
belang van een ‘harmonisch’ gezin, waarin de vrouw verantwoordelijk was 
voor het huishouden en de zorg voor man en kinderen.133 

Fanny was dus in veel opzichten een product van haar tijd. Maar bio-

130  Ibidem, 124.
131  Ibidem, 241.
132  Ibidem, 242.
133  Els Kloek, Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw (Amsterdam 
2009) 198-199; J.C.H. Blom, ‘Een harmonisch gezin en individuele ontplooiing. Enkele beschouwin-
gen over veranderende opvattingen over de vrouw in Nederland sinds de jaren dertig’ in: Idem, Bur-
gerlijk en beheerst. Over Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 1996) 223-247, aldaar 224, 229; 
Herman de Liagre Böhl, ‘Consensus en polarisatie. Spanningen in de verzorgingsstaat, 1945-1990’ 
in: Remieg Aerts e.a. eds., Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   61 20-12-18   14:26



62 1 Gewone ‘Hollandsche’ helden (1928-1969)

grafieën zijn meer dan passieve weerspiegelingen van collectieve denk-
beelden. Deze biografie werkte ook duidelijk als een ‘actieve tekst’ die 
allerlei idealen over vrouwen in het algemeen en Blankers-Koen in het bij-
zonder uitdroeg. Zo heeft dit boek op tegenstrijdige wijze bijgedragen aan 
de manier waarop er naar haar werd gekeken. Aan de ene kant versterkte 
dit boek haar status als vrouwelijk sporticoon, alleen al omdat zij de eer-
ste Nederlandse sportvrouw was aan wie een biografie werd gewijd. Aan 
de andere kant bestendigden en bekrachtigden de schrijvers het beeld 
van Blankers-Koen als voorbeeldige huismoeder die toevallig ook hard 
kon rennen. Hoezeer dit lange tijd het dominante beeld bleef, blijkt uit de 
commotie die Koomans nieuwe biografie in 2003 teweegbracht. In Een 
koningin met mannenbenen legde hij juist de nadruk op het feit dat de at-
lete haar moederschap geregeld zou hebben veronachtzaamd ten gunste 
van haar topsportcarrière.134 In veel recensies van dit boek werd de ver-
meende eerzuchtige en egocentrische kant van Blankers-Koen uitvoerig 
besproken. Kooman zou een mythe hebben doorgeprikt en een ‘compleet 
ander beeld’ van de atlete hebben neergezet.135 Daarmee past deze biogra-
fie in de eenentwintigste-eeuwse traditie waarin ook de reputaties van 
verschillende andere (oud-)sporters werden betwist; in hoofdstuk 4 ga ik 
daar nader op in.

Een andere sporter kreeg in deze periode het stempel van ‘huisvader’ 
opgeplakt. In zijn biografie over Van Est uit 1951 gebruikte Nollen dit om 
de wielrenner mee te typeren. Het is echter onwaarschijnlijk dat Van Est 
het grootste deel van zijn tijd besteedde aan het zorgen voor zijn vrouw en 
kinderen. Dat blijkt althans niet uit dit levensverhaal, noch uit een later ge-
publiceerde biografie.136 Nollens formulering moet vooral worden bezien 
als poging om Van Ests sport- en burgerleven van elkaar te onderscheiden.

In de inleiding van de biografie plaatste Nollen zijn boek tegen de ach-
tergrond van de publiciteit waarin Van Est in de jaren voordien had ge-
staan. Ook andere biografen accentueerden de media-aandacht voor de 
sporters over wie ze schreven, om te wijzen op de gevaren van sportver-
dwazing, maar ook om ze, ter rechtvaardiging van hun biografieën, een 
publieke status toe te schrijven. Nollen gebruikte de publiciteit echter voor 
een ander doel en stelde de aandacht te willen vestigen op onderdelen 
van het leven van Van Est die bij het grote publiek nog onbekend waren. 

1990 (vijfde druk; Nijmegen en Amsterdam 2007) 265-342, aldaar 278-279.
134  Kooman, Een koningin met mannenbenen, 99, 158-171.
135  Zie onder andere: Rolf Bos, ‘Op door God geboetseerde benen; Biografie belicht ook de minder 
mythische kanten van “fbk” ’, de Volkskrant (20 juni 2003); Arthur van den Boogaard, ‘ “Ik denk dat 
mijn moeder nooit van zichzelf heeft gehouden” ’, Het Parool (14 juli 2003); Frits Abrahams, ‘Foekje’, 
nrc Handelsblad (9 oktober 2003).
136  Nollen ging er verder niet op in, en Karel Hubert, Jeroen Jansen en Jan C. Hubert later in hun 
biografie uit 2001 ook niet. Karel Hubert, Jeroen Jansen en Jan C. Hubert, Wim van Est. Zijn hart 
stond stil (Soesterberg 2001).
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Met de grote media-aandacht doelde Nollen op de vele artikelen die aan 
hem waren gewijd na verschillende belangrijke overwinningen, zoals Bor-
deaux-Parijs in 1950 en een ritzege in de Tour de France van 1951. Door de 
winst in die Touretappe werd hij de eerste Nederlandse drager van de gele 
leiderstrui, een prestatie die veel geschreven media bijzonder hoog aan-
sloegen.137 Maar Nollen refereerde ook aan de publiciteit die Van Est een 
dag later met een ernstige val genereerde. Tijdens de afdaling van de Col 
d’Aubisque viel hij naar schatting zeventig meter diep in een ravijn, ove-
rigens zonder daarbij zwaargewond te raken. De volgende dag sierde een 
foto van een lachende (en verzorgd wordende) Van Est de voorpagina’s van 
de Nederlandse kranten, die groot uitpakten met de ‘huiveringwekken-
de val’ en de ‘wonderbaarlijke ontsnapping’.138 Deze twee julidagen had-
den Van Est op slag tot een bekende Nederlander gemaakt. Hij versterkte 
zijn ‘sterstatus’ bovendien door zijn naam te verbinden aan een reclame-
campagne van het horlogemerk Pontiac.139 ’70 meter viel ik diep, m’n hart 
stond stil, maar m’n Pontiac liep!’ werd in de jaren vijftig een bekende re-
clameleus en Van Est werd een publiek figuur.140 

Nollen rechtvaardige zijn boek met een verwijzing naar het publieke ka-
rakter van Van Est. Hij sprak de wens uit om hem, in tegenstelling tot een 
groot deel van de andere media, niet alleen als wielrenner, maar vooral als 
mens te laten zien, want dat was hij voor Nollen in de eerste plaats: ‘Be-
halve wielrenner is Wim ook echtgenoot en vader, kortom burger. Zoals u 
en ik. Het zijn allemaal facetten, die onderbelicht bleven, ondanks alle pu-
bliciteit en ondanks de werveling van krantenartikelen, die over hem zijn 
geschreven en nog steeds worden geschreven.’141 Voor Nollen was Van Est 
weliswaar een wereldberoemde renner, maar wel één met een alledaags 
leven en zonder buitengewone privileges:

Want, eerlijk, Wim van Est is geen volautomatische renmachine. Ook 
geen man, die heel zijn leven op de fiets zit. (…) Hij is een eenvoudige ke-
rel, die zijn buurman moet beloven de hond beter in de gaten te houden, 
omdat die al de kippen de nek afbijt. Die zijn dochtertjes naar bed brengt 
en ze onderstopt of een draai om de oren geeft, naargelang het uitkomt 

137  Zie onder andere: ‘Wim van Est in de gele trui’, De Telegraaf (17 juli 1951); ‘Wim van Est als 
eerste Nederlander in de gele leiderstrui’, De Tijd (17 juli 1951); Jan Liber, ‘Wim van Est als eerste 
Hollander in Gele Trui’, Het Vrije Volk (17 juli 1951). 
138  ‘Wim van Est in ravijn gestort’, De Telegraaf (18 juli 1951); Van Est als door een wonder aan de 
dood ontsnapt’, De Tijd (18 juli 1951); ‘Avontuur van gele trui eindigt in een ravijn’, Het Vrije Volk (18 
juli 1951).
139  Maso, Nederland heeft de gele trui, 170.
140  ‘Advertentie: Wim van Est zegt:’, Limburgsch Dagblad (23 juli 1951); ‘Wim van Est valt 70 me-
ter en zegt:’, Het Vrije Volk (24 november 1951). Het feit dat de latere biografie van Hubert e.a. Zijn 
hart stond stil als titel, en een foto van kort na de val als omslag heeft is veelzeggend voor de promi-
nente plaats die de val van Van Est in de collectieve herinnering inneemt. 
141  Jan Nollen, Wim van Est. Het verhaal van een sterk renner (Breda 1952) 5-6.
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… En meer van die dingen, die iedereen op zijn tijd doet, ook al heeft hij 
geen wereldnaam als wielrenner.142

Ondanks het belang dat Nollen zei te hechten aan Van Ests rol als ‘burger’ 
had de inhoud van zijn biografie toch voornamelijk betrekking op zijn veel-
bewogen leven als wielrenner. Slechts in het laatste hoofdstuk verschoof 
het accent van wielrennen naar ‘het vak van huisvader’ en schotelde Nollen 
zijn lezers enkele oppervlakkige wetenswaardigheden voor over Van Ests 
hobby’s en het interieur van zijn woning.143 Dat dit soort banale gegevens 
nog als precaire informatie werd beschouwd, blijkt uit Nollens eerbiedi-
ge en bijna verontschuldigende opmerking verderop in de tekst: ‘En zo zit 
Ge opeens midden in het privé-leven van die grote, alomgekende Wim’.144 

Dit ongemak over persoonlijke details staat niet op zichzelf. Op Fan-
ny na stonden vrijwel alle biografieën in deze periode vooral in het teken 
van de sport en diepten de biografen particuliere aangelegenheden, zoals 
relaties en het gezinsleven, en persoonlijke emoties, zoals geluk en rouw, 
niet of nauwelijks uit. Zelfs de lezers van Fanny die de atlete als toegewij-
de moeder en echtgenote leerden kennen, kwamen vrijwel niets te weten 
over haar huwelijk met Blankers, terwijl (of wellicht omdat) hij zelf de au-
teur van en zij nauw betrokken bij het boek was. 

Voor de meeste biografen, in deze periode allemaal mannen, waren 
partners van sporters, vrijwel allemaal vrouwen, niet relevant voor hun 
verhaal. Als ze die al opvoerden deden ze dat uiterst summier; ze noem-
den vriendinnen of echtgenotes bijvoorbeeld zelden bij hun naam. Lauer 
gebruikte alleen de voorletter en achternaam van Edens echtgenote, ter-
wijl Duyzings de verloofde van Wilkes ‘mej. Bakker’ noemde.145 Dat zij 
in werkelijkheid Mona Brakke heette is illustratief voor de onverschillige 
houding die veel van de schrijvers lange tijd innamen ten opzichte van het 
persoonlijke leven van sporters. Zij waren publieke personen en moesten 
ook op hun publieke optredens worden beoordeeld, een ongeschreven re-
gel waaraan in deze tijd overigens ook Engelse sportjournalisten zich nog 
hielden.146 In Nederland had deze norm niet alleen betrekking op de be-
schrijving van sportlevens, maar bijvoorbeeld ook (en vermoedelijk nog 
sterker) van politieke levens. De consensus onder politieke biografen was 
lange tijd dat het privéleven alleen relevant was wanneer dit van invloed 
was op hun werk van de politicus.147 

142  Ibidem, 6.
143  Ibidem, 34.
144  Ibidem, 35.
145  Duyzings, Faas Wilkes, 83.
146  Hill, Sport and the literary imagination, 90.
147  Elsbeth Etty, ‘Doden hebben geen privacy. Het persoonlijke in de politieke biografie’ in: Hans 
Renders en Gerrit Voerman eds., Privé in de politieke biografie (Amsterdam 2007) 97-107, aldaar 97.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   64 20-12-18   14:26



1.2 De biografische constructie van gewone ‘Hollandsche’ helden   65

Een fenomeen als de roddelpers ontwikkelde zich in Nederland ook pas 
vanaf de jaren zeventig. Toch kwam al eerder, vanaf het begin van de ja-
ren zestig, wel degelijk langzaam verandering in de biografische bena-
dering van het privéleven van sporters. Verschillende auteurs begonnen 
voorzichtig aandacht te besteden aan het liefdesleven van sporters. In 
Het wielerleven van Gerrit Schulte (1960) ging Van Daal bijvoorbeeld in op 
de ‘romance’ en het huwelijk van de wielrenner met Toos van der Kley, 
van wie hij tevens een foto in het boek opnam.148 Een recensent prees Van 
Daal om zijn menselijke benadering van de wielrenner.149 Van Veenendaal 
ging twee jaar later in zijn biografie over Geesink nog een stap verder door 
diens vrouw Jans te betrekken bij het levensverhaal van de judoka. De au-
teur beschreef hoe de twee elkaar hadden leerden kennen en ging in op de 
‘onvergetelijke hechte banden’ die hun huwelijk zo sterk zouden maken. 
Van Veenendaal presenteerde Geesink niet alleen als een robuuste vecht-
sporter, maar ook als een liefhebbende echtgenoot die zich had voorgeno-
men ‘om de liefde van Jans boven alles te stellen’.150 Jans had bovendien 
een actieve rol in de biografie. Voor het eerst wijdde een biograaf name-
lijk een apart hoofdstuk aan de partner van een atleet, al moet de verhef-
fende waarde van deze keuze ook weer niet worden overschat. De titel van 
het betreffende hoofdstuk, ‘Jans, gelukkige vrouw van de wereldkampi-
oen’ geeft al weer dat zij in het levensverhaal vooral bestond bij de gratie 
van Geesink. Bovendien beschreef Van Veenendaal in dit specifieke hoofd-
stuk met name hoe Jans, die hij introduceerde als Geesinks ‘blonde vrouw-
tje’, het huishouden draaiende hield. Hij gebruikte overigens vergelijkbaar 
taalgebruik in een ander hoofdstuk waarin hij beschreef hoe Geesink judo-
les gaf aan vrouwen, die hij aanduidde als ‘meisjes’, ‘blazende wezentjes’ 
en ‘poesjes’.151 

Ongekend voor het genre tot die tijd is een foto in de biografie waarop te 
zien is hoe Jans haar man vol op de mond kust. ‘Grootste onderscheiding 
na wereldtitel: de houdgreep van Jans’, luidt het onderschrift.152 Een ver-
gelijkbare foto had een jaar eerder overigens al op de voorpagina van De 
Telegraaf gestaan.153 De aandacht die Van Veenendaal aan het persoonlijke 
leven van Geesink besteedde viel ook recensenten op, die verdeeld waren 
over die keuze. De Friese Koerier waardeerde juist dat het ‘weinig over ju-
do-successen, maar veel over de mens Anton Geesink’ ging.154 Uitgerekend 
in De Telegraaf sprak redacteur Karel Kers echter zijn ongenoegen uit over 

148  Van Daal, Het wielerleven van Gerrit Schulte, 53, 168 e.v.
149  ‘Gerrit Schulte was een groot wielrenner’, Friese Koerier (23 september 1960).
150  Van Veenendaal, Op de mat naar de top, 35.
151  Ibidem, 84-88, 123-124.
152  Ibidem, 64-65.
153  ‘Beloning voor de kampioen’, De Telegraaf (4 december 1961).
154  ‘Op de mat naar de top’, Friese Koerier (12 oktober 1962).
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het feit dat Van Veenendaal te veel ‘nadruk [had] gelegd op het privéleven 
van de judoka, terwijl zijn betekenis als sportman te ver naar de achter-
grond wordt gedrongen.’155 

In de korte biografie over schaatsster Stien Kaiser uit 1969 vermeldde 
auteur Bonte het feit dat zij verloofd noch getrouwd was. Hoewel hij wei-
nig concrete mededelingen over haar liefdesleven deed, citeerde hij Kaiser 
wel over verschillende hypothetische situaties in haar persoonlijke leven. 
Ze zei bijvoorbeeld dat ze subiet met schaatsen zou stoppen op het mo-
ment dat ze zou trouwen, want ‘twee meesters kan ik niet dienen’.156 Ook 

155  Karel Kers, ‘Naar de top’, De Telegraaf (31 augustus 1962).
156  Overigens trouwde Kaiser in maart 1971 met Hisco Baas, waarna ze alsnog één seizoen heeft 
geschaatst.

Afb. 4 Een voor die tijd 
intieme foto van Anton en 
Jans Geesink, opgenomen 
in de biografie over de ju-
doka uit 1962. Bron: Van 
Veenendaal, Op de mat 
naar de top, 64-65.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   66 20-12-18   14:26



1.2 De biografische constructie van gewone ‘Hollandsche’ helden   67

ging ze in op ‘de vrije opvattingen over het huwelijk die vandaag de dag 
steeds meer terrein lijken te winnen’, en zei die niet te kunnen delen. Over 
vreemdgaan vertelde ze: ‘Ik kan me voorstellen dat een man onder bepaal-
de omstandigheden eens van het rechte pad afdwaalt. Als vrouw moet je 
dat weten op te vangen. Misschien is het te zien als een soort waarschu-
wing, dat je ergens hebt gefaald.’157 

Het gaat mij hier niet om de inhoud van de uitspraken van Kaiser die 
Bonte aanhaalde, die niet bepaald progressief te noemen zijn. Het simpe-
le feit dát een sporter uitspraken deed over haar opvattingen in relatie tot 
haar persoonlijke leven en dát een biograaf er voor koos om die uitspraken 
te publiceren is echter bijzonder interessant en veelbetekenend. In de ja-
ren zestig ontstond, en werd voorzichtig voorzien in, een tot voorheen niet 
bestaande behoefte aan informatie over het leven buiten de sport. 

Tucht en ascese
Een laatste duidelijk te onderkennen manier waarop biografen gewone 
helden creëerden was het uitvoerig beschrijven van hun discipline en so-
berheid. Zij roemden sporters om hun arbeidsethos en hun toewijding aan 
de sport. Opvallend veel atleten die in deze jaren het onderwerp van een 
biografie waren werden door hun biografen uitdrukkelijk geprezen om 
hun veelzijdigheid. Lauer bewonderde Eden om het feit dat hij zowel we-
reldkampioen op de schaats als op de fiets was en Van den Bergh beweer-
de dat Moeskops in elke andere sport ook succesvol zou zijn. Volgens Van 
Veenendaal blonk Geesink uit in alle sporten en spellen die hij probeerde, 
tot aan hoepelen toe. En Peereboom noemde Lenstra ‘een van de heel gro-
ten op de sportvelden, die door aanleg en talent ook in een andere tak van 
sport had kunnen slagen.’158 Deze door biografen aangestipte veelzijdig-
heid doet een grote focus op aangeboren fysiek talent als sleutel tot succes 
vermoeden. Toch noemden de meeste biografen juist het vermogen om 
hard te trainen en toegewijd te leven als belangrijkste verklaring voor de 
prestaties van sporters.

Niet roken, niet drinken, vroeg naar bed, hard trainen, dat waren vol-
gens de meeste auteurs in deze periode enkele van de belangrijkste voor-
waarden voor grootse prestaties op het sportveld. Van den Bergh waar-
deerde de sportman Moeskops omdat hij nooit ‘spiritualiën’ had gebruikt. 
In tegenstelling tot enkele van diens collega’s, leefde hij wel voor zijn sport: 
‘Brassen, neen! Daar had ook hij het land aan. Dat deed hij nooit en ook hij 
schudde het hoofd, wanneer hij daar domme jongens zag, die leefden, als 
of hun body niet stuk kon.’159 Een van de laatste hoofdstukken van Het wie-

157  Bonte, Oog in oog met Stien Kaiser, 13-14.
158  Peereboom, Abe Lenstra, 8.
159  Van den Bergh, Te midden der kampioenen, 55.
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lerleven van Gerrit Schulte heeft als titel ‘Karakter’ en is vooral bedoeld om 
de discipline van Schulte mee te duiden. Hij was ‘niet als een kampioen uit 
de hemel komen vallen’, maar had de top vooral bereikt dankzij zijn Spart-
aanse leefwijze. Hij was gedisciplineerd met zijn vak bezig, ging op tijd 
naar bed en was ‘in alles gematigd’. Van Daal prees Schulte voor het feit dat 
hij nooit had ‘geluierd’: ‘Hij heeft geleefd voor zijn metier. Hij heeft er voor 
getraind, gewerkt en geploeterd.’160 Froger typeerde Okker op vergelijkba-
re wijze. Hij eindigde zijn biografie met een aan Okker gerichte epiloog, 
waarin hij uiteenzette wat hem zo in de sportman aantrok. Enerzijds loof-
de hij zijn ‘rustige en wat verlegen-bescheiden wijze van optreden’, ander-
zijds zijn werklust: ‘Jarenlang heb je ervoor gezwoegd’, begon Froger zijn 
laatste hoofdstuk. ‘Niets was je te veel, iedere slag werd tot in den treure 
herhaald. Want je was geen “wonderkind”.’161 Op zijn beurt legde Peere-
boom niet zozeer nadruk op het harde werken van Lenstra, als wel op zijn 
ingetogen levensstijl. Hij noemde hem een ‘sobere crack’ en beschouwde 
diens bedaarde manier van leven als beslissend voor zijn succesvolle voet-
balcarrière. Dat maakte hem bovendien tot een exempel: ‘Na een compe-
titie-wedstrijd bijvoorbeeld gaat hij bijna altijd direct naar huis. Hij komt 
practisch niet op straat. (…) Hij drinkt en hij rookt niet. En als hij een be-
langrijke wedstrijd moet spelen, kruipt hij om negen uur onder de dekens 
en slaapt hij tot de volgende ochtend.’162

Enkele biografen legden sober leven ook in financiële zin uit. Blankers 
en Van Leeuwen benadrukten dat Fanny een zuivere amateur was en dus 
geen geld verdiende met haar sport. Dat ze niet alle na haar Olympische ti-
tels ontvangen brieven kon beantwoorden verklaarden en verdedigden ze 
door te stellen dat ze daar als amateur geen geld voor had: ‘de foto’s en de 
porti zouden aanzienlijk meer geld hebben verslonden, dan een athlete, 
die haar sport uit liefhebberij beoefent en niet uit winstbejag, zich kan per-
mitteren.’163 De amateurstatus van Blankers-Koen leidde overigens rond-
om de publicatie van de biografie nog tot een kleine rel, toen de knau een 
geplande signeersessie verbood. Die beschouwde optreden voor boekhan-
delaren namelijk als een commerciële activiteit en zodoende in strijd met 
de amateurbepalingen.164

Ook veel van de andere gebiografeerde sporters in deze periode waren 
officieel amateur. In de biografieën over de enkele sporters die wel (veel) 
geld verdienden met hun sport, zoals Wilkes, Van Est en Schulte, relati-
veerden de schrijvers juist het belang van die inkomsten. Duyzings schreef 

160  Van Daal, Het wielerleven van Gerrit Schulte, 157-160.
161  Fred Froger, Tom Okker. Op weg naar de wereldtop (Amsterdam 1966) 143. 
162  Peereboom, Abe Lenstra, 19.
163  Blankers e.a., Fanny, 214.
164  ‘Fanny mocht haar boeken niet signeren. K.N.A.U. bepaalde dat athleten niet voor boekhande-
laren mogen optreden’, De Gooi- en Eemlander (24 november 1949).
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bijvoorbeeld over de mogelijkheid dat Wilkes, die in Italië goed werd be-
taald, zijn profcarrière zou opgeven en zou terugkeren naar Nederland. 
Die optie was volgens de biograaf niet ondenkbaar, ‘omdat mensen van 
het rustige type-Wilkes maat weten te houden’.165 Nollen noemde Van Est 
een wielrenner ‘die [niet] alleen maar aast op geld, op hoge startgelden, op 
kostbare premies of aanlokkelijke geldprijzen.’ De auteur plaatste het ma-
terieel voorspoedige leven dat Van Est door het wielrennen kon leiden in 
contrast met diens sobere jeugd, waarin het gezin waaruit hij kwam hard 
had moeten ‘sjouwen en ploeteren om het hoofd boven water te kunnen 
houden.’ Desalniettemin concludeerde Nollen dat Van Ests welvaart ook 
niet alles was: ‘Wim heeft alle geneugten van het overweldigend succes 
geproefd, heeft luxe reizen gemaakt, door heel het vasteland van Europa, 
heeft de wereld aan de mooiste kant gezien, maar nog altijd zou hij er al-
les voor over hebben om die tijd [de sobere jeugd] nog eens over te doen.’166

Met uitzondering van Duyzings schreven biografen tot en met de jaren 
zestig sowieso uiterst terughoudend over geldzaken. Zij noemden nauwe-
lijks geldbedragen en als ze ingingen op het materiële welzijn van sporters 
deden ze dat summier en verdedigend. Van Daals biografie over Schul-
te is een goed voorbeeld van de ongemakkelijke houding van schrijvers 
ten opzichte van geld en luxe. Net als Van Est zou ook hij niet primair op 
geld uit zijn. Zijn manager Fons Versnick typeerde hem als een ‘professi-
onal met een echte liefhebbers-mentaliteit’, omdat hij duizenden guldens 
aan inkomsten zou hebben laten liggen omdat hij die wedstrijden niet in-
teressant of veilig achtte.167 Van Daal zelf positioneerde Schulte ook in 
het spanningsveld tussen het zakelijke professionalisme en het sportieve 
amateurisme. Enerzijds was hij ‘honderd procent professional en een der 
duurst betaalde renners’, anderzijds waardeerde hij het dat Schulte in zijn 
hoofd ‘toch altijd amateur gebleven’ was. Het feit dat Schulte in een ‘prach-
tige auto’ reed vergoelijkte Van Daal door te benadrukken dat hij die had 
verdiend door er hard voor te werken.168

Een burgerlijke en beheerste samenleving 
De nadruk op eenvoud en gewoonheid in de sportbiografieën in deze pe-
riode is geen geïsoleerd Nederlands fenomeen. Whannel typeert de jaren 
vijftig als het decennium van de ‘good boys’, waarin sporters in Angelsak-
sische media, waaronder biografieën, voornamelijk werden geframed als 
eenvoudige, hardwerkende, sportieve amateurs.169 Uit Woolridge’s dis-
coursanalyse van Britse voetbalautobiografieën blijkt dat alle spelers tus-

165  Duyzings, Faas Wilkes, 153.
166  Nollen, Wim van Est, 10.
167  Van Daal, Het wielerleven van Gerrit Schulte, 8.
168  Ibidem, 7, 85.
169  Whannel, Media sport stars, 94-108.
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sen 1945 en 1953 hun levensverhaal presenteerden als een ‘exemplary’ 
life, met veel aandacht voor hun sportieve gedrag, eenvoudige afkomst en 
typische alledaagsheid. Woolridge relateert deze manier van zelfrepresen-
tatie aan het dominante vertoog van de naoorlogse consensus en het toen 
heersende ideaal van de gewone man in Engeland.170 In Duitse autobiogra-
fieën benadrukten de schrijvers in deze periode vooral de dagelijkse opof-
feringen die ze zich hadden moeten getroosten om aan de top te komen.171 

Het gewoonheidsideaal dat de schrijvers in verschillende varianten zo 
nadrukkelijk aan sporters toeschreven staat echter eveneens in relatie tot 
overeenkomstige wijdverspreide ideeën en aannames over specifiek Ne-
derlandse deugden en de Nederlandse samenleving. Verschillende bio-
grafen wezen in hun boeken op het Nederlandse volkskarakter, dat on-
veranderlijk nuchter, egalitair en anti-heroïsch zou zijn. Sommigen van 
hen positioneerden hun verhaal zelfs ten opzichte van de traditionele Ne-
derlandse afkeer van persoonsverheerlijking. Van den Bergh wilde met 
zijn biografie juist aan heldenverering doen ‘omdat die in Holland zoo 
vermaledijd is’.172 Duyzings legde die vermeende aversie tegen het hero-
iseren omgekeerd positief uit en stelde opgetogen vast dat het Nederland-
se volk te nuchter was om individuen op een al te hoog voetstuk te plaat-
sen.173 

Het idee dat er iets zou bestaan als een statische Nederlandse lands-
aard die het niet toestaat om boven het maaiveld uit te komen is een nog 
altijd frequent gearticuleerde these, zowel in de sportwereld als daarbui-
ten. Sportjournalist Mart Smeets is een van de uitgesproken vertolkers (en 
critici) van de opvatting dat ‘we’ een moeizame verhouding hebben met 
sporthelden.174 Ook verschillende historici hebben gewezen op een min 
of meer onveranderlijke Nederlandse identiteit die zou zijn gestoeld op 
nuchterheid en egalitarisme, een these waarvoor overigens de laatste de-
cennia minder bewijzen te vinden zijn. Het bekendste voorbeeld is Huizin-
ga, die in 1934 zijn later veelgeciteerde essay ‘Nederland’s geestesmerk’ 
schreef. Hierin zette hij, weliswaar gedeeltelijk in reactie op het temporele 
‘pseudo-heroïsme’175 van communisten en nationaalsocialisten in Europa, 
uiteen wat hij verstond onder de Nederlandse ‘volksaard’. Het ‘Nederland-
sche volksbestaan’ had ‘tot grondtrek, dat het onheroïsch is.’ Nederlanders 
waren burgerlijke mensen, in nadrukkelijke tegenstelling tot de ‘wild-
heid’ en ‘felheid’ die onder andere aan Spanjaarden, Fransen en Engelsen 

170  Woolridge, ‘These sporting lives’, 626-630.
171  Kluge, ‘Lebensläufe von Sportlern und Sportfunctionären’, 208.
172  Van den Bergh, Te midden der kampioenen, 221.
173  Duyzings, Faas Wilkes, 90
174  Zie onder andere: Mart Smeets, ‘ “Ik neem aan dat deze meneer Kees Verkerk is” ’, Trouw (28 
februari 1998).
175  Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 82.
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werd toegeschreven. ‘Hoe kan het ook anders? Een staat, opgebouwd uit 
welvarende burgerijen van matig groote steden en uit tamelijk tevreden 
boerengemeenten, is geen kweekbodem voor hetgeen men het heroïsche 
noemt.’176 Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw heeft Neerlandi-
cus Herman Pleij in verschillende publicaties gewezen op de antiheroïek, 
onopvallendheid en gewoonheid die invariabel tot de Nederlandse identi-
teit zouden behoren. In Het Nederlandse onbehagen (1991) schreef hij bij-
voorbeeld dat ‘er (…) geen volk ter aarde [is] dat zo gewoon gevonden wil 
worden als het onze. We willen geen helden, en als ze er ongemerkt zijn 
dan dienen ze te excelleren in gewoonheid.’177 En in 2003, in De herontdek-
king van Nederland: ‘Pas als uniekheid en excellentie fijngemalen zijn tot 
opperste gelijkheid voor allen, pas dan zijn zulke bijzondere eigenschap-
pen gewoon genoeg voor publieke consumptie.’178

De focus die biografen legden op de eenvoudig-ondanks-alles-men-
taliteit, de alledaagsheid en de soberheid van sporters, moet echter ook 
worden begrepen vanuit specifieke sociaal-culturele omstandigheden in 
het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog. Volgens historicus Hans 
Blom, die de Nederlandse samenleving in deze periode ‘burgerlijk en be-
heerst’ heeft genoemd,179 bleven de belangrijkste burgerlijke normen en 
waarden in de Nederlandse samenleving tussen 1918 en 1960 grotendeels 
in stand en gedroeg de Nederlandse bevolking zich over het algemeen 
‘braaf, fatsoenlijk, gedisciplineerd en vreedzaam.’ Hoewel er natuurlijk 
genoeg nuances en gradaties zijn aan te brengen, bleef volgens Blom in 
essentie ‘het waardenpatroon, waarin gezin, orde en gezag, vaderlands-
liefde, arbeidszin, spaarzaamheid en beheersing (zelfbeheersing) bij voor-
keur centraal stonden, overheersen’.180 Met uitzondering van gevoel voor 
orde en gezag projecteerden biografen in deze periode al deze deugden op 
sporters. Ze diepten met name de laatstgenoemde vier – vaderlandsliefde, 
arbeidszin, spaarzaamheid en (zelf)beheersing – uit.

In een eerdere publicatie met de veelzeggende aan historicus Ernst 
Kossmann ontleende titel ‘Jaren van tucht en ascese’ heeft Blom speci-
fiek voor de periode 1945-1950 gewezen op arbeidszin en spaarzaamheid 

176  Johan Huizinga, ‘Nederland’s geestesmerk’ (1934) in: Idem, Verzamelde Werken vii (Haarlem 
1950) 279-312, aldaar 285.
177  Herman Pleij, Het Nederlandse onbehagen (tweede druk; Amsterdam 1991) 13.
178  Herman Pleij, De herontdekking van Nederland. Over vaderlandse mentaliteiten en rituelen 
(Amsterdam 2003) 42.
179  J.C.H. Blom, ‘Woord vooraf’ in: Idem, Burgerlijk en beheerst, 7-9.
180  J.C.H. Blom, ‘Nederland sinds 1830’ in: J.C.H. Blom en E. Lamberts eds., Geschiedenis der Ne-
derlanden (vierde druk; Baarn 2007) 314-374, aldaar 348-349. Hoewel het beeld van Nederland als 
burgerlijk-conservatieve samenleving nog grotendeels overeind staat, was er volgens andere historici 
meer dynamiek, met name in de jaren vijftig. Zie onder andere: Paul Luykx en Pim Slot eds., Een stille 
revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Hilversum 1997); Kees Schuyt en Ed Taver-
ne, 1950. Welvaart in zwart-wit (Den Haag 2000); Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland 
sinds 1813 (Amsterdam 2002).

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   71 20-12-18   14:26



72 1 Gewone ‘Hollandsche’ helden (1928-1969)

als maatschappelijke idealen.181 Het was een tijd waarin ‘een houding van 
“flink zijn en aanpakken” overheerste en een door soberheid en zuinigheid 
beheerste moraal de boventoon voerde.’182 Ook historicus James Kenne-
dy noemt ‘soberheid, tucht en ascese (…) de kenmerken van de naoorlog-
se mentaliteit.’183 Hans Righart en Piet de Rooy gebruiken het bekende en 
uiterst populaire radiofeuilleton ‘In Holland staat een huis’, beter bekend 
als ‘De familie Doorsnee’, om het begin van de jaren vijftig te duiden als ja-
ren waarin mensen in de ban waren van zuinigheid en schaarste.184 In een 
later werk typeert Righart de Nederlandse samenleving in de jaren zestig, 
afgezet tegen de Amerikaanse en Franse, als een maatschappij die werd 
gekenmerkt door ‘consensus, gevoelens van nationale eenheid en een ge-
lijkmoedig gedragen schaarste, die een beroep deed op veronderstelde na-
tionale karaktertrekken zoals (…) een bij het volk ingeboren spaarzaam-
heid en zelfdiscipline.’185

Hoewel de sportbiografen vrijwel nergens expliciet een verband leg-
den tussen de gedisciplineerde trainingsinzet en de sobere levensstijl van 
sporters aan de ene kant en de maatschappelijke ‘restrictieve moraal’ van 
zuinigheid aan de andere kant, ligt het voor de hand dat zij door dit socia-
le klimaat waren beïnvloed en mede daarom zoveel nadruk legden op hard 
werken en spaarzaam leven. Dit waren deugden die in Nederland tot de 
verbeelding spraken. Door die te projecteren op sporters, konden biogra-
fen hen ten voorbeeld stellen en aan hun lezers duidelijk maken dat juist 
deze sporthelden het waard waren om gebiografeerd te worden. 

De nadruk op (zelf)beheersing zien we in deze periode op twee niveaus 
terug in sportbiografieën. Allereerst schreven biografen dat ideaal veel-
vuldig aan sporters toe, soms letterlijk.186 Daarmee doelden ze op de dis-
cipline van atleten, maar vaker nog op het vermogen om gewoon te blijven 
ondanks hun successen en bekendheid. Dit perspectief vertoont inte-
ressante parallellen met de beeldvorming rondom andere Nederlandse 
blikvangers in de naoorlogse jaren. Ook de socialistische premier Wil-
lem Drees (1948-1958) werd eind jaren veertig en begin jaren vijftig in de 
media voortdurend als bescheiden, eenvoudig en onopvallend getypeerd 
en geprezen, als was hij een gemiddelde Nederlander. Zijn partij, de Par-

181  Kossmann betrok deze typering overigens op een langere periode dan alleen 1945-1950.
182  J.C.H. Blom, ‘Jaren van tucht en ascese. Enige beschouwingen over de stemming in herrijzend 
Nederland (1945-1950)’ in: Idem, Burgerlijk en beheerst, 184-217, aldaar 196.
183  James Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (derde herz.ed.; Am-
sterdam 2017) 39.
184  Hans Righart en Piet de Rooy, ‘In Holland staat een huis. Weerzin en vertedering over “de jaren 
vijftig” ’ in: Luykx e.a. eds., Een stille revolutie?, 11-18, aldaar 15.
185  Hans Righart, De wereldwijde jaren zestig. Groot-Brittannië, Nederland, de Verenigde Staten 
(Utrecht 2004) 113, geciteerd in: Verhoef, Opzien tegen modernisering, 72.
186  Blankers e.a., Fanny, 28, 47; Froger, Tom Okker, 60, 101; Bonte, Oog in oog met Stien Kaiser, 20. 
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tij van de Arbeid (PvdA), en hijzelf cultiveerden dit beeld overigens ook.187 
Drees projecteerde deze waarden bovendien in de vorm van gezagsvoor-
schriften op de gehele Nederlandse bevolking.188 De invloed van de sterke 
nadruk op de gewoonheid van Drees moet volgens historicus Henk te Vel-
de niet worden onderschat. Sinds de jaren vijftig is de politiek leider als ge-
wone Nederlander altijd de norm gebleven.189 Zelfs het publieke imago van 
prinses en later koningin Juliana werd in de tweede helft van de jaren veer-
tig zorgvuldig geconstrueerd rondom het alledaagsheidsideaal. Volgens 
biografe Jolande Withuis voerde Juliana een campagne in de vorm van 
‘een wij-zijn-gewoon-offensief’. Withuis vestigt aandacht op twee publica-
ties uit 1948 waaraan de koningin meewerkte.190 Daarin benadrukten de 
schrijfsters dat de koningskinderen weliswaar prinsesjes, maar tegelijker-
tijd ‘net zulke gewone kinderen’ als alle andere waren, en dat het goed was 
dat de Nederlandse bevolking zich zou kunnen herkennen in de koninklij-
ke familie als een gewone familie.191 

Beheersing kan ook worden uitgelegd als een retorische stijl die bio-
grafen zelf hanteerden. We zouden kunnen zeggen dat zij zelfbeheersing 
toonden door de sportlevens over het algemeen in een sobere stijl op te te-
kenen. Vanuit dit perspectief bezien is er echter wel sprake van een duide-
lijke breuk tussen de biografieën die aan het einde van de jaren twintig en 
die vanaf het einde van de jaren veertig werden gepubliceerd. Waar Lau-
er en Van den Bergh hun verhalen nog rijkelijk sierden met hyperbolen en 
superlatieven, en hun heldenverering niet onder stoelen of banken staken, 
onthielden de meeste naoorlogse biografen zich van dergelijke uitspat-
tingen. Peerebooms karakterisering van zijn eigen Lenstra-biografie uit 
1948, ‘een sobere weergave van de mentaliteit van deze speler’, is emble-
matisch voor de gematigde toon in de meeste biografieën in de twintig jaar 
na verschijning van zijn boek.192 Overigens was deze soberheid ook ver-
schillende recensenten opgevallen.193

Het statische idee dat Nederlanders een onheroïsch en nuchter volk 
zouden zijn is dus ongetwijfeld van invloed geweest op de manier waarop 

187  Henk te Velde, Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl (tweede 
druk; Amsterdam 2002) 169-170. Om de volksmentaliteit onder het premierschap van Drees mee aan 
te duiden, gebruikt Te Velde voor zijn hoofdstuk over Drees de typerende titel ‘Gewone Nederlanders. 
De tijd van Drees’. Zie ook: Jelle Gaemers, ‘Willem Drees privé verklaard’ in: Hans Renders e.a. eds., 
Privé in de politieke biografie, 67-82.
188  De Liagre Böhl, ‘Consensus en polarisatie’, 276.
189  Te Velde, Stijlen van leiderschap, 178.
190  Het ging om Marijke Vetter, Bij de prinsesjes. In het paleis, op de werkplaats, bij de padvinderij 
(Baarn 1948) en R. Marsman, Vier koningskinderen (Baarn en Den Haag 1949).
191  Jolande Withuis, Juliana. Vorstin in een mannenwereld (Amsterdam en Antwerpen 2016) 361-
363.
192  Peereboom, Abe Lenstra, 28. 
193  ‘Boekbespreking Abe Lenstra, door Klaas Peereboom’, Heereveense Koerier (2 juni 1948); ‘Een 
groot man’, De Locomotief (5 juli 1948).
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biografen sporterslevens hebben weergegeven, zij schreven hun verhalen 
immers niet in ivoren torens. Toch is het geen afdoende verklaring voor de 
grote nadruk op eenvoud en soberheid in deze periode. Het zou een ahis-
torische en onveranderlijke oorzaak impliceren voor wat een historisch 
en dynamisch fenomeen is. Zoals in de volgende hoofdstukken duidelijk 
wordt, verdween vanaf de jaren zeventig gewoonheid als dominant ideaal 
in sportbiografieën.

1.2.2 Het nationale ideaal

Vrijwel alle sporters over wie tussen 1928 en 1970 biografieën werden 
geschreven behoorden tot de wereldtop in hun discipline. Logischerwijs 
kozen biografen er voor om die internationale successen uitvoerig te be-
schrijven. Daarbij legden zij veel nadruk op de nationale, dus Nederland-
se identiteit van de sporters. In veel biografieën uit deze periode vinden 
we manifestaties van wat sociaal-psycholoog Michael Billig ‘banaal natio-
nalisme’ heeft genoemd: het voortdurend en vaak onopvallend appelleren 
aan het nationaal bewustzijn in de vorm van symbolische representaties 
van de natie.194 Veel biografen beschouwden Olympische en wereldtitels in 
de eerste plaats als betekenisvol voor de status van het kleine Nederland in 
de wereld, prezen de sporters als goede vaderlanders of verklaarden hun 
overwinningen door te kijken naar hun Nederlandse – vaak geschreven 
als het liefkozende ‘Hollandsche’ – afkomst.

Er zijn wel duidelijke verschillen waarneembaar in de manier waarop 
biografen dit nationalisme uitdroegen. Lauer en Van den Bergh projec-
teerden in respectievelijk 1928 en 1929 gepassioneerd hun vaderlands-
liefde op Eden en Van den Bergh, die door hun sportieve overwinningen 
Nederland in het buitenland in optima forma zouden hebben vertegen-
woordigd. De auteurs van de biografieën die in de eerste tien jaar na de 
Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd articuleerden een gematig-
der soort nationalisme. Ook zij beklemtoonden dat de sporters een visite-
kaartje voor Nederland in het buitenland waren, maar wezen hierbij voor-
namelijk op hun voorbeeldige en deugdzame houding. In de jaren zestig 
verdwenen nationalistische uitingen goeddeels, zij het niet helemaal, uit 
sportbiografieën. Opmerkelijk genoeg signaleert Whannel juist een om-
gekeerde trend in de representatie van met name Engelse, Amerikaanse 
en Oost-Europese sporters. Hij stelt dat juist na de Tweede Wereldoorlog 
de nationale identiteit van sporters sterker dan voorheen werd benadrukt, 
met name als gevolg van de Koude Oorlog.195

194  Michael Billig, Banal nationalism (Londen, Thousand Oaks en New Delhi 1995) 6. Zie ook: Mat-
ti Goksøyr, ‘Nationalism’ in: Pope e.a. eds., Routledge companion to sports history, 268-294, aldaar 
288. 
195  Whannel, Media sport stars, 97.
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Gepassioneerd nationalisme
In 1934, zes jaar nadat Lauer de eerste Nederlandse sportbiografie had ge-
schreven, ging Huizinga in zijn hiervoor al aangehaalde essay ‘Nederland’s 
geestesmerk’ in op de nationale volksaard. Hij beschouwde juist het ontbre-
ken van nationale trots, of althans het niet uitspreken daarvan, als een be-
langrijke, typisch Nederlandse karakteristiek. Nederlanders hadden, zeker 
in vergelijking met andere volken, ‘een relatief geringe neiging tot nationa-
le zelfverheerlijking en zelfverheffing. (…) een uitgesproken stoffen op ei-
gen nationale voortreffelijkheid doet ons belachelijk aan.’ Volgens Huizinga 
had de manier waarop Nederlanders over het eigen land en het eigen kun-
nen praatten en schreven zelfs meer weg van ‘nationale zelfverguizing’.196 

Uiteraard was Huizinga’s karakterologie algemeen van aard. Boven-
dien is het aannemelijk dat hij de sportwereld niet betrok in zijn analyse. 
Recent heeft socioloog Rogier van Reekum onderscheid gemaakt tussen 
‘serieuze’ en ‘niet-serieuze’ vormen van Nederlands nationalisme. Natio-
nalistische emoties kwamen in Nederland zelden aan de oppervlakte, laat 
staan uitbundig. Maar, stelt hij: ‘Dutchness can still be heartfelt and even 
passionate, but only when it is non-serious and leisurely’.197 Van Reekum 
noemt een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal als een voorbeeld 
van een bezielde uiting van ‘Dutchness’. Aan het einde van de jaren twintig 
was de sportbiografie een vergelijkbaar platform voor het ventileren van 
oprechte, enthousiaste vaderlandsliefde, al zou ik de oordelende kwalifi-
catie ‘niet-serieus’ achterwege willen laten.

De manier waarop Lauer Eden als een nationale held presenteerde was een 
logische voortzetting van de chauvinistische retoriek waarmee journalisten 
hem sinds het einde van de negentiende eeuw hadden bewierookt. Lauer ci-
teerde dan ook veelvuldig uit krantenverslagen en gedenkboeken uit de tijd 
waarin Eden zijn grootste successen had behaald. In een van die werken, Een 
halve eeuw wielersport, schreef George Hogenkamp in 1916 bijvoorbeeld dat 
‘heel Holland jubelde’ omdat Eden had getoond ‘dat er nog pit in ons kleine 
volk zat.’198 Toen hij in 1925 overleed werd hij in de vele necrologieën in 
kranten en tijdschriften gememoreerd als een groot atleet van nationale be-
tekenis. Zo typeerde een journalist hem bijvoorbeeld als de man die ‘zoo fier 
de Hollandsche kleuren wist hoog te houden in de internationale tournooi-
en’.199 Een ander beweerde dat het Eden was geweest, ‘die jong Holland wak-
ker schudde, die den Jan Saliegeest verdreef en die in de gansche wereld den 
naam van Holland als sportnatie bekend, beroemd en geducht maakte’.200 

196  Huizinga, ‘Nederland’s geestesmerk’, 291.
197  Rogier van Reekum, ‘As nation, people and public collide. Enacting Dutchness in public dis-
course’, Nations and nationalism 18:4 (2012) 583-602, aldaar 585.
198  George J.M. Hogenkamp, Een halve eeuw wielersport (Amsterdam 1916) 190.
199  ‘Jaap Eden †’, Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië (4 februari 1925).
200  ‘Jaap Eden †’, De Tijd (5 februari 1925). Zie verder: Jelle Zondag, ‘Een weerbaar volk. C.M.J. 
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In De roman van Jaap Eden schreef Lauer met een vergelijkbare natio-
nalistische lyriek over Eden. Hij benadrukte bijvoorbeeld herhaaldelijk de 
uitzinnige vreugde bij het Nederlandse publiek na de door hem gewonnen 
wereldtitels aan het einde van de negentiende eeuw. Zo suggereerde hij 
bijvoorbeeld dat heel Nederland (inclusief hijzelf!) trots was, ‘dat de groot-
ste sportsman, die ooit leefde, een … Nederlander was’.201 Omgekeerd be-
oordeelde Lauer een nederlaag van Eden als een ‘lang niet altijd aange-
name [verrassing] voor ons, Hollanders!’202 Door het gebruik van ‘ons’ en 
‘onze’ – hij noemde hem ook veelvuldig ‘onze Jaap’ – veronderstelde Lau-
er het bestaan van een verbeelde gemeenschap. Eden was niet zo maar een 
sportman, maar behoorde toe aan een specifieke groep: de Nederlanders. 

Lauers preoccupatie met Edens nationale identiteit en betekenis blijkt 
het meest duidelijk uit de vele expliciete verwijzingen naar diens Hollan-
derschap. ‘Hollander’ is een van de meest gebruikte synoniemen voor 
Eden in de biografie. Vaak gebruikte Lauer dit, al dan niet in afgeleide 
vorm, als beeldspraak in combinatie met positieve, mannelijke woor-
den. Zo noemde hij hem de ‘Hollandsche matador’, ‘Hollandschen knaap’, 
‘stoere Hollander’, ‘vliegende Hollander’ en het ‘Hollandsche wonder’.203 
Lauer schreef bovendien verheerlijkend over het Hollandse landschap 
waarin Eden was opgegroeid en gaf daarmee uiting aan een ‘natuurlijk 
nationalisme’ dat zich ook in diverse andere Nederlandstalige publicaties 
in het interbellum manifesteerde.204 Hij opende zijn biografie met de zin-
nen: ‘Jaap Eden was in zijn jeugd een echte Hollandsche jongen. Wat men 
een rakker noemt!’205 Met het beschrijven van Edens jeugd loofde Lauer 
nadrukkelijk het gezonde buitenleven dat hem als sportman gevormd zou 
hebben.

Een vergelijkbaar nationalistisch repertoire gebruikte Van den Bergh 
in zijn biografie over Moeskops. Ook hij eigende zich de sportman als Ne-
derlander toe door diverse keren naar hem te verwijzen als ‘onzen landge-
noot’206 en ook hij benadrukte voortdurend zijn nationale, maar ook regi-
onale identiteit, door het frequente gebruik van ‘Hollander’, ‘Hollandsche 
athleet’ en ‘Hollandsche reus’.207 Van den Bergh, net als Moeskops een Ha-

Muller Massis, het lichaam en de sport aan het einde van de negentiende eeuw’, De Negentiende Eeuw 
39:3-4 (2015) 190-208, aldaar 200-201.
201  Lauer, De roman van Jaap Eden, 25.
202  Ibidem, 38.
203  Ibidem, 13, 30, 32, 35. 
204  Willemijn Roenhorst, ‘De natuurlijke natie. Monumentalisering en nationalisering van natuur 
en landschap in de vroege twintigste eeuw’, bmgn – Low Countries Historical Review 121:4 (2006) 
727-752, aldaar 741.
205  Lauer, De roman van Jaap Eden, 3.
206  Van den Bergh, Te midden der kampioenen, 105, 197.
207  Voor ‘Hollandsche athleet’: Ibidem, 61, 81; Voor ‘Hollandsche reus’: 45, 82, 215. Het woord 
‘Hollander’ komt in totaal 76 keer voor in de biografie, voor het grootste deel als synoniem voor Moes-
kops.
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genaar, verheerlijkte bij herhaling diens Hollandse afkomst, in de speci-
fieke zin van het adjectief. In een manifestatie van natuurlijk nationalis-
me noemde hij de in het Haagse stadsdeel Loosduinen geboren en getogen 
wielrenner een ‘ruigen, knoestigen Hollander’ en een ‘product van het 
Hollandsche duin, de Hollandsche lucht en van den versterkenden wind 
der Noordzee.’208 Voor Van den Bergh was Moeskops ‘het van zon en zee-
lucht doortrokken natuurproduct, hij was de kerngezonde, machtige jon-
ge athleet, die wel van kou gerild en gebeefd had, maar zelden of nooit van 
nervositeit.’209 Van den Bergh gebruikte, zoals vaak gebeurt, de provincie 
ook als het pars pro toto voor het hele land. In het slothoofdstuk gaf hij ui-
ting aan zijn vereenzelviging met Moeskops, omdat die van dezelfde Hol-
landse, Nederlandse komaf was: ‘Deze topmensch was een landgenoot. 
Een product van mijn geboortegrond, een kerel van mijn kluiten, van mijn 
klei, van mijn zand, van mijn veen, geboren onder mijn lucht, in mijn at-
mospheer.’210 

Die trots om een landgenoot te zijn van de grote Moeskops verwoordde 
Van den Bergh op nog een andere manier. In een zeldzaam persoonlijk re-
laas naar aanleiding van Moeskops’ derde wereldtitel in 1923, beschreef 
hij aan de hand van buitenlandse felicitaties zijn persoonlijke beleving van 
vaderlandsliefde. Daarbij beklemtoonde hij datgene wat hem het meest 
nadrukkelijk met Moeskops verbond, de Nederlandse nationaliteit. Diens 
wereldtitel maakte hem namelijk bijzonder trots om Nederlander te zijn:

Wanneer dan collega’s van de perstafel je toespreken, journalisten van 
tal van nationaliteiten die je dan hartelijk de hand drukken omdat je óók 
Hollander bent en die dan je land gelukwenschen (…) dan komt dat brok 
in je keel waarvoor je je nota bene schaamt en dan slik je wel … en dan 
slik je wel! (…) En dan komt er een braaf collega die begrijpt wat je voelt 
en wat er in je omgaat, en die klopt je dan met zijn eerlijke volle mannen-
hand joviaal op je schouder en zegt: jij bent een gelukkige kerel vandaag … 
en je land heeft een prachtige gratis advertentie.211

Met hun retoriek sloten Lauer en Van den Bergh aan bij andere sport-
journalisten die in het interbellum hun chauvinisme verwerkten in kran-
tenverslagen of radioreportages.212 Maar ook buiten de sport legden pu-
blicisten in deze periode veel nadruk op het vaderlandsgevoel. Historici 
Remieg Aerts en Te Velde constateren dat vanaf het einde van de negen-
tiende eeuw ‘de individuele emotie werkzaam werd op het terrein van het 

208  Van den Bergh, Te midden der kampioenen, 1.
209  Ibidem, 15.
210  Ibidem, 221.
211  Ibidem, 114.
212  Maso, Nederland heeft de gele trui, 13-14; Piercey, Four histories about early Dutch football, 131-
132.
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toch bij uitstek collectivistische vaderlandsbesef’ en dat met name intel-
lectuelen en kunstenaars steeds vaker ‘een persoonlijke beleving van de 
vaderland-emotie’ gingen verwoorden.213 Met name in de late negentien-
de eeuw en in de jaren dertig van de twintigste eeuw, blijkt uit hun voca-
bulaire-onderzoek naar woordenboeken, brochures, kranten, tijdschriften 
en kinderboeken, maakten auteurs veel gebruik van de taal van het ‘natio-
naal besef’, die vooral stemmingmakend was: ‘De retoriek was bewust en 
opzettelijk; het publiek was vertrouwd met deze verheffing en waardeerde 
deze conventie.’214 

Gematigd nationalisme 
Volgens Aerts en Te Velde bleef de plechtige retoriek van het nationaal besef 
tot en met de jaren vijftig min of meer conventioneel, al zorgde de oorlogsge-
schiedenis ervoor dat woorden als ‘volk’ en ‘nationale volksgemeenschap’ 
beladen raakten.215 Ook anderen hebben gewezen op de invloed van de 
oorlog op het veranderende discours over vaderlandsgevoel in Nederland. 
Kennedy beschrijft het ‘verval van nationalisme’ na de Tweede Wereld-
oorlog, onder andere omdat het als ideologie in een kwaad daglicht kwam 
te staan.216 Nationalistische uitingen verdwenen zeker in de jaren zestig 
snel. Van Reekum stelt dat de betekenis en het gebruik van het concept van 
een nationale volksaard na de jaren vijftig veranderde omdat het in toe-
nemende mate werd geassocieerd met twijfelachtige rassentheorieën.217

Toch was er in de eerste jaren na 1945 in Nederland sprake van een ‘cul-
tural nationalist upsurge’.218 Volgens cultureel antropoloog Rob van Ginkel 
grepen met name intellectuelen (cultuurpessimisten, -critici en -nationa-
listen) na de oorlog terug op ideeën over de essentie en uniciteit van het Ne-
derlanderschap en de bijbehorende nationale deugden. Zij beschreven hoe 
Nederlanders in het verleden waren geweest, maar ook hoe ze in het heden 
zouden moeten zijn en zich zouden moeten gedragen. Hun taal was dus zo-
wel descriptief als prescriptief en werd gebruikt om de zorgen over de more-
le staat van het naoorlogse Nederland, in het bijzonder de jeugd, te uiten.219 

Volgens Van Ginkel hadden dergelijke opvattingen een ‘niet te verwaar-
lozen uitstralingseffect.’220 Het is onwaarschijnlijk dat de schrijvers van 

213  Remieg Aerts en Henk te Velde, ‘De taal van het nationaal besef, 1848-1940’ in: N.C.F. van Sas 
ed., Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999) 391-454, aldaar 
398.
214  Ibidem, 394.
215  Ibidem, 453.
216  Kennedy, Nieuw-Babylon in aanbouw, 71.
217  Rogier van Reekum, Out of character. Debating Dutchness, narrating citizenship (Amsterdam 
2014) 71.
218  Rob van Ginkel, ‘Re-creating “Dutchness”. Cultural colonisation in post-war Holland’, Nations 
and Nationalism 10:4 (2004) 421-438, aldaar 422.
219  Ibidem.
220  Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 205.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   78 20-12-18   14:26



1.2 De biografische constructie van gewone ‘Hollandsche’ helden   79

sportbiografieën aan het einde van de jaren veertig en het begin van de ja-
ren vijftig zich tot deze groep intellectuelen rekenden. Dat wil niet zeggen 
dat ze er onbekend mee waren, of er niet door zijn beïnvloed. Het valt na-
melijk wel op dat de eerste naoorlogse biografen, met name Blankers en 
Van Leeuwen (1949) en Duyzings (1951), en in iets mindere mate Schous-
tra (1950), de sporters als een lichtend voorbeeld voor de rest van Neder-
land presenteerden: goede vaderlanders behoorden zich, zeker in het bui-
tenland, te gedragen zoals deze sporters. De auteurs koppelden het moreel 
exemplarische gedrag van de individuele atleten bovendien aan het afne-
mende prestige van Nederland als natie in de wereld. Ze beklemtoonden 
dat zij, door zich voorbeeldig te gedragen en Nederlandse deugden tentoon 
te spreiden, Nederland in het buitenland op een waardige manier verte-
genwoordigden, in een tijd dat daaraan dringend behoefte was.

Blankers en Van Leeuwen haalden met grote regelmaat buitenlandse 
journalisten aan om Blankers-Koen als een waarlijk groot kampioene te 
presenteren. Ze citeerden uit krantenverslagen van en gesprekken met 
hun collega-journalisten die vooral haar voorbeeldige houding prezen.221 
De auteurs werkten dat exemplarische gedrag van de atlete nauwkeurig 
uit. Voor hen was zij niets minder dan de belichaming van het Olympische 
ideaal zoals Pierre de Coubertin, de oprichter van de moderne Olympische 
Spelen, dat had bedoeld.222 Zij zou meedoen aan de Spelen belangrijker 
hebben gevonden dan winnen, collegialiteit en opofferingsbereidheid bo-
ven rivaliteit hebben gesteld en, zoals eerder in dit hoofdstuk opgemerkt, 
typisch Nederlandse eigenschappen hebben gedemonstreerd, zoals nuch-
terheid, bescheidenheid en het vermogen niet naast haar schoenen te gaan 
lopen. Met haar prestaties, maar vooral haar gedrag, zou zij een positieve 
invloed hebben ‘op de vorming van onze jeugd en daarmede op de zo drin-
gend noodzakelijke verhoging onzer volkskracht.’223 

De biografen typeerden Blankers-Koen als een rolmodel dat de grenzen 
van het sportveld ontsteeg. Ze schreven haar zelfs een diplomatieke func-
tie toe. Met haar Olympische optredens had ze namelijk ‘de publieke opi-
nie ten aanzien van Nederland’ gunstig beïnvloed. Blankers en Van Leeu-
wen onderstreepten dat van Fanny ‘een sterke propaganda is uitgegaan, 
die resulteerde in een grotere goodwill voor Nederland, juist in een peri-

221  Blankers e.a., Fanny, 16.
222  Ibidem, 11. Zie ook: Joris van den Bergh, Mysterieuze krachten in de sport (Amsterdam 1941) 
17-18, http://www.dbnl.org/tekst/berg103myst01_01/. Hoewel De Coubertin in 1925 was afgetre-
den als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (ioc), en in 1937 was overleden, was zijn 
invloed in de internationale, inclusief de Nederlandse, sportwereld na de Tweede Wereldoorlog nog 
altijd groot. Lotsy, die het voorwoord van Fanny schreef, was een van de meest uitgesproken Neder-
landse volgers van De Coubertin. Hij was bijvoorbeeld een fanatieke tegenstander van betaald voetbal 
omdat sport volgens hem behoorde te draaien om eer en niet om financieel gewin. 
223  Blankers e.a., Fanny, 5.
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ode, waarin verhoging van die goodwill voor ons land belangrijk was.’224 
De auteurs gingen niet verder in op het vermeende lage aanzien van Ne-
derland, maar het is aannemelijk dat zij doelden op de internationale kri-
tiek op de moeizame en geleidelijke terugtrekking van Nederland uit de 
kolonie Indonesië. Met name de eerste politionele actie in juli en augus-
tus 1947 werd internationaal scherp veroordeeld als reactionaire politiek, 
vooral door het Congres, de media en de publieke opinie in de Verenigde 
Staten.225 De biografen van Blankers-Koen waren niet de eersten die haar 
optreden in de sportwereld koppelden aan het internationale prestige van 
Nederland. De Gooi- en Eemlander had haar een jaar eerder, tijdens de 
Olympische Spelen, op vergelijkbare manier geprezen: ‘Zij heeft op haar 
speciale terrein voor Nederland in een week tijds gedaan, waar heel een 
volk met al zijn energie jarenlang voor moest zwoegen: goodwill voor Ne-
derland kweken in de wereld.’226

In zijn biografie over Wilkes kende Duyzings ook hem een exemplari-
sche status toe, al verbond hij daar geen politieke of diplomatieke, maar 
vooral sportieve consequenties aan. Duyzings beschreef diens voetbal-
carrière uitdrukkelijk tegen de achtergrond van discussies over de invoe-
ring van professionalisme in het Nederlandse voetbal. Op het moment van 
publicatie, in 1951, maakte Wilkes geen deel uit van het Nederlands elftal 
omdat hij in Italië betaald voetbal speelde.227 Duyzings pleitte voor invoe-
ring van het professionalisme en pareerde de kritiek die Wilkes en ande-
re Nederlandse buitenland-voetballers kregen omdat door hun vertrek het 
nationale elftal was gedevalueerd. Door zijn Nederlandse waarden in het 
buitenland te etaleren was hij echter bij uitstek een rolmodel voor de jeugd, 
meende Duyzings. ‘Men kan hun dat heengaan niet kwalijk nemen’, be-
weerde hij over de in het buitenland spelende voetballers in het algemeen. 
Juist omdat ze buiten de landsgrenzen speelden vertegenwoordigden ze 
Nederland en zijn ze op die manier ‘doorgegaan met het vertonen van onze 
vlag, ook zonder oranje-shirt’.228 

De biograaf prees met name Wilkes’ nuchterheid en koppelde die aan 
zijn Nederlandse identiteit. Zo beschreef hij, zonder toe te lichten wat hij 
er precies mee bedoelde, de deur van diens flatwoning, met daarop een 
‘èrg nuchter, een on-Italiaans-nuchter naambordje.’229 In het als tempe-
ramentvol omschreven Italiaanse voetbal kwam het volgens Duyzings bo-

224  Ibidem, 220.
225  J.J.P. de Jong, De terugtocht. Nederland en de dekolonisatie van Indonesië (Amsterdam 2015) 
146-147.
226  ‘Gulden woord op een triomfdag’, De Gooi- en Eemlander (11 augustus 1948).
227  Na 1951 volgden veel voetballers het voorbeeld van Wilkes en vertrokken ook naar het buiten-
land, met name Frankrijk. Matty Verkamman en Frans van den Nieuwenhof, 50 jaar betaald voetbal. 
De complete geschiedenis (Eindhoven 2004) 14. 
228  Duyzings, Faas Wilkes, 157.
229  Ibidem, 11
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vendien goed van pas dat Wilkes een Nederlander was, want hij was ‘een 
der weinigen op en rond het veld die zijn nuchtere Nederlandse hoofd koel 
hield.’230 De biograaf beschouwde Wilkes en andere landgenoten in het 
buitenland dus als niets minder dan een voorbeeld voor velen en een visi-
tekaartje voor Nederland. Zij hadden ‘Nederland niet alleen niet vergeten, 
doch zij hebben (…) ons land èn onze voetbalwereld èn onze wat nuchte-
re opvattingen omtrent sport en heldenverering en meer van die dingen, 
daar in den vreemde zelfs uitstekend gerepresenteerd.’231 Als een soort 
uitgeleide gebruikte Duyzings op de laatste pagina, net als Blankers en Van 
Leeuwen, het woord ‘goodwill’ om er voor te zorgen dat zijn lezers Wilkes 
op de juiste waarde zouden schatten. Door zijn houding en prestaties zou 
de voetballer namelijk ‘goodwill kweken voor onze sportopvattingen en 
ook wel voor ons landje’.232

 
Later in de jaren vijftig en zestig projecteerden de biografen, een enkele 
uitzondering daargelaten, hun nationale trots steeds minder expliciet op 
de sporters. Over het algemeen verdwenen de referenties aan hun natio-
nale identiteit en voorbeeldigheid. Een van de indirecte manieren waar-
op schrijvers alsnog zinspeelden op de rol van sporters als nationale ver-
tegenwoordigers, was het beschrijven van buitenlandse, opvallend vaak 
Franse, lofuitingen voor de Nederlandse sporters. Zo maakten ze impliciet 
duidelijk: Holland spreekt een woordje mee.233 

De manier waarop Nollen een overwinning van Van Est in de koers Bor-
deaux-Parijs (1950) beschreef is een goed voorbeeld van zo’n indirecte 
chauvinistische uiting. Het stadion waarin hij finishte, merkte Nollen op, 
was gevuld met duizenden Fransen die een Franse winnaar verwachtten. 
Toen Van Est in zijn eentje arriveerde, ‘bulderde het applaus’ echter los, 
ondanks het feit dat hij een buitenlander was. ‘De Fransen zijn ongeloof-
lijk chauvinistisch (…) Wim van Est maakte daarop de enige uitzondering. 
Die is in Parijs de lieveling van de duizenden.’234 Ook Van Daal framede 
zijn protagonist Schulte als een in Frankrijk populaire landgenoot. Tij-
dens een verloren race in 1936 werd ‘de Nederlandse reus (…) door de Pa-
rijzenaars meer bejubeld dan hun eigen winnaar’, de Fransman Guy La-
pebie.235 Van Veenendaal beschreef op vergelijkbare wijze een zijns inziens 
onterechte verliespartij van Geesink tegen de Fransman Bernard Pariset 
in Parijs: ‘Groot was zijn wrok, luid ook klonken de protesten van het pu-

230  Ibidem, 106.
231  Ibidem, 156.
232  Ibidem, 160.
233  Deze uitdrukking vindt zijn oorsprong tijdens de Olympische Spelen van 1928, toen ze in de 
vorm van een yell spontaan op de tribunes van het zwemstadion werd ingezet.
234  Nollen, Wim van Est, 25.
235  Van Daal, Het wielerleven van Gerrit Schulte, 32.
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bliek, dat weliswaar Frans was, maar tegen zijn eigen landgenoot durfde 
demonstreren omdat Geesink de titel verdiende’, aldus Van Veenendaal.236 

Hoewel het nationalistische vertoog in sportbiografieën in de jaren vijf-
tig en zestig allengs minder expliciet werd, valt één oprisping uit 1967 op. 
Froger verwees in zijn boek over Schenk en Verkerk juist weer frequent 
naar nationale symbolen en legde veel nadruk op de nationale trots. Zo be-
schreef hij bijvoorbeeld met veel pathos de huldiging van wereldkampioen 
Verkerk en vicewereldkampioen Schenk in het Zweedse Göteborg in 1966: 

Toen gingen de vlaggen in top en de Nederlandse driekleur zal zelden zo 
fier hebben gewapperd als op die gedenkwaardige twintigste februari in 
1966 in het Zweedse Ullevi Stadion. Het Wilhelmus werd door de dui-
zenden landgenoten, die zich voor dat weekend naar het hoge noorden 
hadden gespoed om de nationale schaatstop bij te staan, uit volle borst 
meegezongen. (…) Uitzinnig was het enthousiasme van alle Scandina-
vië-bezoekers, die hun geluk niet op konden en met allerlei nationale kre-
ten lucht gaven aan hun bewondering voor de kleine man uit Puttershoek 
en intens blij waren eindelijk weer eens een wereldkampioen van allure 
in de Nederlandse sport te kunnen eren. 237

1.3 Slot

De periode tussen 1928 en 1970 is een lange. Toch is wijze waarop biogra-
fen sporters in hun boeken representeerden in dit gehele tijdvak relatief 
constant gebleven. Twee belangrijke typeringen keerden herhaaldelijk en 
vaak in relatie tot elkaar terug: de sporter als gewone en als nationale held. 
Mijn keuze voor het woord ‘held’ is hier bewust, omdat verschillende au-
teurs dit in deze periode nog gebruikten, terwijl dat in latere periodes nau-
welijks meer gebeurde. De biografen maakten, door het benadrukken van 
als typisch Nederlands geachte deugden als gewoonheid, nuchterheid en 
beheersing, hun protagonisten tot exemplarische sporters. 

Deze constructies moeten worden begrepen tegen de achtergrond van 
een samenleving die, voor een deel onder invloed van cultuurkritiek en 
-pessimisme, zeker niet eenzijdig ontvankelijk was voor verering van spor-
ters. Droeg de sportbiografie als genre niet bij aan sportverdwazing? Cri-
tici vonden van wel, biografen van niet. Door hun werken zo nadrukkelijk 
verdedigend te rechtvaardigen, maar ook door de sporters in hun boeken 
te presenteren als gewone mensen op wie sportroem geen negatieve in-
vloed had, verschaften ze hun biografieën een zekere legitimatie in een tijd 
waarin daarom gevraagd werd. 

236  Van Veenendaal, Op de mat naar de top, 46.
237  Froger, Topsporters, 80.
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De dominantie van het type van de gewone ‘Hollandsche’ held in deze 
lange periode laat onverlet dat er wel degelijk nuances en ontwikkelingen 
waren in de manier van representeren. Twee veranderingen springen er 
uit, zeker met het oog op de analyse van sportbiografieën in de volgende 
hoofdstukken. Een eerste duidelijke trend is zichtbaar in de manier waar-
op de auteurs met het persoonlijke leven van sporters omgingen. Tot en 
met de jaren vijftig stelden ze zich bijzonder terughoudend op. De biogra-
fieën die echter vanaf de jaren zestig verschenen gaven voorzichtig maar 
duidelijk blijk van veranderende maatschappelijke en journalistieke op-
vattingen over het privéleven van sporters. De door biografen, maar ook 
door atleten zelf zorgvuldig afgebakende grens tussen het publieke en pri-
védomein begon in deze jaren te vervagen, een beweging waarop ik in de 
volgende hoofdstukken nog uitgebreid terugkom.

Een tweede ontwikkeling is te ontwaren in de toon waarop biografen 
over de betekenis van sporters schreven. Hier zien we duidelijk een ver-
schil tussen enerzijds de biografieën die aan het einde van de jaren twintig 
en anderzijds vanaf het einde van de jaren veertig werden geschreven. Dit 
blijkt uit de verschillen tussen de manier waarop Lauer (1928) en Van den 
Bergh (1929) de sporters bewierookten (lyrisch, heldenverering) terwijl 
vrijwel alle naoorlogse biografen de sporters relativeerden (gematigd, so-
ber). Dit verschil is ook duidelijk zichtbaar in de manier waarop de auteurs 
zich sporters als nationale iconen toe-eigenden. Ook hiervoor geldt: Lauer 
en Van den Bergh gebruikten een expliciet nationalistisch frame met inbe-
grip van plechtig en verheerlijkend woordgebruik, terwijl latere biografen 
veel gematigder schreven over de nationale betekenis van sporters. 
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2  Zelfbewuste sporters  
(1970-1989)

In november 1972 verscheen het boek Cruijff, Hendrik Johannes, feno-
meen, geschreven door journalist Nico Scheepmaker. Cruijff werkte niet 
mee aan de biografie. Toen hij hoorde dat er een boek over hem in de maak 
was, zo suggereerde Scheepmaker later althans, stelde hij ‘onhaalbare fi-
nanciële eisen’.1 De voetballer zou betaald willen worden voor het gebruik 
van zijn naam en beeltenis. In ruil daarvoor zou Cruijff dan het boek in 
kranten en op televisie promoten. Uitgeverij De Boekerij en Scheepma-
ker weigerden echter te betalen, maar deden onder dreiging van juridische 
stappen wel enkele inhoudelijke concessies. Er verschenen geen foto’s in 
het boek en bovendien zouden er twee hoofdstukken zijn geschrapt.2 

Deze affaire is illustratief voor het gegroeide zelfbewustzijn waaraan 
sporters, met name voetballers, in de jaren zeventig uiting gaven. In een 
steeds professionelere en commerciëlere sportwereld wisten de beoefe-
naars steeds beter wat ze waard waren, zowel letterlijk als figuurlijk. Veel 
van hen aarzelden dan ook niet om voor zichzelf op te komen als ze dat 
nodig achtten. Geld en conflict waren thema’s die in deze twee decennia 
ook veelvuldig, vaak in relatie tot elkaar, in sportbiografieën terugkeer-
den. Schrijvers benadrukten meer dan voorheen het belang van financiële 
voorspoed in het leven van sporters. Was dit in de vorige periode nog een 
onderwerp waarover met de nodige terughoudendheid was geschreven, 
nu was transparantie daarover de nieuwe norm. Biografen karakteriseer-
den sporters ook steeds vaker als opstandige, strijdbare mensen. Vrijwel 
allemaal beschreven ze conflicten waarbij de sporters in hun carrière be-
trokken waren geweest. 

1 Nico Scheepmaker, ‘Zeven boeken over Cruijff’, Leeuwarder Courant (5 oktober 1974).
2 Er bestaat enige onduidelijkheid over de geschrapte hoofdstukken. Verschillende journalisten, 
onder wie Maarten de Vos van De Tijd, Jan D. Swart van Het Vrije Volk en Hans Schmit van Trouw, 
schreven in 1972 dat er twee pagina’s (Swart) dan wel twee hoofdstukken waren geschrapt (De Vos 
en Schmit). Laatstgenoemde citeerde Scheepmaker die het weglaten leek te bevestigen en stelde dat 
‘er in die hoofdstukken niets bijzonders werd opgerakeld.’ Volgens Scheepmakers weduwe Anne 
zijn er echter nooit hoofdstukken onder druk verwijderd. Maarten de Vos, ‘Scheepmakers Cruijff’, 
De Tijd (24 november 1972); Jan D. Swart, ‘Profiel van ’t genie Cruijff’, Het Vrije Volk (30 november 
1972); Hans Schmit, ‘ “Kunst en voetbal zijn gelijkwaardige fenomenen” ’, Trouw (30 december 1972); 
e-mailcorrespondentie met Anne Scheepmaker, 12 oktober 2017.
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Scheepmakers biografie wijkt door het niet meewerken van Cruijff af 
van de meeste levensverhalen die in de jaren zeventig en tachtig werden 
gepubliceerd. Veel sporters waren in deze periode namelijk wel betrok-
ken bij de boeken die over hen werden geschreven. Onder andere hierdoor 
kregen de lezers allengs meer te zien van ‘de mens achter de sporter’, die 
steeds vaker een inkijkje in zijn of haar privéleven bood. 

In dit hoofdstuk laat ik zien dat de in de eerste biografieën nog veelge-
bruikte karakterisering van sporters als gewone, bescheiden, eenvoudige 
helden in de jaren zeventig en tachtig plaatsmaakte voor de typering van 
zelfbewuste sporters. Omdat deze representaties nauw samenhangen met 
enkele belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse sportwereld sinds 
het einde van de jaren zestig, worden die in het eerste deel van dit hoofd-
stuk besproken. Over welke sporters werden biografieën geschreven en 
waarom? Ook in deze periode waren de meeste biografen afkomstig uit de 
sportjournalistiek; hoe ontwikkelde die zich? En in hoeverre vertaalden de 
schrijvers journalistieke vernieuwingen in hun biografieën? Het tweede 
deel van dit hoofdstuk bestaat uit de inhoudelijke analyse van de sportbio-
grafieën. Op welke manier schreven de auteurs het nieuwe zelfbewustzijn 
toe aan de sporters? Hoe verhouden de biografieën zich tot die uit de vori-
ge periode? 

2.1 Sportieve opmars, journalistieke omwenteling 

2.1.1 De dominantie van voetballers en wielrenners

In de jaren zeventig en tachtig groeide het aantal sportbiografieën ge-
staag verder, tot een gemiddelde van 1,25 per jaar in deze periode. Hoewel 
er nog altijd jaren voorbij gingen waarin geen boeken over sporters op de 
markt kwamen, is evident dat het genre zich kwantitatief doorontwikkel-
de, met respectievelijk elf en veertien biografieën in deze twee decennia. 

Ook in deze periode was er een sterke correlatie tussen het verschijnen 
van biografieën en sportief succes en waren de meeste boeken het resul-
taat van ‘achieved celebrity’. In de jaren zeventig behoorde het Nederland-
se voetbal tot de wereldtop en richtten biografen hun pijlen op voetballers. 
Op vergelijkbare wijze leidde de internationale opmars van het Neder-
landse wielrennen vanaf halverwege de jaren zeventig tot de publicatie 
van verschillende wielerbiografieën in de jaren tachtig.

In 1970 verschenen drie voetbalbiografieën. Jan Plekker schreef een 
boek over Ajax-voetballer Henk Groot; Rob Vente en Henk Schel over de 
Feyenoorders Theo Laseroms en Willem van Hanegem. Deze laatste twee 
biografieën werden gepubliceerd bij uitgeverij Born. Die gaf in 1972 ook de 
serie Sportsterren uit, waarin vier auteurs, Jan D. Swart, Fred Drakesteijn, 
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Frank de Wolf en Vente, in twaalf delen de levens en carrières van evenzo-
veel voetballers uit de Nederlandse competitie beschreven.3 Deze serie was 
vernieuwend omdat de schrijvers ook spelers portretteerden die niet tot 
de internationale of zelfs nationale top behoorden, zoals Hans Venneker, 

3 In volgorde van publicatie ging het om de voetballers Coen Moulijn, Van Hanegem, Barry Hulshoff, 
Sjaak Swart, Jan Klijnjan, Wim Jansen, Henk Wery, Johan Neeskens, Hans Venneker, Epy Drost, Ger-
rie Mühren en Piet Schrijvers. De Sportsterren-reeks wordt in de berekening van het aantal biografie-
en als één publicatie beschouwd. 

Biografie Jaar Sport

Jan Plekker, Henk Groot-Ajax 1970 Voetbal

Henk Schel, Wim van Hanegem. Ik, de ‘kromme’ 1970 Voetbal

Rob Vente, Theóóóóó! Mijn voetballoopbaan verteld aan 
Rob Vente (Theo Laseroms)

1970 Voetbal

Nico Scheepmaker, Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen 1972 Voetbal

Fred Drakesteijn e.a., Sportsterren (Coen Moulijn, Wim 
van Hanegem, Barry Hulshoff, Sjaak Swart, Jan Klijnjan, 
Wim Jansen, Henk Wery, Johan Neeskens, Hans Venne-
ker, Epy Drost, Gerrie Mühren, Piet Schrijvers)

1972 Voetbal

Wil van der Smagt e.a., Willem van Hanegem. ‘De Kromme’ 1978 Voetbal

Frank Baudoncq, Haan-derlecht. Met Arie Haan achter de 
schermen bij Anderlecht

1979 Voetbal

Coo Dijkman, Jantje (Jan Lammers) 1979 Autosport

Theo Noy, Pieter Koeleman en Willem Veenboer, Theo 
Oudshoorn. 25 jaar op de pedalen 

1979 Wielrennen

Jan Hof, Met vallen en opstaan. Sjoukje Dijkstra zonder franje 1981 Kunstrijden

Wim Amels, Het wielerleven van Joop Zoetemelk 1982 Wielrennen

Dick van der Veen, ‘Stammie’. Kampioen van de wils-
kracht (Hennie Stamsnijder)

1983 Veldrijden

Leon Zoeteman en Charles Zwarts, Rudy Koopmans. In 
de ban van de ring

1984 Boksen

Wim Amels, Klassiekerkoning Jan Raas 1984 Wielrennen

Henny Rückert en Han de Gruiter, Joop Zoetemelk. Een 
sportleven in woord en beeld

1987 Wielrennen

Sjoerd Claessen, Koeman & Koeman. De eerste, officiële 
biografie van Erwin en Ronald Koeman

1988 Voetbal

Machiel Buijk en Fons van Zunderd, Adrie van der Poel. 
De kampioen van het karakter

1989 Wielrennen

Fig. 5 Geanalyseerde sportbiografieën uit de periode 1970-1989
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Epy Drost en Jan Klijnjan.4 Cruijff, in 1971 tot Europees voetballer van het 
jaar gekozen en in het seizoen 1971/1972 namens Ajax topscorer in de Ne-
derlandse eredivisie, maakte om onbekende redenen juist weer geen deel 
uit van de biografieënreeks van Born.5 Over hem verscheen aan het einde 
van 1972 wel Scheepmakers eerdergenoemde boek. Cruijffs promotione-
le kracht bleek overigens niet nodig te zijn: het werk kreeg veel en over het 
algemeen goede kritieken en is nog altijd een van de bestverkochte Neder-
landse sportbiografieën ooit. Inmiddels zijn er negen drukken verschenen 
en is het boek bovendien in 1984, 1997, 2004 en 2016 aangevuld.6 Aan het 
einde van de jaren zeventig verschenen nog twee boeken over voetballers. 
Van Hanegem werd in 1978 nogmaals gebiografeerd, dit keer door een 
kwartet journalisten, Wil van der Smagt, Maarten de Vos, Anton Witkamp 
en Peter Zeylmaker. In 1979 schreef de Belgische journalist Frank Bau-
doncq een biografie over de Anderlecht-voetballer Arie Haan.

Het relatief grote aantal voetbalbiografieën in dit decennium hangt 
sterk samen met de internationale opmars van het Nederlandse voetbal. 
Veel van de beschreven voetballers speelden een grote rol in de successen 
van Nederlandse clubs en het nationale team. Sinds de jaren vijftig, toen 
Abe Lenstra en Faas Wilkes nog Nederlands bekendste en meest geliefde 
spelers waren, was het voetbal sterk geprofessionaliseerd. Nadat de knvb 
in 1954 betaald voetbal had ingevoerd beschikten de meeste voetballers 
in Nederland over een semiprofcontract. Dit betekende dat veel van hen 
naast het voetbal nog een andere baan hadden. In 1965 was dws uit Am-
sterdam de eerste Nederlandse club die volledig overstapte op beroeps-
voetbal. Omdat op die manier alle spelers een fullprofcontract kregen en 
dus van een vast jaarsalaris verzekerd waren, konden zij zich volledig aan 
het voetbal wijden.7 Veel andere clubs volgden dit voorbeeld. In de meeste 
voetbalbiografieën uit de jaren zeventig was de omschakeling van semi-
profs naar fullprofs een belangrijk thema omdat de betreffende spelers die 
actief hadden meegemaakt. 

In de tweede helft van de jaren zestig zette de Amsterdamse club Ajax on-
der invloed van voorzitter Jaap van Praag en trainer Rinus Michels een nieu-

4 Venneker, Drost en Klijnjan speelden bijvoorbeeld respectievelijk ‘slechts’ vier, negen en elf inter-
lands.
5 Het is helaas niet bekend of uitgeverij Born een archief bijhield en, zo ja, of dit bewaard is.
6 In het tweede deel uit 1984 vulde Scheepmaker zijn biografie aan met tachtig pagina’s nieuw ma-
teriaal. In de 1997-editie werden teksten van Scheepmaker over Cruijff uit de periode 1984-1990 
(Scheepmaker overleed in 1990) gebundeld en voorzien van een nawoord van cabaretier Erik van 
Muiswinkel waarin hij de periode 1991-1997 behandelde. In 2004 schreef de Volkskrant-journalist 
Paul Onkenhout een nieuw nawoord, waarin hij zijn licht liet schijnen op Cruijff als ‘weldoener, filo-
soof, taalvernieuwer en tv-analyticus’ in de periode 1998-2004. In 2016 vulde de Volkskrant-journalist 
Willem Vissers het boek voor de (voorlopig) laatste keer aan met een stuk over de periode 2005-2016 
en Cruijffs overlijden op 24 maart 2016.
7 Frans van den Nieuwenhof, Voetbalgeschiedenis iii (Gouda 2014) 163; Verkamman e.a., 50 jaar be-
taald voetbal, 285.
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we professionele standaard neer door de organisatie te verzakelijken, trai-
ningen te systematiseren en spelers te disciplineren.8 De voortschrijdende 
professionalisering leidde tot succes, eerst van de clubs, later ook van het 
Nederlands elftal. Feyenoord won in 1970 als eerste Nederlandse club de 
Europacup i en enkele maanden later ook de Wereldbeker voor clubteams. 
In 1971, 1972 en 1973 won Ajax de belangrijkste Europese beker en in 1972 
tevens de Wereldbeker. Clubs en spelers ontleenden vooral aan de Europa-
cup veel prestige, niet in de laatste plaats omdat de wedstrijden steeds 
vaker in grote delen van Europa live op televisie werden uitgezonden.9

Ondanks de successen van de Nederlandse clubs slaagde het Neder-
lands elftal er niet in zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap 
in 1970 en het Europees kampioenschap in 1972. Het wk in 1974 werd, 
voor het eerst sinds 1938, wel gehaald. Spelers van de succesrijke Feyen-
oord- en Ajaxteams vormden de kern van het Nederlands elftal dat in 1974 
de wk-finale in West-Duitsland haalde. Daarin verloor het van het gast-
land. Met totaalvoetbal, de term waarmee voetballers, trainers en journa-
listen het beweeglijke en ruimtelijke spel van Ajax en het Nederlands elftal 
aanduidden, maakte Nederland internationaal indruk.10 Critici, onder wie 
de socioloog Frank Lechner, wijzen echter ook op het mythische gehalte 
van het wijdverspreide idee dat Nederland een uniek soort voetbal speelde 
maar uiteindelijk in schoonheid stierf.11

Het verlies in de finale weerhield ‘vele tienduizenden enthousiaste men-
sen’ er niet van om het Nederlands elftal bij thuiskomst te huldigen ‘als-
of het de nieuwe wereldkampioen was geworden’.12 Spelers en staf wer-
den door een grote menigte op het Amsterdamse Leidseplein toegejuicht 
en door het koningspaar en het kabinet ontvangen. Aanvoerder Cruijff, 
bondscoach Michels, assistent-bondscoach František Fadhronc en ver-
zorger Pierre van den Akker werden bovendien benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. Een van de gevolgen van het bijna-succes van het 

8  David Winner, Brilliant orange. The neurotic genius of Dutch football (Londen, Berlijn en New 
York 2001) 18; Menno de Galan, De trots van de wereld. Michels, Cruijff en het Gouden Ajax van 1964-
1974 (Amsterdam 2006) 74-84.
9  David Goldblatt, The ball is round. A global history of football (Londen 2006) 400-401. De Europa-
cup i werd voor het eerst georganiseerd in 1955 en heeft tot 1992 in grotendeels ongewijzigde vorm 
bestaan (daarna ging het toernooi door als Champions League). Elk seizoen namen de kampioenen 
uit alle landen die lid waren van de Europese voetbalbond uefa deel aan de Europacup I. Zij streden, 
verspreid over een heel seizoen, via een knock-outsysteem om de titel. De winnaar van de Europacup 
i speelde elk jaar (tot aan 2004) een wedstrijd om de Wereldbeker tegen de winnaar van de Copa Li-
bertadores, de Latijns-Amerikaanse equivalent. Zie ook: Stokvis, Sport, publiek en de media, 18.
10  Goldblatt, The ball is round, 470; Winner, Brilliant orange, 3, 28-30.
11  Lechner heeft in verschillende publicaties het beeld van totaalvoetbal als unieke en typisch Ne-
derlandse manier van spelen bekritiseerd. Hij beschouwt dit vooral als een verfraaide en verteken-
de collectieve herinnering. Frank J. Lechner, ‘Imagined communities in the global game. Soccer and 
the development of Dutch national identity’, Global networks 7:2 (2007) 193-229, aldaar 222; Frank J. 
Lechner, The Netherlands. Globalization and national identity (New York en Londen 2008) 6.
12  ‘Nederland bracht hulde aan Oranje’, De Telegraaf (9 juli 1974). Zie ook: Winner, Brilliant orange, 99.
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Nederlands elftal in 1974 was een opleving van nationalisme, zoals dat tot 
uiting kwam tijdens en direct na het toernooi. Volgens Lechner zorgde het 
toernooi in Nederland voor een nationale emotionele uitbarsting, in een 
tijd waarin referenties aan de nationale identiteit in het publieke domein 
niet gepast waren.13 Volgens Ivo van Hilvoorde en Stokvis was de volksreac-
tie op het Nederlands elftal onderdeel van een sinds het begin van de jaren 
zeventig opkomend sportief nationalisme.14 Uit het vorige hoofdstuk blijkt 
dat dit echter geenszins een nieuw fenomeen was. Opmerkelijk genoeg 
waren nationalistische uitingen vrijwel afwezig in de sportbiografieën die 
in de jaren zeventig en tachtig werden gepubliceerd. De eerder beschreven 
trend waarbij referenties aan de nationale identiteit van sporters na de 
Tweede Wereldoorlog minder expliciet werden zette in deze periode door.

Een ander gevolg van de opmars van het Nederlandse voetbal, culmine-
rend in de tweede plaats op het wk in 1974, was dat sport, en met name 
voetbal, meer geaccepteerd raakte onder brede lagen van de Nederland-
se bevolking.15 Mensen uit de (hogere) middenklasse gingen vaker dan 
voorheen naar stadions, en voetbalwedstrijden en andere sportprogram-

13  Lechner, ‘Imagined communities in the global game’, 218, 224.
14  Ivo van Hilvoorde en Ruud Stokvis, ‘ “Pythagoras in boots”. Johan Cruijff and the construction of 
Dutch national identity’, Sport in History 33:4 (2013) 427-444, aldaar 431.
15  Ibidem.

Afb. 5 Bondscoach Rinus Michels (achter) en assistent-bondscoach František Fad-
hronc (voor) worden tijdens de huldiging van het Nederlands voetbalelftal in 1974 
door de spelers op de schouders genomen. Bron: Rob Mieremet/Nationaal Archief, 
collectie Anefo.
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ma’s die steeds meer op televisie werden uitgezonden werden door een 
breed publiek bekeken.16 Volgens Van Hilvoorde en Stokvis heeft de veel 
over voetbal en Cruijff schrijvende Scheepmaker, die ze als een intellec-
tueel bestempelen, bijgedragen aan een grotere acceptatie van sport on-
der de elite en daarmee aan de verkleining van de kloof tussen lage en hoge 
cultuur.17 Scheepmaker zelf vond kunst en voetbal qua creativiteit ‘gelijk-
waardige fenomenen’.18 In zijn boek over Cruijff articuleerde hij die opvat-
ting door de voetballer te vergelijken met de schilder Rembrandt van Rijn 
en de componist Johann Sebastian Bach.19 Ook het feit dat er, in tegenstel-
ling tot eerdere uitgebreide huldigingen, vrijwel geen kritiek kwam op de 
uitgebreide lauwering van het Nederlands elftal in 1974 kan worden be-
schouwd als een vingerwijzing naar een grotere maatschappelijke aan-
vaarding van sport, in casu voetbal. 

In 1978 behaalde het Nederlands elftal wederom de finale van het we-
reldkampioenschap, waarin het opnieuw van het gastland, Argentinië dit-
maal, verloor. In de tien jaar die volgden was het Nederlandse voetbal 
weinig succesvol.20 Deze ontwikkeling is duidelijk terug te zien in de bio-
grafieën die in deze periode werden gepubliceerd: tussen 1979 en 1988 
verscheen er niet één over een voetballer. Aan het einde van de jaren ze-
ventig en in de loop van de jaren tachtig schreven verschillende auteurs 
wel biografieën over Nederlandse wielrenners. In 1979 maakten Theo 
Noy, Pieter Koeleman en Willem Veenboer een boek over de relatief onbe-
kende amateurwielrenner Theo Oudshoorn. Joop Zoetemelk, die in 1980 
als tweede Nederlander de Tour de France won, werd in dit decennium 
twee keer gebiografeerd, in 1982 door Wim Amels en in 1987 door Henny 
Rückert en Han de Gruiter. Amels schreef in 1984 ook een boek over Jan 
Raas, die onder andere in 1979 wereldkampioen op de weg was geworden. 
Er verschenen eveneens voor het eerst biografieën over wielrenners die 
succesvol waren in het veldrijden. Dick van der Veen portretteerde in 1983 
Hennie Stamsnijder, die twee jaar eerder als veldrijder wereldkampioen 
was geworden. Machiel Buijk en Fons van Zunderd schreven in 1989 een 
boek over Adrie van der Poel, die toen nog voornamelijk wegwielrenner 
was, maar daarnaast als training tevens aan veldrijwedstrijden meedeed. 
Later in zijn carrière ging hij zich als veldrijder specialiseren. 

Ook deze relatief grote hoeveelheid wielerbiografieën moet begrepen 
worden tegen de achtergrond van de internationale successen van Ne-

16  Stokvis, Sport, publiek en de media, 100; Ad van Liempt, ‘Vijftig jaar met het bord op schoot (deel 
1)’ in: Ad van Liempt en Jan Luitzen eds., De geschiedenis van Studio Sport (Amsterdam 2010) 7-31.
17  Van Hilvoorde e.a., ‘ “Pythagoras in boots” ’, 430.
18  Hans Schmit, ‘ “Kunst en voetbal zijn gelijkwaardige fenomenen” ’, Trouw (30 december 1972).
19  Scheepmaker, Cruijff, 76, 123-124.
20  Recentelijk heeft journalist Ruud Doevendans de periode tussen 1978 en 1988, waarin ‘het va-
derlandse voetbal steeds dieper weg[zakte] in een poel van mistroostigheid’, beschreven in: Ruud 
Doevendans, Tussen twee finales. Oranje 1978-1988, affaires en antivoetbal (Meppel 2017).
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derlanders en de daarmee samenhangende groeiende populariteit van de 
Nederlandse wielersport. Jan Janssen had in 1968 als eerste Nederlander 
de Tour de France gewonnen, maar vooral in de decennia die volgden wa-
ren Nederlandse wielrenners, ook in de breedte, succesvol. Als de Tour 
de France, de meest prestigieuze etappekoers, als graadmeter wordt ge-
bruikt, was de periode tussen 1975 en 1990 verreweg de meest zegerijke 
in de Nederlandse wielergeschiedenis. In deze vijftien jaar wonnen Neder-
landers 76 etappes, een gemiddelde van meer dan vijf zeges per jaar. Dit 
gegeven betekent bovendien dat de helft van alle Nederlandse etappeover-
winningen in deze vijftien edities van de Tour de France zijn behaald. Voor 
de andere helft waren maar liefst zestig edities nodig. De Tour de Fran-
ce van 1980 was de meest succesvolle, met niet alleen negen Nederlandse 
etappezeges maar ook de eindoverwinning voor Zoetemelk, de voorlopig 
laatste voor een Nederlandse man.21 

Zoetemelk won die Tour in dienst van de Nederlandse ti-Raleigh-ploeg, 
die tussen 1974 en 1984 bestond. Deze ploeg, door coureurs en journalis-
ten vaak alleen genoemd bij de tweede sponsornaam, fietsfabrikant Ra-
leigh, was voor een groot deel verantwoordelijk voor de Nederlandse wie-
lersuccessen in deze periode. Naast Zoetemelk, die maar kort voor Raleigh 
reed, maakten renners als Raas, Hennie Kuiper, Johan van der Velde en 
Gerrie Knetemann eveneens deel uit van de wielerformatie die onder lei-
ding stond van oud-wielrenner Peter Post; over de drie laatstgenoemden 
verschenen in de jaren rondom de eeuwwisseling verschillende biogra-
fieën.22 Volgens journalist Joop Holthausen, die in 2010 een ‘biografie’ 
over de wielerploeg schreef, was de betekenis van Raleigh op twee gebie-
den enorm. Allereerst beïnvloedde Raleigh het internationale wielrennen 
met verschillende technische en tactische innovaties. Zo stond niet één 
kopman centraal, maar de gehele ploeg, in en door de media al snel als het 
‘systeem-Post’ bestempeld. Daarnaast zorgde Raleigh, door de combina-
tie van aansprekende prestaties en een ‘stijlvolle presentatie’ ook voor de 
‘maatschappelijke acceptatie van deze volkse sport’.23 

Ook anderen hadden een belangrijk aandeel in het populariseren van 
wielrennen onder brede lagen van de Nederlandse bevolking. Zo introdu-
ceerde radioverslaggever Theo Koomen vanaf halverwege de jaren zeven-

21  De Nederlandse wielrensters Astrid Schop en Leontien van Moorsel wonnen tussen 1991 en 
1993 wel de Tour de France voor vrouwen (onder de namen Tour de la cee féminin en vanaf 1992 
Tour cycliste féminin).
22  Noël Truyers, Hennie Kuiper (Eeklo 1999); Dominique Elshout, Alleen vooruit. Hennie Kuiper, 
kampioen van het volk (Amsterdam en Antwerpen 2003); Bart Jungmann, Langs het ravijn. Het veelbe-
wogen leven van Johan van der Velde (Amsterdam en Antwerpen 2001); Hans Prakke ed., De Kneetsto-
ry. Over de dood en de gladiolen van een Amsterdamse professional (Utrecht 2005); Leo van de Ruit en 
Frans van Schoonderwalt, De Kneet. Entertainer op twee wielen (Baarn 2005).
23  Joop Holthausen, Het geheim van Raleigh. De biografie van een bijzondere wielerploeg (vierde 
druk; Amsterdam 2010) 15-17.
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tig een nieuwe manier van wielerverslaggeving door de Tour de France 
van achterop de motor te volgen. Hij wilde naar eigen zeggen bovendien 
‘achtergrondinformatie, gekke verhalen en korte interviews met belang-
rijke renners’ brengen.24 Radio Tour de France bereikte in de jaren ze-
ventig en tachtig miljoenen mensen.25 Daarnaast hebben meerdere men-
sen aan oud-premier Dries van Agt een belangrijke rol toegeschreven in 
de bredere acceptatie van wielrennen, met name bij de hogere midden-
klasse. Hij werd in 1982 door de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 
(knwu) onderscheiden met de Commandeur van Dulmprijs, omdat hij ‘in 
zijn functie van premier de wielersport onder de aandacht van een bijzon-
der breed publiek had gebracht’.26 Tijdens zijn ministerschap (1971-1982) 
liet Van Agt zich immers geregeld fotograferen met bekende wielrenners 
of op momenten dat hij zelf op een racefiets zat. Bovendien zegde hij wel 
eens politieke afspraken af om naar de Tour de France te gaan of om het 
startschot bij wielerwedstrijden te geven.27 Volgens Holthausen heeft de 
oud-premier een ‘niet te onderschatten rol’ gespeeld in de veranderende 
manier waarop mensen uit de hogere klassen wielrennen percipieerden. 
Aanvankelijk beschouwd als volkssport, was wielrennen ‘in de ogen van de 
elite van de jaren zeventig een beschaafde sport geworden.’28 

In de jaren tachtig verschenen veel, maar niet uitsluitend wielerbiogra-
fieën. In 1981 schreef Jan Hof bijvoorbeeld Met vallen en opstaan, over 
kunstschaatsster Sjoukje Dijkstra. Dit boek was de enige biografie over 
een sportvrouw die in de jaren zeventig en tachtig werd gepubliceerd.29 
Dijkstra was in de jaren zestig buitengewoon succesvol geweest. Ze won 
onder andere in 1964 een gouden medaille op de Olympische Winterspe-
len in Innsbrück en had een belangrijk aandeel in het populariseren van 
kunstschaatsen in Nederland.30 In 1984 verscheen daarnaast een biogra-
fie over bokser Rudy Koopmans, die twee maanden eerder zijn carrière 
had beëindigd. Auteurs Leon Zoeteman en Charles Zwarts beschouwden 
Koopmans, tussen 1979 en 1984 houder van de Europese titel in de klas-
se halfzwaargewicht, als ‘de grootste bokser die Nederland ooit kende’.31 

Wanneer we dus kijken naar de prestaties van de meeste in deze periode 

24  Citaat van Koomen, opgenomen in: Huub Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 1850-2000. Beroep, 
cultuur en organisatie (Amsterdam 2004) 327.
25  Holthausen, Het geheim van Raleigh, 252.
26  ‘knwu-onderscheiding voor Dries van Agt’, De Telegraaf (16 december 1982). 
27  Harm Kaal, ‘Popular politicians. The interaction between politics and popular culture in the 
Netherlands, 1950s-1980s’, Cultural and Social History (online gepubliceerd 23 juli 2018) 15, doi: 
10.1080/14780038.2018.1492787.
28  Holthausen, Het geheim van Raleigh, 400.
29  Wel verscheen in 1987 een autobiografie van de tennisster Marcella Mesker: Marcella Mesker en 
Bertold Palthe, Marcella Mesker. Het roerige leven van een tennisprof (Oud-Maarsseveen 1987).
30  Marije Randewijk, ‘Trainen, trainen en nooit tevreden zijn’ in: Jungmann ed., De Sportcanon, 
229-238, aldaar 234-235.
31  Leon Zoeteman en Charles Zwarts, Rudy Koopmans. In de ban van de ring (Leiden 1984) 11.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   92 20-12-18   14:26



2.1 Sportieve opmars, journalistieke omwenteling  93

gebiografeerde sporters kunnen we vaststellen dat het schrijven van een 
sportbiografie ook in de jaren zeventig en tachtig nog grotendeels op meri-
tocratische basis gebeurde. In de volgende paragraaf verplaats ik de focus 
van de sporters naar de schrijvers.

2.1.2 Biografen en de ‘omwenteling’ in de sportjournalistiek

Wie waren de biografen van de sporters in deze periode? De sportbiogra-
fie bleef ook in de jaren zeventig en tachtig een genre dat exclusief door 
mannen werd geproduceerd. En ook in deze periode waren vrijwel alle 
schrijvers sportjournalisten. Alleen Plekker (Henk Groot-Ajax), was niet in 
de journalistiek maar in het onderwijs werkzaam.32 Zoeteman en Zwarts 
(Rudy Koopmans) waren op hun beurt geen sportverslaggevers maar kwa-
men uit respectievelijk de misdaad- en de boulevardjournalistiek. 

Het feit dat alle biografen in deze periode mannen waren wekt geen be-
vreemding omdat de sportjournalistiek waaruit ze afkomstig waren in die 
jaren nog altijd een mannenwereld was. Uit onderzoek van de Nederland-
se Vereniging van Journalisten (nvj) en de Nederlandse Sport Pers (nsp) 
bleek dat in 1989 slechts 2,5 procent van alle schrijvende sportjournalis-
ten een vrouw was.33 Hoewel gegevens over eerdere periodes ontbreken is 
er geen aanleiding te veronderstellen dat dit percentage toen hoger lag. De 
voor het genoemde onderzoek geïnterviewde sportjournalistes gaven ook 
zelf aan in een typische mannenwereld te werken. Zij spraken zich uit over 
de betuttelende behandeling door mannelijke collega’s en de vrouwon-
vriendelijke sfeer op de redacties. Bovendien zeiden ze het gevoel te heb-
ben zich meer dan mannen te moeten bewijzen en beklaagden ze zich over 
vooroordelen van mannelijke sporters en trainers jegens hen.34 

Van alle biografen genoot Scheepmaker in deze periode de meeste be-
kendheid. Hij was sportverslaggever en -columnist bij onder andere Vrij 
Nederland en Voetbal International en gold in de jaren zestig en zeventig 
als ‘een onbetwiste voetbalspecialist’. Hij speelde met zijn beschouwen-
de, relativerende en tegelijkertijd soms enthousiaste manier van schrijven 
over voetbal een belangrijke rol in sportjournalistieke vernieuwingen in 
de jaren zestig en zeventig, die hierna worden besproken.35 Scheepmaker 

32  Later schreef Plekker overigens wel columns in het Noordhollands Dagblad en leverde hij bijdra-
gen aan verschillende sportboeken.
33  Deze informatie is ontleend aan een brochure die is uitgegeven door de Stichting Nederlandse 
Sport Pers Service: De Man, Vrouwen in de sport journalistiek, 4. Deze brochure was een uitvloeisel 
van een stageonderzoek van De Man naar belemmeringen voor vrouwen in de sportjournalistiek, uit-
gevoerd in opdracht van de nvj en de nsp: Saskia de Man, Vrouwen en sportjournalistiek. Een verslag 
van een onderzoek naar belemmeringen voor vrouwen om in de sportjournalistiek werkzaam te zijn 
en mogelijkheden om deze belemmeringen op te heffen (z.p. 1989).
34  De Man, Vrouwen en sportjournalistiek, 25-27.
35  Alexander Münninghoff, ‘Scheepmaker, Nico’ in: J. Charité ed., Biografisch Woordenboek van 
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is voor mijn onderzoek een belangrijke actor, temeer hij later in verschil-
lende publicaties op deze ontwikkelingen heeft gereflecteerd.36 Hoewel 
zijn boek over Cruijff heeft bijgedragen aan het vestigen van zijn naam als 
schrijver, had Scheepmaker op dat moment reeds drie dichtbundels uitge-
bracht en acht Russische romans vertaald, waaronder Dokter Zjivago van 
Boris Pasternak. Dat hij een biografie schreef over een Ajax-speler was niet 
zo verrassend, omdat hij die club op de voet volgde. Collega-journalist De 
Vos noemde hem een ‘Ajaxfan -kenner en journalist’.37 

Net als Scheepmaker schreven ook de meeste andere biografen hun boe-
ken over sporters bij wie ze als journalist professioneel betrokken waren. 
Vente en Swart werkten bijvoorbeeld bij Rotterdamse kranten (respectie-
velijk het Rotterdams Nieuwsblad en Het Vrije Volk) en schreven de Sport-
sterren-boekjes over voetballers van de Rotterdamse clubs Feyenoord en 
Sparta. Amels, die de wielrenners Zoetemelk en Raas biografeerde, was 
een freelancejournalist die onder andere werkte voor de Wielerrevue en 
Omroep Brabant en in die hoedanigheid 25 jaar achtereen de Tour de 
France versloeg.38 Hof, de biograaf van Dijkstra, was radioverslaggever bij 
onder andere nos Langs de lijn en schrijvend journalist bij Het Vrije Volk 
en De Telegraaf en was nauw betrokken bij haar loopbaan. Coo Dijkman 
ten slotte volgde als autosportjournalist van De Telegraaf de carrière van 
de door hem geportretteerde autocoureur Jan Lammers op de voet.

Veranderingen in de sportjournalistiek 
In verschillende landen veranderde de journalistieke benadering van 
sporters vanaf halverwege de jaren zestig. Met name de ontwikkelingen 
binnen de Engelse sportjournalistiek zijn goed gedocumenteerd. Onder 
sporthistorici en mediawetenschappers bestaat een grote mate van con-
sensus over de opvatting dat de Engelse sportverslaggeving in die periode 
grondig van karakter veranderde.39 Deze vernieuwingen zijn van belang 
omdat zich in Nederland vergelijkbare ontwikkelingen voordeden, die bo-
vendien van invloed waren op de manier waarop biografen in hun boeken 
over sporters schreven.

In Engeland besteedde de schrijvende pers in de jaren zestig steeds 
meer aandacht aan sport, met name voetbal. Daarnaast bejegenden jour-

Nederland vi (2008) 447-449, http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/
scheepmaker. 
36  Scheepmaker, Het krankzinnige kwartiertje; Scheepmaker, Theo Koomen.
37  Maarten de Vos, De Ajacieden (Baarn 1971) 20.
38  ‘Sportjournalist Wim Amels overleden’, Omroep Brabant (31 augustus 2005), http://www.om-
roepbrabant.nl/?news/49549982/Sportjournalist+Wim+Amels+overleden.aspx (geraadpleegd 18 
november 2017).
39  Richard Holt en Tony Mason, Sport in Britain 1945-2000 (Oxford en Malden 2000) 94; Whannel, 
Media sport stars, 34-35; Boyle, Sports journalism, 40; Smart, The sport star, 74; Carter, ‘ “Managing 
the media” ’, 218.
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nalisten sporters over het algemeen afstandelijker en kritischer dan tot in 
de jaren vijftig het geval was geweest. Bovendien werd de berichtgeving 
sensationeler van toon. Voor deze veranderingen zijn verschillende, nauw 
met elkaar verweven verklaringen. Allereerst zorgde de verspreiding van 
televisie en de toegenomen zendtijd voor sport er in de jaren zestig voor dat 
nieuws en wedstrijden snel en direct tot in de huiskamers konden door-
dringen. Op zoek naar onderscheiding gingen journalisten zich steeds 
meer toeleggen op achtergronden en human interest.40 Deze ontwikke-
ling werd versterkt door de zogenaamde tabloid-revolutie die de Australi-
sche mediaondernemer Rupert Murdoch in 1969 met zijn overname van 
The Sun in gang zette. Deze krant ging meer aandacht besteden aan sport, 
seks en schandalen, niet zelden in relatie tot elkaar.41 Andere tabloids volg-
den dit voorbeeld, maar ook kwaliteitskranten besteedden sindsdien meer 
aandacht aan sport en begeleidend infotainment.42 Volgens sporthistori-
cus Neil Carter groeiden door de ‘tabloidization’ en de toegenomen posi-
tieve én negatieve publiciteit aanvankelijk vooral Engelse voetbalcoaches 
uit tot sterren.43 Communicatiewetenschapper Raymond Boyle benadrukt 
dat vooral in de jaren tachtig de verhoudingen tussen sportjournalisten 
en sportsterren begonnen te verschuiven. Sporters verdienden door de 
voortschrijdende commercialisering steeds meer geld, waardoor de cultu-
rele en sociaal-economische kloof met verslaggevers groeide.44

Volgens Stokvis is ook de aandacht voor sport in Nederlandse kranten 
tot begin jaren tachtig explosief toegenomen. Hij baseert zich op een doc-
toraalscriptie van Kees Schaapman uit 1992, waaruit blijkt dat kranten in 
de jaargangen 1920/1921, 1950/1951 en 1980/1981 respectievelijk 10, 
25 en bijna 50 procent van de beschikbare ruimte aan sport besteedden.45 
Daarnaast veranderde ook in Nederland de aard van de berichtgeving over 
sport. De schrijvende pers ging zich steeds meer concentreren op achter-
gronden bij en beschouwingen over sport. Deze ontwikkeling in de rich-
ting van meer human interest was eveneens zichtbaar in andere kran-
tenrubrieken.46 Onder invloed van dagblad De Tijd, met journalisten als 
Ruud van den Hende, Frans Nypels en de eerdergenoemde De Vos, kwam 
de sporter (en iets later ‘de mens achter de sporter’) steeds meer centraal 

40  Whannel, Media sport stars, 34; Holt e.a., Sport in Britain, 94.
41  Whannel, Media sport stars, 35.
42  Carter, ‘ “Managing the media” ’, 218; Holt e.a., Sport in Britain, 118.
43  Carter, ‘ “Managing the media” ’, 218, 229-230.
44  Boyle, Sports journalism, 43.
45  Schaapman onderzocht de maandagedities van drie grote landelijke kranten, de Volkskrant, Al-
gemeen Handelsblad en De Telegraaf, in de jaargangen 1920/1921, 1950/1951 en 1980/1981. Een 
onderzoek naar een kortere periode, van communicatiewetenschapper Otto Scholten, nuanceert dit 
beeld; volgens hem besteedden de grootste zeven landelijke dagbladen in 1974 en 1978 ongeveer 17 
procent van de ruimte aan sport. Stokvis, Sport, publiek en de media, 151; Otto Scholten, Krant en de-
mocratie. Een studie naar politieke informatie in landelijke dagbladen (Amsterdam 1982) 115. 
46  Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 334-335.
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te staan in de berichtgeving. Die had daar overigens zelf om gevraagd. 
Uit onderzoek van de in de sportwereld bekende psycholoog D.H. Grun-
wald bleek in 1969 dat de topsporter (in algemene zin) het op prijs stelde 
‘als de sportjournalist hem niet alleen vanaf de tribune gadeslaat, maar 
na de wedstrijd op een gegeven moment bij hem komt voor een inter-
view, zodat zijn oordeel kan berusten op een bredere basis dan de pres-
tatie alleen.’47 Het gevolg was dat verslaggevers sporters een stem gaven 
en zich steeds vaker baseerden op interviews. Omdat die vraaggesprek-
ken regelmatig direct na wedstrijden plaatsvonden en de citaten werden 
verwerkt in de krantenverslagen, werd deze manier van verslaggeving al 
snel ‘kleedkamerjournalistiek’ of ‘quotejournalistiek’ genoemd.48 Met deze 
nieuwe benadering maakten journalisten sporters, met name de steeds 
meer beschreven voetballers, tot belangrijke actoren. Tegelijkertijd zette 
de ontwikkeling naar een kritischer houding tegenover sportbestuurders, 
reeds ingezet in de jaren vijftig, door.49 

Er zijn verschillende verklaringen voor wat onder anderen Scheepma-
ker later als journalistieke ‘omwenteling’ heeft betiteld.50 Allereerst kon 
ook de Nederlandse schrijvende pers door de verspreiding en popularise-
ring van de televisie niet langer volstaan met de relatief zakelijke en feite-
lijke wedstrijdbeschouwingen vanaf de tribune die lange tijd gebruikelijk 
waren geweest.51 Sport besloeg sinds de eerste televisie-uitzendingen in 
1951 een deel van de toen nog schaarse zendtijd en vormde een belangrij-
ke stimulans voor de popularisering van de televisie aan het einde van de 
jaren vijftig en het begin van de jaren zestig.52 Via sportprogramma’s als 
avro’s Sportpanorama (1957), Van onze sportredacteur (1958) en vooral 
Sport in Beeld (1959) en zijn opvolger Studio Sport (1969) kwamen beel-
den van sportwedstrijden rechtstreeks of in samenvatting de huiskamer 
binnen. Soms kregen kijkers meer te zien dan alleen het veld en de tri-
bunes. Nadat Ajax in 1971 zijn eerste Europacup won, filmde een Studio 
Sport- camera voor het eerst in de kleedkamer.53 Tussen 1972 en 1993 ver-
drievoudigde zelfs het aantal uren dat de publieke omroep op televisie aan 
sport besteedde.54 Dagbladjournalisten verlegden hierdoor noodgedwon-
gen het accent naar achtergronden, voor- en nabeschouwingen en de per-

47  D.H. Grunwald, Nieuwe wegen in de topsport (Amsterdam en Assen 1969) 140-141.
48  Stokvis, ‘Een genre in beweging’, 199.
49  Paauw, ‘Vijftig jaar sportjournalistiek in Nederland’, 74.
50  Scheepmaker, Het krankzinnige kwartiertje, 118; Paauw, ‘Vijftig jaar sportjournalistiek in Ne-
derland’, 74.
51  Stokvis, ‘Een genre in beweging’, 200.
52  Huub Wijfjes en Eric Smulders, ‘Sport en omroep. Een symbiose’ in: Huub Wijfjes ed., Omroep 
in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium en maatschappij, 1919-1994 (Zwolle 1994) 240-271, aldaar 
241, 246; Van Liempt, ‘Vijftig jaar met het bord op schoot (deel 1)’, 10.
53  Van Liempt, ‘Vijftig jaar met het bord op schoot (deel 1)’, 26.
54  Wijfjes e.a., ‘Sport en omroep’, 241-242. De totale zendtijd steeg in deze periode ook, maar rela-
tief minder dan de sportzendtijd.
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soonlijke opvattingen en emoties van de sporters, die op die manier aan 
zichtbaarheid en profiel konden winnen.55 In zijn biografie over sportver-
slaggever Koomen duidde Scheepmaker in 1986 de invloed van de televisie 
op de sportjournalistiek als volgt: 

En toen de televisie definitief bezit had genomen van de uithoek in de 
huiskamer, konden de sportjournalisten de kijkers niets meer op de 
mouw spelden, en ook hoefden zij in wezen geen wedstrijdverslag meer 
te leveren, want dat hadden de lezers met eigen ogen al gezien. Restten 
daarom alleen nog het gedachtenleven en de innerlijke roerselen van de 
sportman, die de sportjournalistiek er, terwille [sic] van het totaalbeeld 
van de lezers, na afloop van de wedstrijd uit diende te peuteren.56

Een tweede verklaring voor de veranderingen in de Nederlandse sport-
journalistiek is de groei van en specialisatie binnen krantenredacties. In 
een groot artikel over de Nederlandse sportjournalistiek stelde de sportre-
dactie van de pionierende De Tijd in 1969 dat ‘de tijd van de sportjournalist 
die op z’n eentje alle grote sportevenementen versloeg (…) voorbij’ was.57 
Journalisten werden steeds meer verantwoordelijk voor één tak van sport, 
bij het voetbal later zelfs voor één club. Hierdoor konden zij zich concen-
treren op het aanhalen en onderhouden van banden met sporters binnen 
die specifieke discipline of vereniging.58 

Een laatste verklaring voor de vernieuwingen hangt samen met ont-
wikkelingen buiten de sportjournalistiek. Het bieden van een podium aan 
sporters en het bekritiseren van bestuurders betekende de ‘democratise-
ring van het sportverslag’. Deze veranderde journalistieke insteek is zo-
wel product als vormende factor van de opstand tegen het gezag die aan 
het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig overal in de 
Nederlandse samenleving waarneembaar was.59 Die antiautoritaire ten-
densen hadden grote invloed op de gehele journalistiek als beroepsgroep 
en gingen bovendien gepaard met een sterke verjonging van krantenre-
dacties. Volgens mediahistoricus Frank van Vree was er halverwege de ja-
ren zestig sprake van de ‘emancipatie van de Nederlandse journalistiek.’ 
Journalisten werden zelfbewuster, autonomer en riepen gezagsdragers 
sneller tot de orde.60 Deze emancipatie gold misschien wel extra sterk voor 

55  Stokvis, Sport, publiek en de media, 79.
56  Scheepmaker, Theo Koomen,138.
57  Frans Nypels, ‘Sportjournalisten vaak uit op rellen’, De Tijd (15 april 1969).
58  Scheepmaker, Het krankzinnige kwartiertje, 119-120.
59  Paauw, ‘Vijftig jaar sportjournalistiek in Nederland’, 74; Beijer e.a., ‘De opmaat naar de Neder-
landse sportjournalistiek’, 34.
60  Frank van Vree, ‘De vuile was van het gezag. Dagbladpers en journalistieke cultuur in de jaren 
vijftig en zestig’, Jaarboek mediageschiedenis 3 (1991) 215-242, aldaar 231. Zie ook: Frank van Vree, 
‘Beroep: journalist. Beeldvorming en professionalisering’ in: Bardoel e.a. eds., Journalistieke cultuur 
in Nederland, 155-168, aldaar 161-164.
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sportverslaggevers, die binnen krantenredacties lange tijd weinig aan-
zien genoten en dus op meerdere niveaus plafonds probeerden te doorbre-
ken.61 De vraag in hoeverre dit journalistieke antiautoritarisme zich ook 
vertaalde naar sportbiografieën in de jaren zeventig en tachtig komt in het 
tweede deel van dit hoofdstuk aan bod.

Gevolgen van de journalistieke omwenteling
Aanvankelijk was er vanuit een deel van de journalistiek kritiek op de 
nieuwe De Tijd-school, later door Scheepmaker kernachtig samengevat 
als ‘quoten-journalistiek dus kloten-journalistiek.’62 Koomen beklaagde 
zich bijvoorbeeld over de grote hoeveelheid citaten in sportverslagen, om-
dat die ten koste zouden gaan van de deskundige mening van de journalist 
zelf.63 Toch vond deze wending in de richting van de sporters vanaf eind 
jaren zestig veel navolging en werd het sportersinterview al snel een geac-
cepteerde journalistieke vorm. Een van de gevolgen ervan was dat er tus-
sen sporters en journalisten soms zeer nauwe banden ontstonden en ob-
jectiviteit mede daardoor soms ver te zoeken was. Hoe manifesteerden 
deze veranderingen zich in de verslaggeving? En in biografieën? 

Tijdens het wk voetbal in 1974, in meerdere opzichten een interessan-
te casus, trokken Nederlandse journalisten veel op met de spelers van het 
Nederlands elftal. Ze verbleven ook in hetzelfde hotel. Met name de redac-
teuren van De Telegraaf waren goed ingevoerd in de voetbalwereld. Vol-
gens mediahistorica Mariëtte Wolf werden de ‘zonder enige distantie in de 
krant opgetekende voetbalverhalen’ van Telegraaf-journalisten tijdens dit 
toernooi ‘geboren in een sfeer van ouwe-jongens-krentenbrood’.64 De jon-
ge journalist Kees Jansma, die toen bij De Tijd werkte, beschreef later in 
zijn autobiografie de spanning tussen zijn rol als objectieve verslaggever 
en die van Nederlandse fan. Tijdens de met 4-0 gewonnen wedstrijd van 
het Nederlands elftal tegen Argentinië had hij moeten huilen van geluk. 
Jansma realiseerde zich naar eigen zeggen toen ‘voor het eerst, dat ik wel 
sportjournalist ben, maar bovenal Nederlander, supporter, chauvinist.’65 
Ben de Graaf van de Volkskrant behield als een van de weinige journalisten 
wel afstand tot de spelers en schreef bovendien kritische stukken over het 
harde spel van het team. Hij vergeleek zijn neutraliteit met die van recht-
bankverslaggevers en politiek journalisten.66 Uit protest tegen deze ‘zure’ 
verslaggeving weigerden de voetballers interviews te geven aan journalis-
ten van de Volkskrant. Bovendien gooiden enkelen van hen De Graaf qua-

61  Stokvis, ‘Een genre in beweging’, 204.
62  Scheepmaker, Het krankzinnige kwartiertje, 115.
63  Scheepmaker, Theo Koomen, 135.
64  Mariëtte Wolf, Het geheim van de Telegraaf. Geschiedenis van een krant (Amsterdam 2009) 433.
65  Kees Jansma, Terug naar Hilversum. Een halve eeuw sportjournalist (Amsterdam 2016) 64.
66  Scheepmaker, Theo Koomen, 160.
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si-grappig maar ook intimiderend in het zwembad.67 Hoewel dit incident 
in de pers breed werd uitgemeten kreeg hij vrijwel geen bijval van zijn col-
lega’s. Hij zou met zijn kritische pen de ban en de onvrijwillige zwembad-
duik over zichzelf hebben afgeroepen.68

De nieuwe op sporters en hun standpunten gerichte journalistiek leid-
de ook tot een nieuwe rubriek in de krant, de sporterscolumn. Voetballers 
van de drie grootste Nederlandse clubs, Cruijff (Ajax), Willy van der Kuij-
len (psv) en Rinus Israel (Feyenoord), schreven vanaf augustus 1970 een 
‘exclusieve’ column in Telesport, de nieuwe sportpagina van De Telegraaf, 
al is ‘schrijven’ een eufemisme.69 In de praktijk stelden journalisten de be-
treffende spelers enkele vragen en bewerkten zij de antwoorden tot een 
samenhangende tekst onder de naam van de voetballers.70 De sportersco-
lumn is symptomatisch voor het toegenomen belang dat aan de mening 
van voetballers en aan een blik achter de schermen werd gehecht, iets dat 
in deze periode, zo wordt nog duidelijk, ook blijkt uit de biografieën.

De Vos, een van de auteurs van Van Hanegems biografie uit 1978, was de 
belichaming van de nieuwe sportjournalistiek. Bij zijn overlijden in 2012 
schreef Van Hanegem in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad 
dat de journalist zijn generatie voetballers ‘een gezicht’ had gegeven.71 
De Vos had in de jaren zestig aan de basis gestaan van de quotejournalis-
tiek van De Tijd. In 1988 schreef hij, terugkijkend, dat hij zich als journa-
list moeiteloos had kunnen vereenzelvigen met de sporters en dat hij vaak 
met ze had meegeleefd, ‘als stond je zelf in de ring of op het veld.’72 Zijn 
werkzaamheden beperkten zich echter niet tot verslaggeving bij De Tijd. 
Andere journalistieke projecten zijn evenzeer exemplarisch, maar ook 
veelbetekenend geweest voor de sportjournalistiek in de vroege jaren ze-
ventig. De Vos schreef bijvoorbeeld in 1971 het veelgeprezen boek De Aja-
cieden. Hiervoor trok hij veel op met de voetballers van Ajax die, zoals hij 
zelf stelde, ‘hun zieltje [hadden] blootgelegd’.73 Twee jaar later maakte hij 
in samenwerking met Cor Coster, de schoonvader en zaakwaarnemer van 
Cruijff, de televisiedocumentaire Nummer 14: Johan Cruijff.74 Deze film, 
waarin vooral Cruijff zelf veel aan het woord was, werd door De Vos’ col-
lega Peter van Bueren geprezen omdat de mens achter de voetballer goed 

67  Frank van Vree, De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volks-
krant (Amsterdam 1996) 159.
68  Auke Kok, 1974 (achtste druk; Amsterdam 2014) 206-211.
69  ‘Exclusief’, De Telegraaf (22 augustus 1970); Wolf, Het geheim van de Telegraaf, 431.
70  De Vos, De Ajacieden, 25.
71  Willem van Hanegem, ‘Maarten de Vos gaf mijn generatie voetballers een gezicht’, Algemeen 
Dagblad (2 april 2012).
72  Maarten de Vos, Tussen de benen. Zeer persoonlijke notities (z.p. 1988) 35.
73  Herman Hofhuizen, ‘Maarten de Vos schrijft boek over Ajax. “Een van ’s werelds grootste ken-
ners van de voetbalsport” ’, De Tijd (2 oktober 1971).
74  De Vos regisseerde en Coster produceerde de film. Maarten de Vos, Nummer 14, 1973, https://
www.youtube.com/watch?v=Bdt4f2oha3Y (geraadpleegd 9 februari 2018). 
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zichtbaar werd.75 In 1975 besloten De Vos en Coster wederom samen te 
werken toen ze met oud-voetballer Piet Keizer het sportmarketingbureau 
Inter-Football oprichtten. Dat behartigde de belangen van voetballers en 
wenste de macht van clubs en zaakwaarnemers te verplaatsen naar de 
spelers.76 

Privé
In de jaren zeventig, iets later dan in Engeland, kwam ook in Nederland 
de roddelpers tot ontwikkeling. Tussen 1974 en 1977 veroverden boule-
vardbladen zoals Story, Weekend, Mix en Privé een plekje in de kiosk. Deze 
tijdschriften boden inzicht in voorheen betrekkelijk gesloten werelden: de 
persoonlijke levens van acteurs, leden van het koninklijk huis en ook spor-
ters. Blijkbaar voorzagen ze in een grote behoefte, want vooral Story en 
Privé werden zeer populair en groeiden in korte tijd naar wekelijkse op-
lages van respectievelijk 700.000 en 500.000.77 Privé, een verlengstuk van 
de showpagina in De Telegraaf, onderscheidde zich van de andere roddel-
bladen door een hardere koers met meer nadruk op onthullingen van per-
soonlijke geheimen van bekende Nederlanders.78 Gezamenlijk hadden de 
boulevardbladen gedurende de jaren zeventig en tachtig een relatief con-
stante oplage van ongeveer 1,7 miljoen exemplaren.79

Naar de vraag in hoeverre de Nederlandse sportpers is beïnvloed door 
de opkomst van de roddelpers is helaas geen onderzoek gedaan. Het is 
geen boude bewering dat een vergelijkbare sensatiezucht als in Engeland 
in Nederland nooit een wezenlijk onderdeel is geworden van de sportjour-
nalistiek. Toch zochten ook Nederlandse verslaggevers in de jaren zeven-
tig de grens van het privédomein van sporters op. Volgens journalist en 
historicus Auke Kok werd in 1974 de ‘eerste sportieve boulevardonthul-
ling van Nederland’ gedaan, al is deze kwalificatie wellicht wat te sterk. 
Het entertainmentblad Deze Week, opgericht vlak na Story, publiceerde in 
april van dat jaar een interview met de Ajax-trainer George Knobel, voor-
zien van de sensationele kop ‘Ajax gaat stuk aan drank en vrouwen’. Kno-
bel deed tegen journalisten van het weekblad zijn beklag over de weinig ge-
disciplineerde levensstijl van zijn spelers, maar het artikel bevatte weinig 

75  Peter van Bueren, ‘Nummer 14 – Johan Cruijff. Liefdesfilm met begrip voor de mens achter de 
pingelaar’, De Tijd (9 maart 1973).
76  Jan de Deugd, ‘Topvoetbal heeft consultatiebureau. “Inter-Football wil eerlijk zaken doen” ’, De 
Telegraaf (11 januari 1975).
77  Story had binnen een paar maanden na de start in 1974 al een oplage van 700.000 terwijl Privé 
binnen enkele weken na het eerste nummer in 1977 groeide naar een oplage van 500.000. Duco Helle-
ma, Nederland en de jaren zeventig (Amsterdam 2012) 192.
78  Andere Tijden, Geschiedenis van de roddelbladen (ntr, vpro), 2 september 2003, http://www.
npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2003-2004/Geschiedenis-van-de-roddelbladen.html.
79  Tom Rooduijn, ‘Boulevardbladen’ in: Marieke van Delft, Nel van Dijk en Reinder Storm eds., Ma-
gazine! 150 jaar Nederlandse publiekstijdschriften (Zwolle en Den Haag 2007) 190-191.
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nieuwe en concrete feiten. Hoewel de uitbundige kop boven het artikel een 
redactionele overdrijving en niet een citaat van de trainer was, zoals het 
blad suggereerde, leidde het stuk nog op de dag van publicatie tot Knobels 
ontslag.80 Het Ajax-bestuur vond dat hij de spelers met uitspraken over 
hun privéleven in diskrediet had gebracht. 

Niet alleen de boulevard- maar ook de sportpers zelf richtte zijn pijlen 
in de jaren zeventig in toenemende mate op het persoonlijke leven van Ne-
derlandse voetballers. Volgens Kok waren ‘de spelersvrouwen (…) in en-
kele jaren een fenomeen geworden’. Het voetbaltijdschrift Kick plaatste 
sinds augustus 1973 elke week een grote kleurenfoto van een voetbalvrouw 
op de achterpagina.81 De Vos gebruikte in zijn documentaire Nummer 14 
veel scènes die waren opgenomen in het huis van Cruijff, waarin echtge-
note Danny en hun kinderen veelvuldig te zien waren. De film werd dan 
ook aangeprezen met de slogan ‘Johan Cruijff zoals u hem nog nooit ge-
zien heeft. Op het veld en privé.’82 Ook tijdens het wk voetbal in 1974 wa-
ren de spelersvrouwen prominent in de media aanwezig. De in kranten af-
gedrukte foto’s van het eenmalige bezoek van vriendinnen en echtgenotes 
aan de spelers in hun hotel waren groter dan de meeste wedstrijdfoto’s.83 
Het Vrije Volk opende de sportpagina van 25 juni 1974 met de kop ‘Oran-
je-spelers met vrouwen in de zon.’84 De Telegraaf plaatste een foto van een 
zoenende Wim en Maya Suurbier, met een bijbehorend artikel (‘van onze 
wk-Telesportredactie’!) waarin uitgebreid werd ingegaan op een huwe-
lijkscrisis die de twee op dat moment zouden doormaken.85 In het tweede 
deel van dit hoofdstuk kom ik terug op de vraag hoe biografen zich in deze 
periode verhielden tot het privéleven van sporters.

Biografen en sporters nader tot elkaar
In algemene zin kan worden gesteld dat sportjournalisten vanaf halver-
wege de jaren zestig steeds dichter bij sporters kwamen te staan, hen nau-
wer betrokken bij de verslaggeving en meer wilden en konden laten zien 
van de mens achter de sporter. In de meeste biografieën die in de jaren ze-
ventig en tachtig verschenen zien we de gevolgen van deze ontwikkeling 
duidelijk terug. Biografen werkten intensiever dan voorheen samen met 
sporters. Groot had bijvoorbeeld inspraak in de inhoud van het boek dat 
Plekker over hem schreef, controleerde conceptteksten en ging mee naar 
afspraken met de uitgever.86 Rond de publicatie verscheen een groot inter-

80  Kok, 1974, 254.
81  Ibidem, 186.
82  ‘Advertentie: Nummer 14. Johan Cruijff’, De Telegraaf (22 maart 1973).
83  Kok, 1974, 186.
84  ‘Oranje-spelers met vrouwen in de zon’, Het Vrije Volk (25 juni 1974).
85  ‘Weer gelukkig’, De Telegraaf (25 juni 1974).
86  Jan Plekker, Henk Groot-Ajax (Hoorn 1971) 12, 120-122.
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view met Groot in het Noordhollands Dagblad, waarin het als ‘zijn’ boek 
werd omschreven.87 Eerder had Plekker al aangegeven dat hij het boek, 
meer dan gebruikelijk was in de sportjournalistiek, wilde schrijven vanuit 
het perspectief van de voetballer zelf.88 Hof benadrukte in de verantwoor-
ding van zijn biografie over Dijkstra dat hij lang met haar had gesproken 
en tientallen plakboeken had mogen inzien. Bovendien mocht de lezer ‘uit 
het feit, dat het door haar gelezen en gecontroleerde manuscript in druk is 
verschenen (…) concluderen, dat het haar instemming heeft.’89 De biogra-
fen pasten ook quotejournalistiek toe in hun boeken; zij citeerden de spor-
ters veel vaker dan hun voorgangers hadden gedaan. Deze quotes werden 
vaak geïntegreerd in het relaas van de auteur, maar een enkele keer ook, 
zoals in de biografie van Van der Smagt e.a. over Van Hanegem, opgeno-
men als afzonderlijk onderdeel van het boek.90 Scheepmaker was de uit-
zondering die de regel bevestigde. Hij wilde niet met Cruijff samenwer-
ken omdat hij liever vrijuit dan gehinderd door zijn hoofdpersoon wilde 
schrijven. Hij beschouwde hem van een afstand door hem ‘als een Ror-
schach-test tegen het licht’ te houden.91 Scheepmakers afstandelijke en bij-
na wetenschappelijke benadering kon de goedkeuring van de meeste re-
censenten wegdragen.92

Een teken van nauwere coöperatie tussen schrijver en subject was ver-
der dat biografieën in de jaren tachtig voor het eerst met medewerking van 
de sporters officieel werden gepresenteerd. Het boek over Dijkstra werd 
in 1981 tijdens een feestelijke prestatie in Ponypark Slagharen ten doop 
gehouden93 en de biografieën die Amels over Zoetemelk en Raas schreef 
overhandigde hij in 1982 en 1984 persoonlijk aan hen. Hoewel dit niet ge-
beurde tijdens grote perspresentaties, zoals in de eenentwintigste eeuw 
gemeengoed zou worden, maar respectievelijk tijdens een meerdaagse 
wielerkoers en na een trainingsrit, waren er bij beide gelegenheden wel 
fotografen aanwezig wier foto’s de volgende dag in het Limburgs Dagblad 
werden afgedrukt.94 Rondom de publicatie van de biografie over Koop-
mans werd in april 1984 voor het eerst een klein mediacircus opgetuigd. 
Zanger André Hazes overhandigde hem in het Zuiderparkhotel in Rotter-
dam het eerste exemplaar van In de ban van de ring. Daarbij waren ver-

87  Bert Brevoord, ‘Henk Groot: “Ik draaide net zo fijn” ’, Noordhollands Dagblad (31 oktober 1970).
88  ‘ “Henk Groot is eigenlijk geen figuur voor een boek” ’, Noordhollands Dagblad (25 april 1970).
89  Jan Hof, Met vallen en opstaan. Sjoukje Dijkstra zonder franje (Den Haag 1981) 4. 
90  Meer dan de helft van Willem van Hanegem. ‘De Kromme’ bestaat uit hoofdstukken waarin Van 
Hanegem zelf aan het woord is.
91  Scheepmaker, Cruijff, achterplat.
92  ‘Universeel boek van Nico Scheepmaker’, de Volkskrant (13 november 1972); ‘Fenomeen Cruijff 
geboekstaafd’, nrc Handelsblad (23 november 1972); Frits Abrahams, ‘ “Keizer” Nico Scheepmaker 
ontleedt Cruyff’, Nieuwsblad van het Noorden (8 december 1972).
93  ‘Sjoukje: met vallen en opstaan’, De Telegraaf (26 juni 1981).
94  ‘Boek Joop Zoetemelk verschenen’, Limburgs Dagblad (29 mei 1982); Bennie Ceulen, ‘Kwantum-
ploeg gestart. Jan Raas in zijn nopjes over “eigen” boek’, Limburgs Dagblad (11 januari 1984).
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schillende mensen uit de sportwereld aanwezig, zoals Van Hanegem, voet-
balscheidsrechter Frans Derks en dammer Jannes van der Wal, maar ook 
uit de showbusiness, zoals komiek Harry Touw, actrice Joke Bruys en de 
Zangeres zonder Naam.95 Verschillende fotografen en journalisten deden 
verslag van de bijeenkomst.96 Hoewel Zoeteman in een interview voor de 
publicatie had benadrukt dat het niet een boek ‘van Koopmans, maar óver 
Koopmans was’,97 signeerde de bokser het bij verschillende openbare gele-
genheden.98 Koopmans was tijdens zijn carrière al een veelgevraagde tele-
visiegast en figureerde ook regelmatig in de roddelbladen, maar door zijn 
boek te presenteren op een bijeenkomst waar de werelden van showbusi-
ness en sport zo nadrukkelijk samenkwamen, versterkte hij zijn status als 
celebrity. De biografie bezorgde hem een nieuw soort roem.

De kleinere afstand tussen biografen en sporters blijkt ook uit de ma-
nier van schrijven. Sommige auteurs maakten overwinningen aantoon-
baar mooier dan ze waren, bedekten negatieve incidenten met de man-

95  ‘Rudi doet boekje open’, Het Vrije Volk (13 april 1984).
96  Ibidem; ‘Boek over Rudy Koopmans’, Leeuwarder Courant (13 april 1984); ‘In de ban van de ring’, 
De Telegraaf (13 april 1984).
97  Gertjan van Wijk, ‘Boek over Koopmans: “één lange triomftocht” ’, Het Vrije Volk (7 april 1984).
98  ‘Advertentie: Avondvullend concert met André Hazes’, Leeuwarder Courant (18 april 1984).

Afb. 6 Schrijver Wim 
Amels overhandigt zijn 
biografieën aan Joop Zoe-
temelk (boven) en Jan 
Raas (onder). Bron: Lim-
burgs Dagblad (29 mei 
1982 en 11 januari 1984).
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tel der liefde en verdedigden de hoofdpersoon tegen kritiek. Het opkomen 
voor de sporters manifesteerde zich het duidelijkst als er doping in het 
spel was. Koopmans, Zoetemelk en Van der Poel werden betrapt op het ge-
bruik van verboden middelen, maar hun biografen verdedigden hen uit-
voerig. Zoetemelk testte bijvoorbeeld in 1977, 1979 en 1983 positief op do-
ping, maar ontkende dat steevast, onder andere in een biografie van Fred 
van Slogteren uit 2005.99 Deze casus is een duidelijke illustratie van het 
niet te onderschatten belang van de keuzes van de biograaf. De eerste twee 
gevallen hadden namelijk plaatsgevonden vóór de publicatie van Amels’ 
biografie, maar hij koos er opmerkelijk genoeg voor om alleen de zaak uit 
1977 te beschrijven. Zoetemelk kreeg toen een tijdstraf in de Tour de Fran-
ce omdat er bij de dopingcontrole sporen van het verboden middel pemo-
line werden gevonden. In zijn kritiekloze beschrijving valt op dat Amels de 
wielrenner primair als slachtoffer framede. Dat Zoetemelk positief was 
bevonden noemde hij een ‘tegenslag’ en ‘een vervelende affaire’ en de eer-
ste overwinning na het dopingnieuws een ‘revanche’. Amels schreef Zoe-
temelk een groot eergevoel en een enorme vechtersmentaliteit toe en stel-
de dat hij ‘de critici nog wel eens [zou] bewijzen, dat hij geen pepmiddelen 

99  Fred van Slogteren, Joop (Nieuwegein 2005) 106, 123, 163.

Afb. 7 André Hazes en 
Rudy Koopmans (rechts) 
tijdens de officiële pre-
sentatie van de biogra-
fie over de bokser. Bron: 
Leeuwarder Courant  
(13 april 1984).
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nodig heeft en dat men hem ten onrechte heeft veroordeeld.’100 Volgens 
de schrijver kwam in Zoetemelk juist bij dit soort ‘tegenwerking’ de 
‘vechter’ naar boven. Wellicht mede door deze passages merkte een re-
censent van het Leidsch Dagblad op dat Amels zich meer ‘op[stelde] als 
een  bewonderaar en supporter dan als reporter.’101 Maar ook de Zoete-
melk-biografie van Rückert en De Gruiter uit 1987 ontbeert enig kritisch 
vermogen waar het doping betreft. Zij beperkten zich tot de veelzeggende 
observatie dat de dopingtest van ‘de zuiverste natuurmens van het weste-
lijk halfrond’ positief was uitgevallen.102 Van der Poel testte eveneens ver-
schillende malen positief, in 1983 op strychine en in 1984 op efedrine. Hij 
werd daarvoor respectievelijk een maand voorwaardelijk en drie maanden 
onvoorwaardelijk geschorst. Zoals Amels Zoetemelk verdedigde, kwamen 
biografen Buijk en Van Zunderd op voor Van der Poel. Ook zij benadruk-
ten in hun beschrijving van deze dopinggevallen enerzijds het onrecht dat 
de wielrenner zou zijn aangedaan en anderzijds zijn karakter dat hem er 
weer bovenop zou hebben geholpen: de ondertitel van de biografie is dan 
ook veelbeduidend De kampioen van het karakter. Buijk en Van Zunderd 
hekelden de wijze waarop journalisten in 1983 ‘met schreeuwende koppen 
en lange verhalen’ verslag deden van ‘dit ongelukkige incident’. Ze ver-
weten hen merkwaardigerwijs dat zij ‘op slag [waren] vergeten voor hoe-
veel mooie momenten de jonge prof de afgelopen jaren al had gezorgd’ en 
hem hadden laten ‘vallen als een baksteen’.103 In hun beschrijving van het 
tweede dopinggeval manoeuvreerden ze Van der Poel nog nadrukkelijker 
in de rol van slachtoffer. Hij ‘was er de dupe van. Zijn imago was geschaad 
en ook zijn moreel kreeg een enorme dreun. (…) Adrie voelde zich ten on-
rechte zwaar gestraft en dat kon de goudeerlijke boerenzoon uit Hooger-
heide maar moeilijk verwerken.’ Enige tijd later zou ook Van der Poel er 
echter dankzij zijn doorzettingsvermogen bovenop zijn gekomen: ‘Na en-
kele moeilijke weken was Adrie over de grootste teleurstelling heen. Zijn 
ontembare karakter en vechtlust kwamen weer boven drijven. Hij zou te-
rugvechten.’104

Waarom schreven biografen zo verdedigend over doping? De meest voor 
de hand liggende verklaring is dat zij zo nauw betrokken waren bij de wiel-
renners dat ze hun ontkenningen en verweren kritiekloos overnamen.105 

100  Wim Amels, Het wielerleven van Joop Zoetemelk (Valkenswaard 1982) 69, 71. 
101  ‘Zoetemelk’, Leidsch Dagblad (28 september 1982).
102  Henny Rückert en Han de Gruiter, Joop Zoetemelk. Een sportleven in woord en beeld (Huizen 
1987) 90.
103  Machiel Buijk en Fons van Zunderd, Adrie van der Poel. De kampioen van het karakter (Antwer-
pen 1989) 47.
104  Ibidem, 58.
105  Van der Poel verdedigde zich bijvoorbeeld door te stellen dat hij besmet duivenvlees had gege-
ten en hoestdrankjes had gedronken. Zijn biografen namen deze beweringen zonder enige vorm van 
kritiek of scepsis over.
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De biografen van Van der Poel waren zijn dorpsgenoten. Buijk was een lo-
kale journalist (Steenbergse Courant), Van Zunderd was de oprichter van 
een supportersclub voor de wielrenner.106 De biografen van Zoetemelk, 
Amels (Wielerrevue en Omroep Brabant) en Rückert (nos Langs de lijn) en 
De Gruiter (freelance), waren, in elk geval op papier, onafhankelijke jour-
nalisten. Maar in de jaren tachtig was het voor wielerverslaggevers aller-
minst gebruikelijk om kritisch over doping te schrijven, dat zou hen be-
roepsmatig kunnen schaden. Zij hadden vaak laagdrempelige toegang tot 
de wielrenners, maar zoals Stokvis terecht opmerkt, ‘als zij verslag zouden 
doen van hun waarnemingen en gesprekken die doping betreffen, kunnen 
zij ervan uitgaan dat ze daarna nooit meer open contact zullen krijgen met 
de sporters, officials en begeleiders die daarbij betrokken zijn.’107 

Er waren in de jaren zeventig en tachtig wel journalisten die schreven 
over het gebruik van verboden middelen door Nederlandse atleten, maar 
dat werd hen niet in dank afgenomen. Niet alleen sporters, maar ook col-
lega’s en werkgevers keurden het spitten naar dopingnieuws af. Toen Koo-
men in 1974 zijn boek 25 jaar doping publiceerde, waarin hij bekende en 
minder bekende dopinggevallen in het wielrennen beschreef, kreeg hij 
kritiek van renners, maar ook van collega-journalisten.108 Tien jaar later 
deed nos-verslaggever Mart Smeets in een Vrij Nederland-interview met 
Ischa Meijer uitspraken die de heersende cultuur in de wielerjournalistiek 
van die tijd goed illustreren. Hij vertelde dat de nos hem waarschijnlijk 
zou ontslaan als hij dopinggebruik van wielrenners zou onthullen en re-
flecteerde op de balans tussen openbaring en geheimhouding: ‘De weten-
schap die je als journalist hebt: Hij gebruikt dope, hij niet; hij zus, hij zo – 
moet je dat nou echt openbaar maken? Wie, welke zaak dien je er eigenlijk 
mee? Je publiek? Je zelf? Je vak?’109 Smeets kreeg aanvankelijk, ook omdat 
hij in het interview kritiek op de nos-leiding leverde, zijn ontslag, maar dit 
werd later ingetrokken.110 

Door niet of uiterst beschermend over doping te schrijven zetten de bo-
vengenoemde biografen een duidelijk positief beeld van hun protagonis-
ten neer. In hoofdstuk 2.2 ga ik dieper in op andere representaties van 
sporters in de biografieën die verschenen in de jaren zeventig en tachtig. 

106  Buijk e.a., Adrie van der Poel, 104.
107  Stokvis, ‘Een genre in beweging’, 202.
108  Scheepmaker, Theo Koomen, 122-129.
109  Ischa Meijer, ‘Mevrouw van Zetten’, Vrij Nederland (7 juli 1984).
110  Kees Sluys, Mart Smeets. Biografie (Amsterdam en Antwerpen 2012) 8-14.
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2.2 De biografische constructie van zelfbewuste sporters

Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb betoogd benadrukten biografen van 
sporters tot en met de jaren zestig vooral hun eenvoud, bescheidenheid en 
alledaagsheid. Die idealen verdwenen hierna niet helemaal uit sportbio-
grafieën. Plekker relativeerde de betekenis van Groot door hem een ‘ “ge-
woon” iemand dus, geen god of mythologisch heerschap’ te noemen.111 
Volgens Hof was Dijkstra als Olympisch kampioene kunstschaatsen ‘de 
grote vedette, maar zonder de kuren, die daar als regel bij horen’.112 De on-
dertitel van de biografie, Sjoukje Dijkstra zonder franje, weerspiegelt deze 
karakterisering. Van der Veen benadrukte dat Stamsnijder ondanks zijn 
mondiale veldrijtitel niet naast zijn schoenen was gaan lopen, en tevens 
‘de wereldkampioen van de eenvoud’ was.113 En Dijkman op zijn beurt ver-
klaarde de populariteit van Lammers door te stellen dat ‘het sympathieke 
kereltje uit Zandvoort gewoon aardig is gebleven’, ondanks het feit dat hij 
in de prestigieuze Formule 1 reed.114 Desalniettemin veranderde de ma-
nier waarop biografen sportlevens vanaf de jaren zeventig beschreven op 
enkele belangrijke punten. Zij typeerden sporters steeds meer als assertief 
en zelfverzekerd. Waaruit bestond deze constructie precies? In hoeverre 
was er in de manier van representeren sprake van (dis)continuïteit met de 
vorige periode? 

2.2.1 Sporters en geld 

Tot in de jaren zestig hadden de meeste biografen slechts met grote terug-
houdendheid geschreven over geldzaken. Zij benadrukten in het geval van 
amateurs dat die puur uit liefde voor de sport op het veld of de baan ston-
den en in het geval van professionals dat geld niet hun belangrijkste drijf-
veer was. Auteurs werden in elk geval zelden expliciet over de financiële 
en materiële kant van het sportleven. Het was voor sporters lange tijd niet 
gebruikelijk om daarover te praten noch voor biografen om daarover te 
schrijven. In de jaren zeventig veranderde de houding van biografen ten 
opzichte van geld, dat een belangrijk thema werd. Ze schreven met steeds 
grotere openheid over het inkomen van sporters en de luxeproducten die 
ze daarvan konden kopen. Tegelijkertijd boden ze een podium aan de atle-
ten – die immers meer dan voorheen betrokken waren bij het maken van 
de biografieën – om, mede op basis van hun prestaties, hogere salarissen 
en premies te bedingen.

111  Plekker, Henk Groot-Ajax, 10.
112  Hof, Met vallen en opstaan, 164.
113  Dick van der Veen, ‘Stammie’. Kampioen van de wilskracht (Epe 1983) 13.
114  Coo Dijkman, Jantje (Hilversum 1979) 118. De Formule 1 is de hoogste klasse in de autosport. Het 
aantal Formule 1-coureurs is variabel, maar in het jaar dat Dijkman beschreef, 1979, waren het er 35.
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Bakker, ik wil gratis brood
Het toegenomen belang van geld in sportbiografieën vanaf de jaren ze-
ventig weerspiegelt het toegenomen belang van geld in de sportwereld. 
Het Internationaal Olympisch Comité (ioc) schafte pas in 1984 het ama-
teurprincipe af waardoor veel atleten tot die tijd, zeker als ze Olympi-
sche aspiraties hadden, niet of nauwelijks geld konden verdienen met hun 
sport.115 In bepaalde sporten, zoals wielrennen, boksen, autosport en met 
name voetbal, kon dat al wel langer. Vanaf halverwege de jaren zestig, toen 
steeds meer Nederlandse voetbalclubs hun spelers fullprofcontracten gin-
gen aanbieden, raakten geld en sport, vooral voetbal, dan ook verder met 
elkaar verweven.

Geld werd een onderwerp dat bespreekbaar werd, zowel in de kleedkamer 
als in de media. Niet iedereen was gelukkig met die ontwikkeling. In 1970 
beklaagde de zeven jaar eerder gestopte voetballer Lenstra, die tot de invoe-
ring van betaald voetbal in 1954 zelf altijd amateur was geweest, zich in een 
interview ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag over de veranderde 
mentaliteit onder voetballers. Die zouden te veel en te openlijk met geld bezig 
zijn. Toen hij zelf nog actief was, stelde Lenstra, praatten spelers nog uiterst 
beschroomd over geldzaken: ‘Ja, na afloop, als we onder de douche stonden, 
fluisterden wij elkaar achter het handje wel toe: ha ha, we hebben zo-en-zo-
veel verdiend. Gek. Eigenlijk vond je dat nog een beetje gênant ook.’116 Op-
recht op niet, feit is wel dat sommige voetballers er sinds het einde van de 
jaren zestig openlijk voor begonnen uit te komen dat ze zoveel mogelijk geld 
wilden verdienen tijdens hun actieve carrière. Dat was in de jaren vijftig nog 
ondenkbaar geweest.117 Illustratief voor de veranderde houding van voet-
ballers (en biografen) tot geld is een Freudiaanse verspreking van Laseroms 
die zijn biograaf Vente in de biografie opnam: ‘als het voetbal betreft denk ik 
ook maar aan één ding: aan de overwinning en de bijbehorende premie’.118 

Met de oprichting van de spelersvakbond Vereniging van Contractspe-
lers (vvcs) in 1961 was de positie van Nederlandse voetballers ten opzichte 
van hun clubs en de knvb aanzienlijk versterkt.119 Deze organisatie kwam 
op voor de belangen van (semi)profs en bepleitte onder andere een col-
lectieve verzekering en een voor voetballers gunstiger transfersysteem. 
Cruijff, die in 1964 als zeventienjarige zijn debuut voor Ajax had gemaakt, 
was in de tweede helft van de jaren zestig een van de eerste Nederland-
se spelers die zich daarnaast ook op persoonlijke titel openlijk uitspraken 
voor betere arbeidsvoorwaarden voor profs. Hij was zich bewust van de 
tijdelijkheid van zijn voetbalcarrière en verkondigde later in de media re-

115  Stokvis, Sport, publiek en de media, 25.
116  Yvonne Laudy, ‘ “Wat is nou vijftig?” ’, De Telegraaf (27 november 1970).
117  Kok, 1974, 34-35.
118  Rob Vente, Theóóóóó! Mijn voetballoopbaan verteld aan Rob Vente (Assen 1970) 19.
119  Bert Nederlof en Joop Niezen, vvcs. Een halve eeuw op de barricade (Rotterdam 2011) 18-44.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   108 20-12-18   14:26



2.2 De biografische constructie van zelfbewuste sporters 109

gelmatig zo veel mogelijk geld te willen verdienen zolang hij nog voetballer 
was. In februari 1970 gaf Cruijff bijvoorbeeld een interview aan Het Pa-
rool, dat onder de weinig aan de verbeelding over latende kop ‘Over 4 jaar 
miljonair’ in de krant verscheen. Daarin vertelde hij dat hij na zijn loop-
baan als voetballer geen concessies wilde doen aan zijn luxeleven: ‘Veel 
reizen, dure hotels, goed eten. (…) Ik wil geen stap terug doen later als de 
voetballerij voorbij is. En ik kan over vijftien jaar niet zeggen, bakker, ik 
ben Johan Cruijff, en ik wil gratis brood.’120 In zijn zakelijke benadering 
van het voetbal werd Cruijff gesteund door zijn schoonvader en ‘manager’ 
Cor Coster. In andere landen was het al langer gebruikelijk dat voetballers 
zich lieten vertegenwoordigen door zaakwaarnemers,121 in Nederland was 
Cruijff de eerste.122 Coster maakte er geen geheim van dat hij zich wilde 
inzetten om zijn schoonzoon (en daarmee uiteraard zijn dochter) miljo-
nair te maken.123 Hij vocht talloze conflicten uit met Ajax-bestuurders om 
Cruijff een verbeterd contract te bezorgen, regelde sponsordeals, vroeg 
journalisten om geld voor uitgebreide interviews en beschermde, zoals 
het in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde conflict over Scheepma-
kers biografie goed laat zien, de naam en beeltenis van Cruijff.124 De harde 
opstelling van Coster en Cruijff maakte hen in Nederland niet onverdeeld 
populair. Coster werd telefonisch bedreigd en zijn huis en auto werden 
doelbewust beschadigd.125 Cruijff kreeg haatpost en werd in verschillende 
media verweten geldbelust te zijn. Hij kreeg cynische bijnamen als ‘Oom 
Dagobert’ en ‘Wandelende Kassa’ toebedeeld.126 Overigens vroegen ook 
andere sporters later geld voor interviews. In 1971 kwamen enkele Neder-
landse schaatsers in conflict met commentator Koomen nadat hij had ge-
openbaard dat Jan Bols geld had ontvangen voor een televisie-interview.127 

Cruijff is later vaak herinnerd aan en om zijn vele, door sommigen als 
semi-filosofisch bestempelde, uitspraken, die tegenwoordig vaak worden 

120  Pim Stoel, ‘ “Over 4 jaar miljonair” ’, Het Parool (18 februari 1970).
121  In de Verenigde Staten en Engeland bestonden al zaakwaarnemers sinds de jaren twintig van 
de twintigste eeuw. In het Engelse voetbal groeide het aantal zaakwaarnemers met name sinds het 
begin van de jaren zestig snel. Giambattista Rossi e.a., Sports agents and labour markets. Evidence 
from world football (Abingdon en New York 2016) 1-12; Holt e.a., Sport in Britain, 80-81.
122  De Vos, De Ajacieden, 23.
123  Ibidem, 24.
124  Kok, 1974, 34; De Vos, De Ajacieden, 22.
125  Kok, 1974, 35; Johan Cruijff en Danny Cruijff, Boem. Hun levensverhaal verteld aan Jaap ter 
Haar (Bussum 1975) 234.
126  Anton Witkamp, ‘Johan Cruyff en … de centen’, De Telegraaf (20 januari 1970); Maarten de Vos, 
‘ “Ajax onthoudt me geld dat me moreel toekomt” ’, De Tijd (6 november 1970). Zie verder: De Vos, De 
Ajacieden, 20; Mik Schots en Jan Luitzen, Wie is Johan Cruijff. Insiders duiden het orakel (Amsterdam 
en Antwerpen 2007) 103-104; Pieter van Os, ‘Zinnebeeld van ons; Johan Cruijff als cultuurgeschie-
denis’, De Groene Amsterdammer 140:13 (30 maart 2016); Willem Baartse, Toeval is logisch. Johan 
Cruijff van A tot Z (Den Haag 2007) 53, 56.
127  Scheepmaker, Theo Koomen, 120; Harry Hesseling, ‘Schaatsers boycotten Koomen na conflict 
om honoraria’, Nieuwsblad van het Noorden (15 februari 1971).
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voorzien van het adjectief ‘Cruijffiaans’.128 Scheepmaker was de eerste die 
enkele van die citaten samenvoegde; hij gebruikte er drie als motto voor 
zijn biografie. Een daarvan was de later vaak herhaalde bakker-uitspraak 
waaraan hiervoor al even is gememoreerd.129 Toch besteedde hij in het 
boek zelf opvallend weinig aandacht aan Cruijffs preoccupatie met geld. 
Wel ging hij in op de rol van Coster, ‘de Schoonvader des Vaderlands’, in 
het leven van de voetballer. Met een andere schoonvader, hypothetiseerde 
Scheepmaker, zou Cruijff zijn veranderd van een ‘geldwolfje’ in een ‘mak 
“dankuwel-asjeblieft”-lam [sic], wie je als voorzitter geen groter plezier kon 
bereiden dan hem voor zijn verjaardag een spiksplinternieuwe bal cadeau 
te geven.’130

Niet alle biografen beschouwden de commercialisering in de sport als 
een positieve ontwikkeling. Plekker hekelde in zijn biografie over Groot bij-
voorbeeld ‘het geouwehoer over geld’. De uitdrukking ‘van de hand doen’, 
die in die jaren steeds vaker werd gebruikt om transfers van voetballers 
te beschrijven, paste volgens de auteur beter ‘bij de verkoop van roerend 
goed, vee of gevogelte.’131 Deze opvatting weerhield Plekker er echter niet 
van om vrij uitvoerig en expliciet over financiële zaken te schrijven. Zo be-
klemtoonde hij dat Groot in 1963 de duurste voetballer van Nederland was 
nadat Feyenoord hem voor 250.000 gulden van Ajax had gekocht en dat die 
status hem ‘tot een afgod’ maakte.132 

Dit kwistig strooien met bedragen werd hierna gemeengoed. In vrij-
wel alle delen van de Sportsterren-reeks uit 1972 noemden de schrijvers 
de transferbedragen die clubs voor de spelers betaalden. Enkelen van hen 
gingen bovendien uitgebreid in op het spel van loven en bieden tussen 
clubs en spelers.133 Dijkman maakte in zijn biografie over Lammers in-
zichtelijk hoe diens contracten met autofabrikanten en sponsors in elkaar 
staken.134 ‘Geld, geld, en nog eens geld. Dàt maakt de bokssport kapot’, zo 
citeerden auteurs Zoetemans en Zwarts bokser Koopmans in het begin 
van hun biografie.135 Deze opmerking laat echter onverlet dat geld een van 
de belangrijkste thema’s in dit boek was. De auteurs onthulden van vrijwel 
elk boksgevecht dat ze beschreven de hoogte van het prijzengeld, dat uit-

128  Oud-minister Pieter Winsemius heeft in verschillende publicaties gereflecteerd op uitspraken 
van Cruijff. Pieter Winsemius, Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Over Cruijff en leiderschap (Am-
sterdam 2004); Pieter Winsemius, Toeval is logisch (Amsterdam 2012).
129  Overigens nam Scheepmaker die bakker-uitspraak niet helemaal letterlijk over. Hij citeerde 
Cruijff als volgt: ‘Ik wil later kunnen leven zoals ik nu leef. Over vijftien jaar kan ik niet zeggen: bak-
ker, ik ben Johan Cruijff, ik wil gratis brood.’ Scheepmaker, Cruijff, 6.
130  Ibidem, 174.
131  Plekker, Henk Groot-Ajax, 44, 65.
132  Ibidem, 65.
133  Jan D. Swart, Henk Wery. De beste rechtsbuiten. Sportsterren vii (Assen 1972) 7-9; Fred Dra-
kesteijn, Johan Neeskens. De breker-bouwer. Sportsterren viii (Assen 1972) 26.
134  Dijkman, Jantje, 69-72.
135  Zoeteman e.a., Rudy Koopmans, 10.
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eenliep van een paar honderd gulden in het begin tot enkele honderddui-
zenden aan het einde van Koopmans’ carrière. Illustratief voor die focus 
op geld is het frequente gebruik van de woorden ‘gulden’, ‘gage’ en ‘geld’ in 
de biografie.136

Weelderige levensstijl
Nu sommige sporters (veel) geld konden verdienen, benadrukten biogra-
fen ook dat ze er goed van konden leven. Ze beschreven de ‘stijlvolle’ en ta-
melijk riante huizen waarin ze woonden, de auto’s waarin ze reden en de 
tropische vakantiebestemmingen die ze bezochten. Baudoncq vroeg Haan 
naar zijn dromen, waarop hij antwoordde dat hij weinig meer te wensen 
had. Het leven van een voetballer was onder meer zo prettig ‘omdat je voor 
je werk behoorlijk wordt betaald.’137 

Vente ging in zijn biografie over Laseroms veelvuldig in op diens levens-
stijl. Hij besteedde buitenproportioneel veel aandacht aan het leven van de 
voetballer in de Verenigde Staten. Laseroms was in 1967 een van de eer-
ste Nederlanders geweest die in de Amerikaanse competitie gingen spe-
len. Zijn verblijf bij de Pittsburgh Phantoms duurde echter slechts een half 
jaar. Toch stond Vente uitgebreid stil bij dit hoofdstuk in Laseroms’ leven. 
In de beschrijving daarvan draaide het meer om geld en materiële zaken 
dan om voetbal. Zo noemde de auteur ‘proberen een respectabel aantal 
dollars te verdienen’ als een van de belangrijkste motieven voor Laseroms 
om naar Amerika te gaan.138 Vente citeerde de voetballer over het goede le-
ven in de Verenigde Staten. Die pochte dat hij aan zijn Amerikaanse tijd 
‘heel wat dollars’ had overgehouden. Hoewel het voetbal aldaar hem te-
genviel, had hij genoten van het leven buiten het veld: ‘De ijskast zat er al 
boordevol etenswaren. Alles zat er in. Zelfs zes soorten ijs! De kleurentele-
visie in de huiskamer kon meteen aan. De volautomatische keuken werk-
te subliem, als je tenminste de knoppen doorhad. Een Ford Mustang stond 
klaar voor de deur.’139 

In het vorige hoofdstuk is kort ingegaan op de manier waarop Henk van 
Veenendaal de gewijzigde maatschappelijke status van Anton Geesink na 
zijn internationale titels beschreef. Hij legde die verandering vooral in 
sociale zin uit. Ook in de jaren zeventig en tachtig beschreven biografen 
het veranderde maatschappelijke aanzien van atleten als gevolg van hun 
sportsuccessen. Daarbij legden zij echter veel meer nadruk dan hun voor-
gangers op stijging in materiële zin. Zoeteman en Zwarts beschreven bij-
voorbeeld hoe het leven van Koopmans veranderde nadat hij in 1979 de 

136  ‘Gulden’, ‘gage’ en ‘geld’ komen respectievelijk 58, 56 en 51 keer voor in Rudy Koopmans.
137  Frank Baudoncq, Haan-derlecht. Met Arie Haan achter de schermen bij Anderlecht (Doornik 
1979) 187.
138  Vente, Theóóóóó!, 54.
139  Ibidem, 53.
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Europese bokstitel had veroverd en verklaarden dat de armoede nu voor-
bij was. Bovendien beklemtoonden ze dat hij in nadrukkelijke tegenstel-
ling tot vroeger ‘leefde als een prins’. Hij kon zich eindelijk een sportauto 
veroorloven en zes weken vakantie vieren op Ibiza. Daar waar hij nog niet 
zo lang geleden ‘voor een hongerloontje moest werken’, ‘logeerde hij [nu] 
in de beste hotels en gebruikte zijn maaltijden in gerenommeerde restau-
rants.’140 

In Vallen en opstaan, de biografie over kunstschaatsster Dijkstra, maak-
te ook Hof geld tot een belangrijk thema. Hij benadrukte regelmatig dat ze 
als dochter van een huisarts was opgegroeid in relatieve luxe.141 Tegelijker-
tijd beschreef hij de moeilijkheden die ze als amateurschaatsster had om 
haar sport en eigen onderhoud te bekostigen. Tot in de jaren tachtig was 
het verboden om geld te verdienen met de sport kunstschaatsen, waar-
door veel succesvolle beoefenaars de overstap maakten naar commer ciële 
dansshows. Hof prees de zuinige instelling van Dijkstra en contrasteerde 
die met het uitgavenpatroon van haar West-Duitse concurrente Ina Bau-
er, in wie haar vermogende ouders kapitalen zouden hebben geïnvesteerd. 
Dertig jaar nadat Martin Duyzings in zijn biografie over Faas Wilkes kri-
tisch was geweest op het zijns inziens achterhaalde amateurisme in het 
voetbal, uitte Hof zijn ongenoegen over het amateurisme in het kunst-
schaatsen: ‘er mág haast niet over geld worden gesproken’ lamenteerde 
hij. ‘Rijden mag je alleen voor de eer doen (…). Wel kosten maken, veel kos-
ten soms, en geen cent ontvangen. Dat is de kwaal waar de ontwikkeling 
van het kunstrijden op de schaats altijd onder geleden heeft.’142 Dat ook 
Dijkstra uiteindelijk, na haar Olympische titel in 1964, de overstap maakte 
van de amateursport naar de commerciële ijsrevue Holiday on Ice kon dan 
ook Hofs goedkeuring wegdragen. Volgens het Nieuwsblad van het Noor-
den werd Dijkstra met haar overgang in één klap de bestbetaalde schaats-
ster van de wereld.143 Hof liet een dergelijke kwalificatie achterwege en 
ging in tegenstelling tot veel biografen van voetballers niet in op de hoogte 
van haar inkomen. Wel noemde hij het feit dat ‘er elke week een aardig ge-
vuld loonzakje bij de kassier kan worden afgehaald’ het belangrijkste ver-
schil tussen haar amateurbestaan als kunstschaatsster en haar betaalde 
carrière als revueschaatsster.144

140  Zoeteman e.a., Rudy Koopmans, 104, 112, 133.
141  Hof, Met vallen en opstaan, 22.
142  Ibidem, 48.
143  ‘Sjoukje: “Applaus is fijner dan de kille cijfers van de jury” ’, Nieuwsblad van het Noorden (11 
september 1964).
144  Hof, Met vallen en opstaan, 177.
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Recht op meer geld
Hof vermeldde ook Dijkstra’s voldoening toen ze na de eerste twee jaar bij 
Holiday on Ice niet een verbeterd maar gelijkwaardig contract kreeg aan-
geboden.145 Hiermee illustreerde hij haar bescheidenheid, een karakter-
trek die hij ook in verschillende andere passages aan haar toeschreef. Toch 
had ook Dijkstra naarmate ze ouder werd, zo benadrukte Hof althans, le-
ren opkomen voor zichzelf en haar ‘bereidheid alles maar over haar kant te 
laten gaan’ afgeleerd.146

Het beschrijven van een dergelijke tevreden opstelling van sporters over 
hun contracten was in de jaren zeventig en tachtig echter zeldzaam. Want 
ondanks de financiële voorspoed die biografen in deze periode prominent 
in beeld brachten, functioneerden biografieën ook als een platform waar-
op atleten juist hun onvrede konden uiten over hun inkomen. Dat kon na-
melijk best wat hoger, vonden verschillenden van hen. Veel biografen se-
lecteerden citaten van de sporters met de strekking dat ze meer behoorden 
te verdienen. Daar hadden ze recht op. Op deze manier toonden de auteurs 
de sporters van hun meest zelfbewuste kant.

Plekker schreef zijn biografie over Groot nadat hij in 1970 vanwege een 
ernstige knieblessure noodgedwongen zijn voetbalcarrière had moeten 
beëindigen. Hoewel profvoetballers sinds 1967 waren verzekerd tegen ar-
beidsongeschiktheid, verlangde Groot smartengeld van de knvb omdat 
hij zijn blessure had opgelopen in een wedstrijd met het Nederlands elftal. 
In het boek uitte Groot, zij het op bescheiden wijze, zijn frustratie over het 
uitblijven van een vergoeding. Juist toen de biografie gepubliceerd was be-
paalde de voetbalbond, een jaar na het oplopen van de blessure, dat Groot 
een eenmalige uitkering kreeg van ongeveer honderdduizend gulden.147 
Het is waarschijnlijk dat hij ook voor zijn medewerking aan het boek be-
taald kreeg. Plekker citeerde Groots Ajax-collega Cruijff die de hoop uit-
sprak dat het boek voor hem kon dienen als een soort benefiet.148 Boven-
dien stelde de auteur zelf in een interview dat de voetballer ‘dit boek niet 
zuiver als een winstobject zag’, waaruit geconcludeerd kan worden dat in 
elk geval een deel van de opbrengsten van de verkoop naar Groot ging.149

In zijn biografie over Van Hanegem uit 1970 citeerde Schel de voetbal-
ler, maar interessant genoeg ook zijn vrouw Truus verscheidene malen 
over hun financiële situatie. Het feit dat ook zij aan het woord kwam past 
in de in hoofdstuk 1 geschetste ontwikkeling waarbij partners van spor-

145  Ibidem, 179.
146  Ibidem, 184.
147  De knvb maakte op 30 oktober 1970 bekend dat Groot smartengeld kreeg. Een dag later stond 
een interview met Groot in het Noordhollands Dagblad waarin hij aangaf het boek al enige dagen in 
het bezit te hebben. Plekker, Henk Groot-Ajax, 85; ‘Uitkering voor Henk Groot’, De Telegraaf (31 okto-
ber 1970).
148  Plekker, Henk Groot-Ajax, 143.
149  ‘Jan Plekker schreef boek over Henk Groot’, Noordhollands Dagblad (21 oktober 1970).
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ters vanaf de jaren zestig een prominentere plaats kregen in de biografie-
en. In het boek greep vooral Truus van Hanegem de mogelijkheid aan om 
haar ongenoegen te uiten over het salaris dat Feyenoord betaalde: ‘er zijn 
mensen die denken dat je de hemel op aarde hebt’, vertelde ze. ‘En zo is het 
beslist niet. Goed, financieel kun je behoorlijk rondkomen; het is echt niet 
zo, dat de muizen op het eind van de maand dood van de honger in de kast 
liggen. Maar ja, dat contract van Wim mag wel iets beter worden.’150 Dit 
verwijt aan Van Hanegems werkgever stond niet op zichzelf. In december 
1969, een klein jaar voor het verschijnen van de biografie, hadden Truus 
en Wim van Hanegem (in die volgorde) in een televisieportret van De Vos 
ook al hun onvrede over het salaris van de voetballer kenbaar gemaakt. Dat 
was een bedrag waar volgens Truus zelfs ‘een ballenjongen bij psv het niet 
eens voor’ deed.151 De Vos speelde in deze kwestie een interessante dubbel-
rol. In de biografie Willem van Hanegem. ‘De Kromme’ uit 1978, waarvan 
hij een van de schrijvers was, gaf hij toe dat hij in 1969 naast journalist en 
programmamaker ook adviseur van de Van Hanegems was en dat het be-
treffende interview een vooropgezet plan was geweest om een verbeterd 
contract bij Feyenoord te krijgen.152 Deze kwestie toont duidelijk dat de 
afstand tussen sommige journalisten en sporters in de jaren zeventig bij-
zonder klein kon zijn, maar ook dat sporters de media hadden ontdekt als 
een potentieel krachtig pressiemiddel. 

In die biografie noemde De Vos Van Hanegem opmerkelijk genoeg ech-
ter ‘in de laatste plaats een materialist’. Hij zou zo blij zijn om bij Feyen-
oord te voetballen, dat hij bij wijze van spreken nog geld wilde toeleggen.153 
Het interessante is dat Schel in 1970 Van Hanegem nog had gepresen-
teerd als iemand voor wie geld wel degelijk veel waarde had. Hij deed dat 
vooral impliciet door verschillende citaten te selecteren waarmee hij dat 
beeld neerzette. Hij citeerde Van Hanegem bijvoorbeeld over wedstrijd-
premies bij het Nederlands elftal, die hij als meer dan een prettige bij-
komstigheid zei te beschouwen. De voetballer vertelde bovendien dat het 
mislopen van het wereldkampioenschap in Mexico in 1970 niet alleen een 
sportieve, maar vooral ook een financiële tegenvaller was geweest. Hij was 
daardoor de kans misgelopen om zijn ‘marktwaarde’ – een modewoord in 
de voetballerij in de jaren zeventig – te verhogen. Ook hing de keuze voor 
een eventuele nieuwe club voor Van Hanegem af van het salaris dat hij zou 
kunnen gaan verdienen. Hij zou graag in Italië willen gaan voetballen, gaf 

150  Schel, Wim van Hanegem, 29.
151  Volgens een latere biografie verdiende Van Hanegem in die periode 25.000 gulden per jaar, 
stukken minder dan bijvoorbeeld Laseroms, ‘die qua voetbalkwaliteiten nog niet de veters van Willem 
mag vastmaken’. Omgerekend naar de huidige koopkracht is dat ongeveer 51.000 euro. Hugo Borst 
e.a., Willem van Hanegem (Kats en Rotterdam 2007) 109; iisg, ‘De waarde van de gulden/euro’, http://
www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php (geraadpleegd 5 maart 2018). 
152  Wil van der Smagt e.a., Willem van Hanegem. ‘De Kromme’ (Amsterdam 1978) 13-14.
153  Ibidem, 11.
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hij aan: ‘Welke club kan me niet zoveel schelen, maar ze moeten wel bereid 
zijn een fors jaarsalaris neer te tellen.’154

De roep om meer geld klonk het luidst in de biografie over Koopmans. 
Zoeteman en Zwarts beschreven uitvoerig zijn steeds terugkerende on-
vrede over de hoogte van zijn prijzengeld. Dat vond hij vrijwel altijd te 
laag. Vooral nadat hij in 1979 Europees kampioen was geworden had hij 
op hogere gages gehoopt en gerekend, daar hij zijn levensstijl aan die ver-
wachting had aangepast. Koopmans’ biografen gingen weliswaar in op het 
publieke imago van geldwolf dat zijn financiële eisen hem hadden opge-
leverd, maar verdedigden hem tegelijkertijd door steeds te wijzen op de 
kosten die hij ook moest maken.155 Zo expliciteerden ze rekeningen van 
advocaten, ziekenhuizen en hotels. Zoeteman en Zwarts relativeerden bo-
vendien zijn rijkdom door die te contrasteren met die van bokskampioe-
nen uit de Verenigde Staten, waar het financiële klimaat voor topboksers 
beter was. Koopmans verloor in 1980 een gevecht om de wereldtitel van de 
Amerikaan Mustafa Muhammad. Zoeteman en Zwarts’ beschrijving van 
de aanloop naar die wedstrijd had voornamelijk betrekking op de materi-
ele verschillen tussen Koopmans en Muhammad, die de auteurs met wel-
haast plaatsvervangende jaloezie waarnamen. De Amerikaan kreeg als re-
gerend wereldkampioen veel meer geld voor het gevecht dan Koopmans 
en kon zich dan ook een zeer aangename levensstijl permitteren:

De gage van Rudy was daarentegen slechts enige malen rond de 50 mille 
afgesproken, en daar moesten de enorme kostenposten nog vanaf wor-
den getrokken. Een Alfa Romeo Sport mag dan een mooie auto zijn, het 
is natuurlijk niets in vergelijking met een Rolls Royce. De bovenwoning 
was knus en gezellig, maar stond in de verhouding als de garage van de 
luxe villa van de Amerikaan. [Mustafa Muhammad] zou, ook al verloor hij 
zijn wereldtitel aan Rudy, nooit meer tot armoede vervallen. Hij had zijn 
schaapjes op het droge en kon na zijn carrière van een welverdiend pen-
sioen gaan genieten. Kon Rudy Koopmans, inmiddels al bijna twintig jaar 
keihard werkend voor zijn sport, dat straks ook zeggen?156

Van der Veen probeerde in zijn biografie over Stamsnijder af te rekenen 
met het negatieve imago dat de veldrijder in Nederland had omdat hij na 
zijn wereldtitel in 1981 zelden meer in Nederlandse wedstrijden uitkwam. 
Hij zou te veel geld vragen voor zijn deelname aan wedstrijden en daardoor 
onbetaalbaar zijn voor wedstrijddirecteuren. Volgens Stamsnijder had hij 
daar namelijk recht op. In zijn biografie, waarin Van der Veen toch al veel 

154  Schel, Wim van Hanegem, 23, 41. Overigens heeft Van Hanegem uiteindelijk nooit in Italië ge-
speeld. Op een paar maanden bij de Amerikaanse club Chicago Sting na, heeft hij altijd bij Nederland-
se clubs onder contract gestaan.
155  Zoeteman e.a., Rudy Koopmans, 107.
156  Ibidem, 119.
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nadruk legde op het strijden tegen vermeend onrecht, citeerde hij de veld-
rijder als volgt: ‘Jarenlang heb ik me opgeofferd. (…) M’n verloofde zag ik 
nauwelijks staan, ik legde er dik tweeduizend gulden bij. Later (…) heb ik 
eindelijk een jaar lang kunnen oogsten. Ik heb een klap geld verdiend. Toch 
hè, als ik het over al de jaren uitsmeer dan houd ik er niets aan over.’157 

Sporters in het ik-tijdperk
Hoe kan de toegenomen aandacht voor geld en het beschrijven van de rela-
tieve luxe waarin sporters leefden verklaard worden? Ik wees al op de pro-
fessionalisering en commercialisering van de sportwereld. Nu sporters 
meer geld konden en gingen verdienen, werd praten daarover ook logi-
scher en minder taboe. Volgens Woolridge kwam daarvoor ook in autobio-
grafieën van Engelse voetballers in deze periode meer ruimte.158 Maar dat 
het onderwerp zo’n nadrukkelijke plaats kreeg in Nederlandse sportbio-
grafieën is ook gerelateerd aan veranderende maatschappelijke opvattin-
gen over geld verdienen, consumentisme en individualisering. 

Niet alleen sporters waren in de jaren zeventig over het algemeen wel-
varender dan in de voorgaande decennia, ook veel andere Nederlanders en 
dus ook de lezers van sportbiografieën. Sinds het einde van de jaren vijf-
tig profiteerde de Nederlandse bevolking van de economische groei, waar-
door de welvaart explosief steeg. Door hogere lonen konden Nederlanders 
producten kopen die lange tijd exclusieve luxegoederen waren geweest zo-
als televisies, auto’s en huishoudelijke apparaten.159 Het was dus vermoe-
delijk voor de meeste lezers niet zo moeilijk om zich te vereenzelvigen met 
sporters die ook geld verdienden en uitgaven. 

In 1979 karakteriseerde journalist John Jansen van Galen de jaren ze-
ventig als het ‘ik-tijdperk’. Hij muntte de later vaak gebruikte term in een 
dubbelnummer van het weekblad Haagse Post dat in de laatste week van 
het decennium verscheen en in 1980 onder de gelijknamige titel in boek-
vorm werd uitgegeven. Het begrip was oorspronkelijk afkomstig uit de 
Verenigde Staten waar journalist Tom Wolfe in 1976 het invloedrijke es-
say ‘The “me” decade’ had gepubliceerd.160 Daarin betoogde hij dat Ame-
rikanen in de jaren zeventig, als gevolg van de toegenomen welvaart en 
verzwakte sociale structuren, steeds meer op zichzelf gericht waren. Vol-
gens Jansen van Galen was ook Nederland veranderd in een maatschappij 
waarin waarden als gemeenschapszin en solidariteit langzaam aan bete-
kenis inboetten ten koste van individualisering, zelfontplooiing en zelf-
bewustwording. Het nastreven van een zelfbepaalde levensstijl, met de 
materiële mogelijkheden die daarbij hoorden, werd voor veel mensen een 

157  Van der Veen, ‘Stammie’, 39.
158  Woolridge, ‘These sporting lives’, 637-638.
159  Blom, ‘Nederland sinds 1830’, 359.
160  Tom Wolfe, ‘The “me” decade and the third great awakening’, New York (23 augustus 1976).
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steeds belangrijker goed. Het toegenomen consumentisme was volgens 
Jansen van Galen een van de kenmerken van het ‘ik-tijdperk’: ‘pas in de ja-
ren zeventig leken de mensen (…) echt van [de gestegen welvaart] te gaan 
genieten. “Gun uzelf …” riepen de reclamemakers en dat lieten de Neder-
landers zich geen twee maal zeggen: buiten de deur eten, twee vakanties 
per jaar, flesje whisky in huis. (…) “You’ve only one life to live.” ’161 

Later hebben ook andere auteurs individualisme en consumentisme 
als kenmerkend voor de jaren zeventig genoemd. Socioloog Kees Schuyt 
en historicus Ed Taverne signaleren ‘een proces van massa-individuali-
sering’ na 1973, dat zich vooral uitte in de vorm van een consumptiecul-
tuur.162 De doorbraak van de consumptiemaatschappij in Nederland vond 
ook volgens historicus Duco Hellema in de jaren zeventig plaats, toen Ne-
derlanders meer dan in het voorgaande decennium konden profiteren van 
(luxe) consumptiegoederen.163 

Het feit dat biografen, vaak met medewerking van sporters, aandacht 
besteedden aan dit thema weerspiegelt de opstand van sporters over geld 
zoals die vanaf het einde van de jaren zestig geregeld in rechtszaken naar 
voren kwam. Enkelen van hen vochten financiële geschillen uit met werk-
gevers en sponsors. Toen Laseroms begin 1967 plotseling Sparta verliet 
voor de Pittsburgh Phantoms spande de Rotterdamse club een kort geding 
aan om hem aan zijn eenzijdig opgezegde verbintenis te houden. De rech-
ter veroordeelde hem tot het betalen van een dwangsom van 170.000 gul-
den, die zijn nieuwe Amerikaanse werkgever uiteindelijk betaalde.164 Een 
ander gevolg van deze uitspraak was dat een spelerscontract sindsdien 
juridisch werd erkend als arbeidsovereenkomst, waardoor voetballers 
recht kregen op veel sociale voorzieningen.165 Een jaar na Laseroms stond 
Cruijff in de rechtbank tegenover de firma Cor du Buy Sport nv, de fabri-
kant die hem voetbalschoenen van het merk Puma leverde in ruil voor het 
gebruik van Cruijffs naam. Volgens het contract kreeg Cruijff daarvoor 
1.500 gulden per jaar. Hij vond dat bedrag te laag, verkondigde in de me-
dia dat de Puma-schoenen slecht waren voor zijn voeten en eiste ontbin-
ding van zijn contract. Uiteindelijk schikten de partijen de zaak en kreeg 
Cruijff sindsdien 25.000 gulden voor het dragen van de schoenen en het 

161  John Jansen van Galen, Het ik-tijdperk (Amsterdam 1980) 105.
162  Schuyt e.a., 1950, 530.
163  Hellema, Nederland en de jaren zeventig, 188. In een recent themanummer van bmgn – Low 
Countries Historical Review wordt gesuggereerd dat de consumptiemaatschappij in Nederland in 
twee golven gestalte kreeg. In het eerste stadium, tussen 1920 en 1960, werd de individuele consu-
ment ontdekt; in het tweede, vanaf de jaren zestig, sloeg de notie van een maatschappij bestaand uit 
consumenten aan. Peter van Dam en Joost Jonker, ‘Introduction. The rise of consumer society’, bmgn 
– Low Countries Historical Review 132:3 (2017) 3-10, aldaar 6.
164  J.W.L. Brouwer, ‘Laseroms, Matheus Wilhelmus Theodorus’ in: J. Charité ed., Biogra-
fisch Woordenboek van Nederland v (Den Haag 2002) 298-300, http://resources.huygens.knaw.nl/
bwn1880-2000/lemmata/bwn5/laseroms.
165  Nederlof e.a., vvcs, 34-36.
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verbinden van zijn naam aan dit merk.166 Haan was de eerste Nederland-
se voetballer die zijn eigen werkgever aanklaagde.167 Hij was in 1975 door 
Ajax-trainer Hans Kraay uit de selectie gezet nadat hij in de media kritiek 
had geleverd op diens tactiek en autoritaire stijl van leidinggeven.168 Om-
dat een groot deel van Haans inkomen uit wedstrijdpremies bestond liep 
hij door zijn verwijdering veel geld mis. Hij won de rechtszaak, maar om-
dat de verhouding met zijn werkgever was bekoeld bereikten de partijen 
kort na de rechterlijke uitspraak overeenstemming over ontbinding van 
zijn contract bij Ajax.

2.2.2 Strijdbare sporters

Deze rechtszaken draaiden weliswaar om geld, maar ze gaven ook uiting 
aan een groeiend zelfbewustzijn en een grotere mondigheid van de spor-
ters, eigenschappen die ook veel biografen in de jaren zeventig en tachtig 
aan sporters toeschreven. Zij typeerden hen als buitengewoon strijdbare 
personen, vaak in relatie tot geld, maar ook tot traditionele hiërarchieën. 
Hoewel de vergelijking niet helemaal zuiver is, is het toch interessant om 
in dit kader op te merken dat verschillende Engelse voetballers in hun au-
tobiografieën al vanaf de jaren vijftig blijk gaven van een zelfbewustere en 
strijdbaardere toon.169

De Nederlandse biografen karakteriseerden sporters als strijdbaar in 
de meest letterlijke zin van het woord. Ze beschreven uitvoerig en con-
creet hoe zij strijd leverden en in conflict kwamen met mensen binnen en 
buiten de sportwereld. Vrijwel alle in de jaren zeventig en tachtig gepubli-
ceerde biografieën bevatten wel één of meer beschrijvingen van conflic-
ten waarbij de sporter in kwestie betrokken was geweest. In verschillende 
boeken vormden deze zelfs de kern van het narratief, zoals in de biografie-
en over Venneker, Dijkstra en Koopmans. Veel van de beschreven twisten 
draaiden om machtsrelaties. Daarnaast karakteriseerden biografen spor-
ters ook als strijdbaar in overdrachtelijke en meer abstracte zin door hun 
vechtersmentaliteit, doorzettingsvermogen en vastberadenheid te benoe-
men en die te beschouwen als bepalende factoren voor succes. 

Strijden tegen autoriteit
‘Eind jaren zeventig was Nederland een Actieland geworden’, constateert 
filosoof en journalist Antoine Verbij.170 In de jaren zeventig, maar ook nog 

166  Baartse, Toeval is logisch, 103-104; Van Os, ‘Zinnebeeld van ons’.
167  Hans van Willigenburg, ‘Arie Haan’, De Groene Amsterdammer, 120:12 (20 maart 1996).
168  ‘Verbolgen Arie Haan: “Kraay weg bij Ajax of ik” ’, De Telegraaf (10 maart 1975); Hans Woud-
stra, ‘Haan: Kraay moet opkrassen’, De Telegraaf (10 maart 1975).
169  Woolridge, ‘These sporting lives’, 630-633.
170  Antoine Verbij, Tien rode jaren (Amsterdam 2010) 16.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   118 20-12-18   14:26



2.2 De biografische constructie van zelfbewuste sporters 119

in de jaren tachtig, gaven grote delen van de Nederlandse bevolking uiting 
aan een niet eerder vertoonde actiebereidheid. Deze kwam onder andere 
naar voren in de vorm van ludieke acties, werkstakingen, bedrijfsbezettin-
gen, demonstraties en rellen. Er waren in deze periode duizenden orga-
nisaties, comités, centra en werkgroepen actief die zich bezighielden met 
een groot aantal maatschappelijke kwesties.171 Deze groeperingen waren 
bovendien in toenemende mate bereid zich te laten gelden en op te staan 
tegen autoriteiten. Studenten protesteerden tegen de ‘oligarchie van pro-
fessoren’, gebrek aan inspraak en verhoging van het collegegeld, Dolle Mi-
na’s streden om de legalisering van abortus en de groeiende milieubewe-
ging verzette zich tegen kernenergie en -wapens. 

Ook in de sportwereld manifesteerde deze actiebereidheid zich. Uit pro-
test tegen de huns inziens amateuristische gang van zaken bij de knvb zeg-
den voetballers van het Nederlands elftal bijvoorbeeld collectief interlands 
af.172 Ook gingen voetballers, via de spelersvakbond vvcs, de strijd aan ‘te-
gen machten en krachten in de afdeling betaald voetbal van de knvb, die 
het altijd alleen voor het zeggen hebben gehad.’173 In 1977 kregen spelers 
medezeggenschap in het sectiebestuur betaald voetbal van de bond.

De meeste protestbewegingen in Nederland gaven in de jaren zeventig 
en tachtig uiting aan in de samenleving breed gedeelde antiautoritaire ge-
voelens. Volgens Hellema bestond er ‘in de lange jaren zeventig een over-
al zichtbare neiging tot ongehoorzaamheid.’ Burgers probeerden op aller-
lei manieren om ook individueel het gezag te tarten door regels te negeren 
of te ontwijken. Zij kraakten bijvoorbeeld woningen, weigerden om mee 
te werken aan de volkstelling of betaalden belastingen, collegegelden en 
snelheidsboetes niet of slechts gedeeltelijk.174 Kennedy benadrukt dat de 
Nederlandse overheden deze burgerlijke ongehoorzaamheid tolereerden 
zolang er geen geweld werd gebruikt, en spreekt zelfs van ‘een nieuw, hoe-
wel impliciet, sociaal contract.’175

Uit Koks reconstructie van het wereldkampioenschap voetbal in 1974 
blijkt dat ook de Nederlandse voetballers op hun manier uitdrukking ga-
ven aan een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zij namen het bij-
voorbeeld niet zo nauw met de discipline, kaartten om hogere bedragen 
dan was toegestaan en rookten en dronken.176 Bovendien ondermijnden 
ze het gezag van hogergeplaatsten met zogenaamd ludieke acties. Kok be-
schrijft bijvoorbeeld hoe Neeskens op een onbewaakt ogenblik peper in de 

171  Hellema, Nederland en de jaren zeventig, 69; Saskia E. Wieringa, ‘Imitatie en transformatie. 
Een verkenning van actierepertoires en protestculturen in de lange jaren zeventig’ in: Marian van der 
Klein en Saskia Wieringa eds., Alles kon anders (Amsterdam 2006) 9-19, aldaar 9-11.
172  Kok, 1974, 39.
173  Citaat uit het vvcs-blad De Contractspeler (1977), opgenomen in: Nederlof e.a., vvcs, 84.
174  Hellema, Nederland en de jaren zeventig, 84, 105.
175  Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, 172-173.
176  Kok, 1974, 216-217.
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broek van assistent-trainer Fadhronc gooide en Johnny Rep een emmer 
water leeggooide over knvb-voorzitter Wim Meuleman.177 Het is dan ook 
niet verrassend dat biografen in de jaren zeventig veel aandacht besteed-
den aan allerlei vergelijkbare gezagsondermijnende acties van sporters. 
Daarbij spraken ze vaak, zowel impliciet als expliciet, hun steun uit voor 
atleten die antiautoritair gedrag vertoonden. De betwiste machtsrelaties 
werden in sportbiografieën op vier niveaus beschreven.

Verschillende biografen verheerlijkten allereerst de manier waarop 
sporters in hun jonge jaren durfden op te staan tegen oudere medespelers. 
Vente opende zijn biografie over Laseroms bijvoorbeeld met een anekdo-
te over het begin van diens voetballoopbaan. In zijn tweede wedstrijd voor 
rbc zou hij, zestien jaar oud, recalcitrant en ‘kordaat’, een penalty hebben 
opgeëist nadat hij eerst een ‘oudgediende’ ploeggenoot opzij had geduwd. 
Laseroms miste vervolgens de strafschop. De biograaf schreef liefkozend 
over Laseroms als ‘onstuimige snotneus’, ‘jonge rebel’ en ‘Pietje Bell’.178 
Hoewel niet bekend is in hoeverre dit incident echt heeft plaatsgevonden, 
is het waarschijnlijk dat Vente het in de biografie enigszins heeft gechar-
geerd.179 Met zijn beschrijving in het begin zette de auteur in elk geval de 
toon voor de rest van het boek, waarin hij Laseroms op een positieve wij-
ze karakteriseerde als een onschuldige opstandeling die deed wat in hem 
opkwam en daarbij niet schroomde bestaande verhoudingen op de kop te 
zetten.

Drakesteijn beschreef in zijn Sportsterren-portret over Neeskens op ver-
gelijkbare wijze diens start bij Ajax, op achttienjarige leeftijd:

Tijdens een van de allereerste trainingspartijtjes presteerde hij het ook 
zonder aanzien des persoons aanvoerder Velibor Vasovic onderuit te 
schoppen toen deze hem dreigde te passeren. Dat was een opzienbaren-
de daad, omdat nieuwe spelers, en vooral jonge spelers, het niet zo gauw 
in hun hoofd halen een oudere speler met een gevestigde naam voor joker 
te zetten of onderuit te halen.

Drakesteijn voegde er nog aan toe dat zowel Vasovic als trainer Michels dit 
voorval konden appreciëren, al is niet bekend waarop hij die informatie 

177  Ibidem, 198-200.
178  Vente, Theóóóóó!, 5-6. 
179  Ventes beschrijving van dit incident is vermoedelijk op een aantal punten niet accuraat. Vol-
gens hem gebeurde dit in de slotfase van een wedstrijd tegen Alkmaar in het najaar van 1956, bij een 
1-0 achterstand. Laseroms zou zestien jaar oud zijn geweest. In het seizoen 1956/1957 speelde rbc 
echter niet tegen Alkmaar. In het najaar van 1957 speelde rbc wél tegen Alkmaar en in die wedstrijd 
miste Laseroms, inmiddels zeventien jaar oud, ook een strafschop. Dit gebeurde echter niet bij een 
achterstand van 1-0, maar van 2-1, en ook niet in de laatste minuut, zoals Vente enigszins sensationeel 
suggereerde. In de wedstrijdverslagen wordt niet gerept over commotie rondom de penaltynemer. 
‘Elan van rbc niet voldoende’, De Stem (14 oktober 1957); ‘rbc-Alkmaar’, Algemeen Handelsblad (14 
oktober 1957).
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baseerde. Door deze gebeurtenis en de positieve reacties van Vasovic en 
Michels te beschrijven gaf de auteur nadrukkelijk vorm aan de constructie 
van de voetballer als uitdager van het bestaande gezag.180

Het tweede niveau waarop biografen het antiautoritarisme van spor-
ters beschreven betreft hun relatie met (voormalige) trainers of ploeglei-
ders. De schrijvers gingen uitvoerig in op oude conflicten. Baudoncq lar-
deerde zijn biografie over Haan bijvoorbeeld met ruzies die de voetballer 
gedurende zijn carrière uitvocht met trainers als Kraay, Rob Baan en Jan 
Zwartkruis. Baudoncq typeerde Haan als een zelfbewuste man, letterlijk 
een rebel zelfs, die zich verzette tegen de vermeend autoritaire manier van 
leidinggeven van zijn superieuren.181 Volgens Baudoncq bedankte Haan in 
1978 voor het Nederlands elftal nadat hij tot zijn grote ergernis had ont-
dekt dat de assistent-coach nog altijd rapporten over diens spel maakte.182

In Amels’ biografie over Raas wijdde hij een apart hoofdstuk aan een 
reeks twisten tussen de wielrenner en zijn Raleigh-ploegleider Post. Die 
hadden in 1977 tot een tijdelijke en in 1983 tot een definitieve breuk tus-
sen de twee geleid. Amels verklaarde de verschillende botsingen door te 
wijzen op hun beider koppigheid. Toch koos hij duidelijk de kant van Raas. 
In zijn beschrijving van de scheiding karakteriseerde hij Post als een au-
toritaire ploegleider die zich te veel zou bemoeien met zijn pupil. Hij pre-
senteerde Raas als een loyale wielrenner die ondanks vele lucratieve aan-
biedingen zijn baas lange tijd was trouw gebleven, maar uiteindelijk toch 
(en volgens Amels met recht) voor zichzelf koos.183 Op het moment dat de 
spanningen tussen de twee het hoogst opliepen werd Raas Nederlands 
kampioen. Amels schreef naar aanleiding van dit nk een voor deze tijd ty-
perende zelfverzekerde trots aan Raas toe door te stellen dat hij met zijn ti-
tel duidelijk had gemaakt dat ‘er met hem niet te spotten viel.’184 

Auteurs boden sporters ook, veel meer dan in de vorige periode, ruim-
te om hun trainers te bekritiseren. Dit is illustratief en veelbetekenend 
voor de gewijzigde verhoudingen tussen coaches en spelers, voor de toe-
genomen mondigheid van sporters, maar ook voor de kennelijke behoef-
te van de biografen om deze elementen te benadrukken. De verschillende 
auteurs van Sportsterren citeerden de voetballers veelvuldig over trainers 
die hen in het verleden slecht zouden hebben behandeld of hun vak niet 
zouden hebben verstaan. Het valt op dat vooral Swart, verslaggever bij het 
sociaaldemocratische dagblad Het Vrije Volk, de voetballers die hij portret-
teerde deze ruimte gunde. In zijn boekje over Henk Wery citeerde hij hem 
over zijn trainer bij dws, de Engelsman Leslie Talbot. De voetballer gaf in 

180  Drakesteijn, Johan Neeskens, 6-7.
181  Baudoncq, Haan-derlecht, 55.
182  Ibidem, 121.
183  Wim Amels, Klassiekerkoning Jan Raas (Valkenswaard 1984) 95-97.
184  Ibidem, 100.
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deze passage zelf ruiterlijk toe dat zijn coach hem terecht ‘vlegeldriften’ 
had verweten. Maar Wery haastte zich om eraan toe te voegen dat hij Tal-
bot, die op trainingen ‘als een gek en wildeman’ zou schreeuwen, niet ge-
schikt achtte als coach. Met diens ‘bullebak-methoden’ zou hij ‘heel wat 
jongens kapot’ hebben gemaakt.185 In een ander portret introduceerde 
Swart de Sparta-speler Venneker als een man ‘die niet langer van zijn hart 
een moordkuil’ wilde maken en bereid was ‘daarvoor heilige huisjes te ver-
trappen’.186 Hij presenteerde Venneker, die overigens in deeltijd ook ver-
slaggever bij Het Vrije Volk was, als een mondig persoon die op veel men-
sen en zaken kritiek uitte. Hij spaarde verschillende oud-trainers van zijn 
clubs Sparta en Feyenoord niet. Elek Schwartz kon Venneker bijvoorbeeld 
‘wel als mens, maar als vakman nauwelijks (…) waarderen’, terwijl hij Wiel 
Coerver juist ‘een goede trainer, maar geen [goed] mens’ vond. George 
Kessler en Willy Kment ontbeerden volgens de voetballer communicatie-
ve vaardigheden.187 Ook Van Hanegem gaf zijn mening over diverse oe-
fenmeesters. In de biografie van Van der Smagt beoordeelde hij een aantal 
weliswaar positief, maar op anderen was hij uiterst kritisch. In tegenstel-
ling tot Venneker noemde hij Coerver juist ‘tactisch heel zwak’ en zelfs een 
leugenaar. Fadhronc en Kraay waren in zijn ogen te nerveus en dus onge-
schikt als trainer.188

Antiautoritarisme manifesteerde zich ook in de vorm van kritiek op 
sportbestuurders. Het negatief geladen woord ‘bobo’, afkorting voor 
bondsbonzen, vindt weliswaar niet zijn oorsprong in de jaren zeventig, 
maar werd in die periode wel steeds vaker in de media gebruikt.189 Hof ge-
bruikte zoals gezegd het conflictmodel als een belangrijk narratief instru-
ment in zijn biografie over Dijkstra. Hij manoeuvreerde echter niet de 
schaatsster, maar haar vader in de rol van rebellerende actor die opstond 
tegen het gezag. Lou Dijkstra zou voortdurend hebben geprotesteerd te-
gen vermeend onrecht jegens zijn dochter. Diens concurrente Joan Haan-
appel, dochter van de voorzitter van de Haagse ijsclub Houtrust en dus bij 
voorbaat verdacht, won tussen 1955 en 1958 alle Nederlandse kampioen-
schappen, maar volgens vader Dijkstra waren deze alle behaald op dubieu-
ze gronden. Of hij hierin gelijk had is onbekend en voor dit onderzoek ook 
irrelevant. Belangrijker is dat Hof Dijkstra’s gevoel van onrecht uitvoerig 
beschreef en dit sentiment bovendien versterkte. Hij presenteerde Sjouk-
je bijvoorbeeld als een slachtoffer van malafide juryleden (‘spruitjeslucht-

185  Swart, Henk Wery, 8.
186  Jan D. Swart, Hans Venneker. Doelman/spits/back. Sportsterren ix (Assen 1972) achterplat, 2.
187  Ibidem, 3, 1, 16.
188  Van der Smagt e.a., Willem van Hanegem, 71-74.
189  Jurryt van de Vooren, ‘De term “voetbalbobo” is niet door Ruud Gullit verzonnen’, Sportgeschie-
denis.nl (12 maart 2018), https://sportgeschiedenis.nl/de-vraag-van-de-dag/de-term-voetbalbobo-is-
niet-door-ruud-gullit-verzonnen/ (geraadpleegd 18 april 2018).
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beslissers’) en schreef over de ‘sabotage’ van de ‘Haagse kliek’.190 ‘Den 
Haag’ – Haanappel – fungeerde in de biografie voortdurend als antithese 
van ‘Amsterdam’ – Dijkstra. Interessant genoeg gebruikte Hof ‘Den Haag’ 
ook ter aanduiding van de zijns inziens verkwistende bestuurders van het 
noc en de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (knsb). Hij 
maakte van hen een karikatuur door de reactie van Lou Dijkstra op hun 
vermeende geldverspilling weer te geven. Die zou hebben gezegd: ‘Ze ma-
ken er daar in Den Haag wel wat moois van. Kunnen we straks ook nog 
voor Sjouk betalen, terwijl ik niet weet hoeveel lui van het n.o.c. lekker 
naar Italië gaan zonder iets anders te doen dan lekker eten en drinken op 
andermans kosten.’ Hof, werkzaam bij Het Vrije Volk, zette het clichébeeld 
van de potverterende bestuurders iets verderop nog krachtiger neer: ‘Wat 
een geld kost dat, al die kerels. Want die zitten natuurlijk lekker op kosten 
van de organisatie in goede kamers en aan goede tafels. Dat mag best een 
paar franken kosten, maar voor degenen, die het werk moeten doen, ligt er 
niet veel op de toonbank.’191

Ten slotte beschreven biografen ook de betwiste verhoudingen tussen 
sporters en autoriteiten buiten de sportwereld. Het boek over Koopmans 
is hiervan het duidelijkste voorbeeld. Zoeteman en Zwarts beschouwden 
het leven van de bokser als één groot gevecht en beschreven tal van inci-
denten en ruzies. De veelzeggende titel van het slothoofdstuk, ‘Het moei-
lijke gevecht buiten de ring’, is exemplarisch voor de sterke nadruk in deze 
biografie op conflicten met tegenstanders, bokspromotors, sportbestuur-
ders, advocaten, zakenpartners, werkgevers, journalisten, echtgenotes en 
de Belastingdienst. De biografen schreven uitvoerig over het geschil met 
de fiscus, dat ze weergaven als een strijd tussen de hard trainende kam-
pioen van het volk en de ‘starre’, welhaast sadistische ambtenaren van 
de Belastingdienst die het op hem zouden hebben voorzien. Het conflict 
draaide om een naheffing van 450.000 gulden die Koopmans aan het einde 
van zijn carrière kreeg. Het hoofdstuk waarin de auteurs hierover schre-
ven noemden ze, typerend voor hun eigen opvattingen, ‘De belasting-
dienst haalt Rudy pas echt neer!’. Het is niet moeilijk te ontwaren waar de 
sympathie van Zoeteman en Zwarts lag:

Op het belastingkantoor peinsden een aantal ambtenaren zich suf hoe ze 
die bokser, die vrijwel dagelijks met zijn gezicht in kranten en weekbla-
den stond, nu eens moesten pakken. IJverig berekenden deskundigen dat 
ze minimaal 450.000 gulden van hem konden vorderen. Immers, hij ver-
diende de afgelopen jaren als Europese kampioen fikse gages. Met de hoge 
kosten voor iedere wedstrijd, de zwart uitbetaalde gages aan trainers en 
sparringpartners, werd uiteraard geen rekening gehouden. Ook niet met 

190  Hof, Met vallen en opstaan, 37, 51, 76, 98.
191  Ibidem, 87, 89.
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het feit dat Rudy inmiddels twintig jaar met keiharde trainingen en af-
zien naar de top was doorgedrongen en pas de laatste jaren de vruchten 
van zijn geploeter kon plukken. De wet bepaalt nu eenmaal dat iedere Ne-
derlander belastingplichtig is. Ook Europees kampioen Rudy Koopmans.192

Door nadrukkelijk de kant van Koopmans te kiezen en drogredenen voor 
een eventuele belastingvrijstelling aan te voeren, schreven Zoeteman en 
Zwarts de bokser in een slachtofferrol. Ze beschouwden hem als een een-
ling die niet alleen moest afrekenen met tegenstanders in de ring, maar 
ook daarbuiten. Hij was voor hen de underdog die werd kleingehouden 
door de machtige autoriteiten en steun verdiende in zijn strijd tegen die 
macht.

Niet alle biografen presenteerden hun sporters als gezagsondermij-
nende opstandelingen. Het opvallendste contranarratief is te vinden in 
Scheepmakers biografie over Cruijff. Hij wordt de laatste decennia vaak 
beschouwd als de belangrijkste representant van een generatie sporters 
die sinds het einde van de jaren zestig voor zichzelf opkwamen en traditio-
nele autoriteiten uitdaagden. Hij zou het conflictmodel in de sport hebben 
geïntroduceerd.193 Veel hedendaagse auteurs illustreren Cruijffs vermeen-
de opstandigheid aan de hand van zijn aangepaste voetbalshirts tijdens het 
wk in 1974. Omdat hij persoonlijk door Puma werd gesponsord liet Cruijff 
voor iedere wedstrijd een van de drie verticale strepen op de mouw, het 
kenmerk van knvb-sponsor Adidas, verwijderen. Voor Kok was deze ac-
tie bovenal een blijk van insubordinatie en een uiting van ‘de brutaliteit 
van het individu dat maling had aan de autoriteiten.’194 In zijn boek over 
het Nederlandse voetbal meent de Engelse journalist David Winner dat 
Cruijff hiermee de gevestigde orde tot het uiterste provoceerde.195 Interes-
sant genoeg beschouwde Scheepmaker Cruijff in 1972, weliswaar vóór dat 
wk, juist als een man die opkeek tegen het gezag. In zijn voor de rest zeer 
lovende biografie was Cruijffs vermeende onderdanigheid de enige kriti-
sche noot die Scheepmaker kraakte. Hij zou wel wat meer maatschappelijk 
bewustzijn mogen tonen en zich kritischer mogen opstellen ten opzichte 
van autoriteiten. Scheepmaker noemde hem veelzeggend ‘provo in Ajax, 
geen provo in Nederland.’ Hij dichtte Cruijff een grotere invloed toe dan 
waarvan die zich bewust was:

Als een van Neêrlands populairste persoonlijkheden (…) heb je ontegen-
sprekelijk ‘macht’, er wordt naar je geluisterd (…) en die macht zou Johan 

192  Zoeteman e.a., Rudy Koopmans, 143-144.
193  Van Hilvoorde e.a., ‘ “Pythagoras in boots” ’, 436-437; Van Os, ‘Zinnebeeld van ons’; Hubert 
Smeets, ‘Hoe Johan Cruijff Nederland vormgaf’, Hard Gras 10 (1997) 31-49, aldaar 42.
194  Kok, 1974, 37.
195  Winner, Brilliant orange, 25.
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Cruijff moeten benutten en ook kunnen benutten als hij besefte dat hij ook 
buiten het voetbalveld een persoonlijkheid is. Maar dat beseft hij niet, inte-
gendeel, hij is wat dat betreft veel te timide. Hij ziet op tegen oudere men-
sen, vooral tegen ‘advocaten en notarissen, mensen van standing, die er-
voor geleerd hebben en een vrij hoog intelligentiepeil hebben’. (…) Hij beseft 
mijns inziens te weinig, dat die advocaten en notarissen ook opzien tegen 
hem, niet alleen als voetballer-puur, maar ook als persoonlijkheid, die zich 
op een manier in de wereld beweegt waar zij meestal nog niet aan toe zijn.196

Deze beschrijving van welhaast gedweeë nederigheid was echter een ano-
malie in de jaren zeventig en tachtig. Lezers van biografieën leerden de 
sporters vooral kennen zoals de meeste biografen ze presenteerden: vaak 
opstandig, soms rebels en vastbesloten om zich niet automatisch te schik-
ken naar de bestaande machtsverhoudingen. Daarmee weerspiegelden ze 
een zekere maatschappelijke dwarsheid, en versterkten die tegelijkertijd 
ook. 

Strijdbaarheid als mentaliteit
Naast het beschrijven van concrete conflictsituaties, maakten biogra-
fen ook vechten in overdrachtelijke zin tot een prominent thema in hun 
boeken. Veel van hen dichtten sporters een vechtersmentaliteit toe, die 
zich vooral leek te manifesteren bij tegenspoed of tegenwerking, zoals 
de eerdergenoemde dopingbeschuldigingen. Relatief veel boeken in deze 
periode zijn opgebouwd volgens een van de varianten van een ‘ups and 
downs’-structuur.197 De titel van Hofs Dijkstra-biografie, Met vallen en 
opstaan, verwijst bijvoorbeeld niet alleen naar kunstschaatstrainingen, 
maar ook naar haar veronderstelde doorzettingsvermogen en bereid-
heid zich te herpakken bij tegenslag. In andere biografieën relateerden de 
schrijvers strijdbaarheid aan een gebrek aan waardering voor sporters. 
Van der Veen beschouwde ‘het moeten roeien tegen de stroom in, knokken 
tegen de sterkere, presteren van het onmogelijke’ als belangrijkste rede-
nen voor het uiteindelijke succes van Stamsnijder en stelde vast dat ‘zich 
achtergesteld voelen’ voor hem een belangrijke drijfveer was. De veldrij-
der zou zich met name hebben geërgerd aan de grote verschillen in publie-
ke waardering voor wegrenners en veldrijders.198 Buijk en Van Zunderd 
karakteriseerden op hun beurt het wielerleven van Van der Poel in 1989 
als ‘de zware strijd om erkenning’.199 Verschillende biografen beschreven 
deze ‘strijd’ in de vorm van een wederopstandingsverhaal, door Whannel 

196  Scheepmaker, Cruijff, 181.
197  Whannel, Media sport stars, 61.
198  Van der Veen, ‘Stammie’, 18, 50.
199  Buijk e.a., Adrie van der Poel, 5.
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een ‘phoenix from the flames’-narratief genoemd.200 Vaste ingrediënten: 
dieptepunt, ommekeer en overwinning.

Vente was een van de auteurs die hiervan gebruikmaakten. Hij situeer-
de het dieptepunt van Laseroms’ loopbaan in 1968. De voetballer stond 
toen onder contract bij de Amerikaanse club Pittsburgh Phantoms en 
speelde tijdens zijn verlof in Nederland mee in een wedstrijd tussen twee 
zogenaamde caféteams. Vente beschreef dat Laseroms veel te zwaar was, 
door het publiek werd uitgefloten en dankzij deze hoon in de put raakte.201 
Volgens het verhaal kwam Laseroms diezelfde dag toevallig in contact met 
Feyenoord, waar hij een contract kon ondertekenen. Vente beschreef deze 
wending als het begin van de ommekeer in een lange strijd om erkenning. 
Hij noemde twee obstakels waarmee Laseroms na zijn transfer nog moest 
afrekenen: een potentieel vijandig gezind Feyenoordpubliek en zijn over-
gewicht.202 Het gevecht tegen de kilo’s was een centraal onderdeel in Ven-
tes wederopstandingsverhaal. Met gevoel voor pathos beschreef hij Laser-
oms’ ‘onverzettelijke wil’ en enorme inzet die ertoe leidden dat hij in korte 
tijd veel afviel en weer fit raakte: ‘Voor een normaal mens een geweldige 
prestatie. Voor iemand als Theo Laseroms iets heel normaals.’203 Vente 
beschouwde de huldiging na de Europacupwinst van Feyenoord in 1970, 
waarbij hij het aantal aanwezige supporters vermoedelijk overschatte, als 
de voltooiing van Laseroms’ herrijzenis.204 De yell ‘Theóóóóó’ – niet toe-
vallig de ondertitel van de biografie – markeerde voor de biograaf de er-
kenning die Laseroms ‘eindelijk’ ten deel viel.

Baudoncq hanteerde een vergelijkbare verhaalstructuur in zijn boek 
over Haan. Hij karakteriseerde diens periode bij Ajax, waar hij tussen 
1969 en 1975 onder contract stond, als een lange weg vol valkuilen, tegen-
slagen en tegenwerking. Hij dramatiseerde met name Haans eerste jaren 
in Amsterdam, toen hij nauwelijks aan spelen was toegekomen. Baudon-
cq benadrukte in krachtige bewoordingen de uitzichtloosheid en onrecht-
vaardigheid van Haans situatie bij Ajax en diens verdwenen plezier in het 
‘verdomde voetbal.’ Het dieptepunt én de ommekeer kwamen volgens 
Baudoncq samen in een wedstrijd nadat Haan de voorgaande nacht bij 
hoge uitzondering tot in de late uurtjes zou zijn uitgegaan. Juist op die zon-
dag in mei 1971 stelde trainer Michels hem verrassend op in het basiself-
tal. De voetballer vermoedde dat de wedstrijd dankzij zijn kater het einde 

200  Whannel, Media sport stars, 138.
201  Vente, Theóóóóó!, 9.
202  Veel Feyenoordsupporters waren het niet eens met het aantrekken van Laseroms. Ze vonden 
dat de als hard en robuust bekend staande verdediger niet paste bij het technische en mooie voetbal 
dat Feyenoord nastreefde. Vente nam in zijn biografie enkele kritische ingezonden brieven van derge-
lijke supporters op waarmee hij de ‘strijd’ nog wat meer allure gaf. Ibidem, 12.
203  Ibidem, 14.
204  Waar de meeste schattingen uitgingen van maximaal 150.000 bezoekers, bezongen volgens 
Vente 200.000 mensen Laseroms en zijn ploeggenoten.
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van zijn carrière zou inluiden. Haan scoorde echter, speelde in de eerst-
volgende wedstrijden ook en won met Ajax de Europacup i. Baudoncq be-
schouwde die gewonnen finale als Haans definitieve wederopstanding, na 
een ‘zwarte periode, de maanden en de jaren waarin hij zichzelf had ver-
vloekt omdat hij naar Ajax was gegaan’.205

Gebrek aan erkenning en tegenslagen liepen ook als rode draden door 
het levensverhaal van Zoetemelk dat Amels opschreef. In meerdere pas-
sages benoemde hij het imago van ‘wieltjeszuiger’ dat aan hem kleefde. 
Zoetemelk werd vooral in België regelmatig uitgefloten omdat hij een de-
fensieve in plaats van offensieve rijstijl zou hebben. Amels verdedigde de 
wielrenner tegen deze verwijten. In stevige termen beweerde hij dat Zoe-
temelk juist vaak de aanval zocht. Zo beschreef hij verscheidene acties 
waarbij hij de concurrentie ‘verplettert’206 en het peloton uit elkaar ‘ran-
selt’.207 Amels’ verweer was ook expliciet. Zo schreef hij bijvoorbeeld: ‘me-
teen vlamt Joop Zoetemelk weg op een manier, waarmee hij nog eens dui-
delijk onderstreept geen wieltjeszuiger te zijn.’208

2.2.3 De mens achter de sporter

In het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat biografen in de jaren zestig 
begonnen met het aftasten van de grenzen tussen de publieke en de per-
soonlijke levenssfeer van de sporters. Zij schreven langzaam maar zeker 
meer over mensen en zaken die lange tijd tot het privédomein van de atle-
ten hadden behoord. In de jaren zeventig en tachtig zette deze ontwikke-
ling zich door. Schrijvers richtten zich, in de geest van de door De Tijd in-
gezette zoektocht naar de ‘mens achter de sporter’,209 steeds vaker ook op 
het leven dat zich buiten het veld afspeelde. Dat blijkt onder andere uit de 
manier waarop ze hun biografieën verantwoordden. Hof stelde dat zijn 
verhaal over Dijkstra ‘geen opsomming wil zijn van de geleverde presta-
ties, maar een inzicht wil geven in het leven van een mens, die met veel in-
zet en wilskracht de absolute top bereikte.’210 Op vergelijkbare wijze was 
‘Stammie’ volgens Van der Veen een portret ‘van de renner Stamsnijder en 
– vooral van de mens achter de renner.’211 

In de jaren zeventig raakte openheid over het persoonlijke leven van be-
kende individuen in Nederland meer geaccepteerd. In zijn terugblik op dit 
decennium schreef Jansen van Galen dat het zelfs ‘een soort stilzwijgen-

205  Baudoncq, Haan-derlecht, 59-60, 74-75.
206  Amels, Het wielerleven van Joop Zoetemelk, 24, 44, 50, 76.
207  Ibidem, 50.
208  Ibidem, 41. 
209  Frans Nypels, ‘Sportjournalisten vaak uit op rellen’, De Tijd (15 april 1969).
210  Hof, Met vallen en opstaan, 4.
211  Van der Veen, ‘Stammie’, 7.
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de verplichting [leek] geworden voor publieke persoonlijkheden om hun 
hele “menszijn” ook en public tentoon te stellen.’212 Voorheen had deze op-
dracht slechts betrekking gehad op mensen uit de wereld van het amuse-
ment, maar sinds de jaren zeventig werden ook de privélevens van men-
sen uit andere sectoren, zoals de sport, steeds publieker. ‘Wie wist hoe de 
vrouw van Drees heette?’ vroeg Jansen van Galen zich ter vergelijking af. 
‘En welk boek Abe Lenstra las? Van den Uyl en Cruijff weten we het alle-
maal.’213 

Eerder in dit hoofdstuk heb ik gewezen op de toegenomen aandacht 
voor human interest vanuit een deel van de (sport)journalistiek sinds de 
jaren zestig en de opkomst van de roddelpers vanaf het begin van de jaren 
zeventig. Deze ontwikkelingen waren onderdeel van een veel groter pro-
ces van informalisering en ze versterkten dit bovendien. De verzuiling en 
de daarin gepraktiseerde moraal hadden plaatsgemaakt voor vrijere op-
vattingen en informelere omgangsvormen.214 De seksuele zeden en het 
denken over gezins- en samenlevingsvormen veranderden, samenwonen 
en seks voor het huwelijk werden steeds meer geaccepteerd. Nederland-
se films met expliciete naakt- en seksscènes als Blue Movie (1971), Turks 
Fruit (1973) en Schatjes (1984) werden grote bioscoophits. Dat biografieën 
onder invloed van de politisering van het persoonlijke leven en de seksue-
le revolutie in de jaren zeventig veranderden is logisch. Volgens historicus 
Hans Goedkoop werd in deze periode ook in andere biografieën het ‘in-
tieme leven’ relevant, ‘eenvoudig omdat het relevant is in het leven van de 
held, de biograaf, de lezer, van ieder mens.’ En, stelt Goedkoop: ‘de tijden 
veranderden, de zeden veranderden en de biograaf veranderde mee.’215

Voor ik nader inga op de vraag hoe deze veranderde moraal zich in Ne-
derlandse sportbiografieën manifesteerde is het goed om te constateren 
dat zich in deze periode in Engeland een vergelijkbare ontwikkeling vol-
trok. Daar zorgde vooral de al genoemde invloed van de tabloids ervoor 
dat sporters, voetballers in het bijzonder, in hun autobiografieën meer 
inzicht boden in hun privélevens. Een voor die tijd extreme manifesta-
tie van openheid was de eerste zogenaamde beken-biografie waarin een 
voetballer, Jimmy Greaves, vertelde over zijn alcoholverslaving (1979).216 
In Nederland gebeurde iets vergelijkbaars, zoals uit hoofdstuk 4 blijkt, 
pas ruim twintig jaar later voor het eerst. Vanaf de jaren zeventig presen-
teerden biografen Nederlandse sporters weliswaar als mannen en vrou-
wen die nadrukkelijk méér waren dan alleen atleten die in hun sport ex-

212  Jansen van Galen, Het ik-tijdperk, 97.
213  Ibidem, 93.
214  Blom ‘Nederland na 1830’, 366.
215  Hans Goedkoop, ‘Het intieme leven. Ter inleiding op het symposium van 20 november 1991’, 
Biografie Bulletin 1:3 (1991) 3-5. 
216  Jimmy Greaves, This one’s on me (Londen 1979); Woolridge, ‘These sporting lives’, 636.
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celleerden, maar de informatie die ze gaven over het leven buiten de sport 
was nog relatief beperkt en zeker weinig schokkend. In de eerste delen 
van de Sportsterren-reeks waren de horoscopen van de voetballers opge-
nomen. In andere biografieën werden hobby’s en muziekvoorkeuren be-
sproken. Scheepmaker wijdde een heel hoofdstuk aan het lievelingsboek 
van Cruijff, een element waarover de recensenten overigens niet onver-
deeld enthousiast waren.217 Naast kennis over dit soort oppervlakkighe-
den kregen lezers in deze periode op drie niveaus meer te zien van het per-
soonlijke leven van de sporters.

De sporter in beeld
Allereerst werden de atleten, meer dan in het verleden, aan de lezers ge-
toond. De publicaties van uitgeverij Born in het begin van de jaren zeven-
tig, Wim van Hanegem, Theóóóóó! en Sportsterren, waren baanbrekend in 
het visualiseren van het leven van sporters. Qua vormgeving vertoonden 
de drie producties grote, vernieuwende overeenkomsten. De voornaamste 
gelijkenis is dat ze alle rijk geïllustreerd waren. Tot dan toe maakten uitge-
verijen ook wel gebruik van foto’s in sportbiografieën, maar sporadisch en 
vaak gebundeld midden- of achterin het boek. In een periode waarin ook 
in kranten het aantal geplaatste foto’s toenam, voorzag Born de biografie-
en niet alleen van een grote hoeveelheid zwart-witfoto’s, maar drukte deze 
bovendien op vrijwel elke pagina af.218 De meeste van deze tonen de voet-
ballers weliswaar nog op het veld, in de vorm van actie- of elftalfoto’s, maar 
op andere foto’s waren ze ook daarbuiten te zien, tijdens huldigingen, fan-
avonden en klaverjaspotjes. Sommige zijn afkomstig uit de privésfeer. 
Vrijwel alle Born-publicaties bevatten bijvoorbeeld afbeeldingen van spe-
lersvrouwen, kinderen als die er waren en allerlei huiselijke taferelen. Veel 
van de biografieën die andere uitgeverijen later in deze periode publiceer-
den, bevatten eveneens grote aantallen foto’s, die vrijwel alle bladzijden 
sierden. Baudoncq illustreerde zijn biografie over Haan in 1979 met in to-
taal 76 foto’s, bedoeld ‘om het beeld alleen maar completer’ te maken.219 
Het opvallende is dat Haan op bijna de helft van deze afbeeldingen niet 
als voetballer was te zien, maar als autoliefhebber, vader of echtgenoot. 
Ook in veel van de in de jaren tachtig gepubliceerde wielerbiografieën zijn 
foto’s opgenomen; een opvallend verschil is echter dat die vrijwel alleen 
maar de levens van de renners op de fiets uitbeeldden. 

217  Maarten de Vos, ‘Scheepmakers Cruijff’, De Tijd (24 november 1972); Jan D. Swart, ‘Profiel van 
’t genie Cruijff’, Het Vrije Volk (30 november 1972); Frits Abrahams, ‘ “Keizer” Nico Scheepmaker ont-
leedt Cruyff’, Nieuwsblad van het Noorden (8 december 1972).
218  Bernadette Kester en Martijn Kleppe, ‘Persfotografie. Acceptatie, professionalisering en inno-
vatie’ in: Bardoel e.a. eds., Journalistieke cultuur in Nederland, 53-76, aldaar 54-55.
219  Baudoncq, Haan-derlecht, achterplat.
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Niet alle sporters zaten er overigens op te wachten dat hun privéleven in 
de biografieën werd blootgelegd. Groot, Zoetemelk en Coen Moulijn had-
den bijvoorbeeld aangegeven dat ze dit zoveel mogelijk wilden afscher-
men, soms tot ongemak van hun biografen. Nadat Vente in zijn Sportster-
ren-deel over laatstgenoemde had opgemerkt dat diens echtgenote in een 
modewinkel werkte, verzuchtte hij: ‘En wat valt er verder over Coen Mou-
lijn privé te vertellen, zonder [hem] tegen de haren in te strijken door té 
veel te vertellen?’220 Tekenend voor de veranderde conventies op het ge-
bied van persoonlijke informatie is dat zelfs in de biografieën over deze in 
dit opzicht terughoudende sporters privéfoto’s zijn opgenomen waarop 
kinderen, partners en woninginterieurs te zien waren. Deze visuele aan-
dacht, voor zowel het privé- als het sportleven is, zeker in vergelijking met 
de vorige periode, een van de meest in het oog springende karakteristie-
ken van sportbiografieën uit de jaren zeventig en tachtig.

De spelersvrouw/man
In 2008 schreef historicus en journalist Bram de Graaf een boek over ‘de 
hoogtijdagen van het Nederlandse voetbal – vanuit het perspectief van de 
vrouwen van de sterren.’ De titel van deze verzameling portretten is veel-
zeggend: Voetbalvrouwen. De glorietijd van het Nederlandse voetbal, 1970-
1978.221 In de jaren zeventig genoten de vrouwen van voetballers voor het 
eerst grote bekendheid in de media, die onder andere tot uiting kwam in 
het eerdergenoemde tijdschrift Kick. In 1975 verscheen bovendien Boem, 
de gezamenlijke autobiografie van het echtpaar Johan en Danny Cruijff, 
opgetekend door ghostwriter Jaap ter Haar. Hoewel ik in dit proefschrift 
autobiografieën buiten beschouwing laat, is het goed om toch even kort stil 
te staan bij deze publicatie omdat die fraai het toegenomen publieke be-
lang van (en de grotere vraag naar) kennis over het privéleven van sporters 
illustreert. In de eerste maanden na verschijning stond het boek bovenaan 
de verkooplijsten, vermoedelijk geruggesteund door een lang televisie-in-
terview met de bekende presentatrice Mies Bouwman. Cruijff gaf in het 
boek aan dat hij bewust geen verhaal wilde vertellen ‘dat alleen maar over 
voetbal gaat’.222 En dus weidde het stel uit over onder andere het leven in 
de schijnwerpers, het opvoeden van de kinderen, maar bijvoorbeeld ook 
over hun eerste nacht samen, ruzies en een miskraam van Danny. Jour-
nalist Ruud Verdonck, die het boek voor Trouw recenseerde, noemde het 
misprijzend ‘een lange Privé’ waar niemand op zat te wachten.223

220   Rob Vente, Coen Moulijn. De voetbalartiest. Sportsterren i (Assen 1972) 18.
221  Bram de Graaf, Voetbalvrouwen. De glorietijd van het Nederlandse voetbal 1970-1978 (Amster-
dam 2008) achterplat.
222  Cruijff e.a., Boem, 25.
223  Ruud Verdonck, ‘Wie zit er te wachten op “Boem”?’, Trouw (23 september 1975).
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Toch was er ook in de biografieën in de jaren zeventig een grotere rol 
dan voorheen weggelegd voor de partners van sporters. Had Duyzings in 
1951 nog op afstandelijke (en onjuiste) wijze over ‘mej. Bakker’ geschre-
ven, twee decennia later noemden biografen, over het algemeen meer dan 
voorheen betrokken bij hun onderwerp, de vrouwen ‘slanke Lenie’ (Mou-
lijn), ‘lieftallige Danny’ (Cruijff) en ‘mooie Eunice’ (Koopmans).224 Truus 
van Hanegem was een van de eerste voetbalvrouwen over wie de media 
regelmatig berichtten. In alle drie de boeken die in de jaren zeventig over 
haar man verschenen speelde ze dan ook een relatief prominente rol. 
Schel introduceerde haar al in het voorwoord van Feyenoords erevoorzit-
ter C.R.J. Kieboom, die haar ‘een schat!’ noemde.225 Verderop zette Schel 
uiteen hoe Wim zijn vrouw had leren kennen en hoe zij ‘zijn gevoelens van 
genegenheid’ had beantwoord. Ook bood hij in het hoofdstuk ‘Aan de Mo-
lenvliet’ de lezer een inkijkje in het gezinsleven en de woonsituatie van de 
Van Hanegems. Truus werd hierin geciteerd over hoe het leven als ‘vrouw 
van’ was. Dat was, zo benadrukte ze, ‘echt niet allemaal rozegeur en mane-
schijn’. Ze had weliswaar geen ‘hekel aan het “werk” van Wim’, maar be-
treurde dat het voetbal het ritme van de week bepaalde.226 In de biografie 
van Van der Smagt ging De Vos uitvoerig in op de belangrijke rol van Truus 
in de populariteit van Wim. Volgens hem was het voor een groot deel haar 
verdienste dat ze een graag gezien sterrenpaar vormden.227 Illustratief 
voor het belang dat de auteurs van deze biografie aan Truus van Hane-
gem hechtten zijn de titels van de eerste drie hoofdstukken: ‘Zelfs Truus 
heb ik aan het voetballen te danken’, ‘Zonder Truus was het even anders 
gelopen’ en ‘Truus is een stukje Utrecht’. Het is interessant om te zien dat 
deze biografische aandacht voor het persoonlijke leven van sporters in de 
jaren zeventig ook anders werd ontvangen dan aan het begin van de jaren 
zestig. In 1962 had De Telegraaf biograaf Van Veenendaal nog bekritiseerd 
omdat hij in zijn boek over Geesink te zeer de nadruk had gelegd op diens 
persoonlijke leven.228 Zestien jaar later prees dezelfde krant juist Van der 
Smagts ‘smeuïge’ biografie over Van Hanegem die, zo schreef de onbeken-
de recensent lovend, door de auteurs werd getoond ‘als mens, echtgenoot 
van, jawel, Truus, vader en uiteraard voetballer pûr sang [sic].’229 De volg-
orde waarin deze journalist de verschillende rollen van Van Hanegem op-
somde is illustratief voor de manier waarop het denken over sportersle-
vens aan het einde van de jaren zeventig was veranderd.

224  Vente, Coen Moulijn, 18; Scheepmaker, Cruijff, 86; Zoeteman e.a., Rudy Koopmans, 8.
225  Schel, Wim van Hanegem, 4.
226  Ibidem, 8, 29.
227  Van der Smagt e.a., Willem van Hanegem, 11, 14, 23.
228  Zie pagina 65-66 van dit proefschrift; Karel Kers, ‘Naar de top’, De Telegraaf (31 augustus 1962).
229  ‘Willem van Hanegem, “De Kromme”: Smeuïge paperback’, De Telegraaf (12 mei 1978).
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In zijn biografie over Haan maakte ook Baudoncq de echtgenote van 
de voetballer tot een belangrijke actor. Een van de hoofdstukken schreef 
hij vanuit het perspectief van Titia Haan. Daarin toonde hij bijvoorbeeld 
welke emoties er bij haar loskwamen toen haar man in de Europacupfi-
nale van 1971 scoorde. Hij beschreef tevens haar vroegere vrees om door 
hem verlaten te worden en haar omgang met eenzaamheid.230 De foto’s die 
dit specifieke hoofdstuk sieren zijn alle inkijkjes in het privéleven van de 
familie Haan. Ze tonen huwelijk, pasgeboren kinderen, vakantie en een 
kerstboom. Hier werd duidelijk niet de voetballer maar de mens Arie Haan 
geportretteerd. Het onderschrift onder een van de foto’s met kinderen is 
veelzeggend voor het slinkende belang van voetbal in de biografieën: ‘Dat 
zijn de momenten waarop Arie geen gezeur over voetbal wil horen’.231 

Ook Hof reserveerde een afzonderlijk hoofdstuk voor het liefdes- en ge-
zinsleven van zijn protagonist. Dijkstra trouwde in 1975 met Karl Kosma-
yer, een bijna vierentwintig jaar oudere collega van Holiday on Ice. Hoe-
wel ook Hof aandacht besteedde aan haar relatie met haar man, opende hij 
dit hoofdstuk met een aanklacht tegen de ‘ongehoorde onbeschaamdheid 
en smerige journalistiek’ van Henk van der Meyden van wat destijds nog 
de Privé-pagina van De Telegraaf was. Die had in 1972 een nooit plaatsge-
vonden interview met Dijkstra gepubliceerd over haar toen nog aanstaan-
de huwelijk met Kosmayer. In het artikel had Van der Meyden bovendien 
gesuggereerd dat haar liefde voor een oudere man te verklaren was door 
haar ‘vadercomplex’.232 Hof gebruikte dit incident niet alleen om de rod-
deljournalistiek aan de kaak te stellen, maar ook om te illustreren dat de 
anders zo timide Dijkstra een zelfbewuste vrouw was geworden die niet 
met zich liet sollen. Ze was,

wel zo kwaad, dat ze de telefoon grijpt en de schrijver van het infame stuk 
er van langs geeft. In niets lijkt ze in het vrij eenzijdige gesprek op de rus-
tige, weinig spraakzame Sjoukje van jaren terug. Ze kan haar mond best 
roeren, moet de journalist ervaren, die aan de andere kant van de lijn al-
leen maar kan toegeven, dat de publicatie inderdaad niet zo heel erg ge-
lukkig is geweest.233

Persoonlijke emoties
Een derde manier waarop sommige biografen de mens achter de sporter 
probeerden te laten zien was door aandacht te besteden aan problemen 
op het persoonlijke vlak en de emoties die de atleten daarbij voelden. Ver-

230  Baudoncq, Haan-derlecht, 77-84.
231  Ibidem, 82.
232  Hof, Met vallen en opstaan, 190-191. Zie ook: Henk van der Meyden, ‘Sjoukje Dijkstra wordt 
mevr. Kossmaier’, De Telegraaf (30 december 1972).
233  Hof, Met vallen en opstaan, 191.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   132 20-12-18   14:26



2.2 De biografische constructie van zelfbewuste sporters 133

schillende schrijvers beschreven niet alleen problemen in relaties of de 
omgang met de dood van naasten, maar probeerden, weliswaar nog erg 
beknopt en beschrijvend, ook te achterhalen hoe deze perikelen van in-
vloed waren op de persoon in kwestie en zijn of haar sportprestaties. Dat 
het uiten van openbare emoties, zeker door mannen, nog niet volledig ge-
accepteerd was, illustreerde Van der Veen onbedoeld in zijn boek over 
Stamsnijder door een huilbui van de veldrijder te ridiculiseren: ‘Hij trok in 
de koers de gekste gezichten, leek hard op weg om te solliciteren naar een 
hoofdrol in de plaatselijke toneelclub en … barstte in onbedaarlijk gejank 
uit wanneer de spanning was gebroken. Een sentimentele vent?’234

Vente schreef over het eerste huwelijk van Laseroms dat ‘op springen’ 
zou staan, zijn vergeefse pogingen het te redden, de echtscheiding en zijn 
liefde voor een andere vrouw.235 De relatieve openheid over dit soort zaken 
anno 1970 is goed te verklaren aan de hand van veranderde maatschappe-
lijke opvattingen over echtscheiding. Uit steekproeven die het onderzoeks-
bureau nipo in 1960 en 1970 hield, blijkt dat het percentage ondervraag-
den dat van mening was dat de overheid dit gemakkelijker zou moeten 
maken was gestegen van 8 procent in 1960 tot 50 procent in 1970.236 Om-
gekeerd is het goed denkbaar dat de transparantie over huwelijkspro-
blemen van een bekende Nederlander als Laseroms ook het denken over 
scheiden zal hebben beïnvloed.

Zoeteman en Zwarts (die hoofdredacteur was van het weekblad Aktueel, 
gericht op sport, misdaad en show) waren in 1984 nog explicieter in hun 
beschrijving van Koopmans’ privéproblemen. Over diens eerste huwelijk 
schreven ze dat het ‘bij voorbaat al gedoemd te mislukken’ was, want ‘de 
vele Amsterdamse jonge meisjes, die de sterke blonde Fries wel aantrek-
kelijk vonden, eisten al zijn aandacht op.’237 Zij maten ook de problemen 
in de relatie met zijn tweede vrouw Eunice Bharatsingh breed uit. Daarbij 
beschreven ze uitvoerig hoe een tijdelijke breuk tussen de twee van invloed 
was op het gemoed en de prestaties van de bokser:

Rudy sloeg hierna totaal los. Hij trainde amper nog en ging dagelijks met 
zijn vrienden op stap. Tijdens de warme zomerdagen dobberde hij over-
dag op een surfplank op de Binnenmaas achter Bart Mudde’s huis. Hij 
miste Eunice enorm, maar wilde dit tegenover de buitenwereld niet er-
kennen. De innerlijke rust en de concentratie voor het boksen leek geheel 
verdwenen. In deze moeilijke periode vond hij wel één ding uit: dat hij 
zielsveel van Eunice hield.238

234  Van der Veen, ‘Stammie’, 25.
235  Vente, Theóóóóó!, 6.
236  Paul Brood en Michiel de Wolde, Scheiden doet lijden. 400 jaar echtscheidingsmisère (Amster-
dam 2014) 79. 
237  Zoeteman e.a., Rudy Koopmans, 33.
238  Ibidem, 136.
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Ook de manier waarop biografen het overlijden van naasten bespraken 
veranderde. Socioloog Cas Wouters heeft geconstateerd dat de dood sinds 
halverwege de jaren zestig ‘als onderwerp van gesprek (…) uit de verboden 
sfeer’ geraakte, al betekende dit niet dat publieke uitingen van verdriet en 
rouw direct breed geaccepteerd of gebruikelijk werden.239 Hoewel het aan-
tal voorbeelden beperkt is, lijkt het erop dat de dood in deze periode ook in 
sportbiografieën in toenemende mate bespreekbaar werd. In de dubbel-
biografie van Fred Froger over Ard Schenk en Kees Verkerk uit 1967 had 
hij wel het plotselinge overlijden van de moeder van Verkerk genoemd, 
maar daar verder niet over uitgeweid. In 1970 besteedde Vente verschil-
lende pagina’s aan de eveneens onverwachte dood van vader Laseroms, 
maar ook aan de reactie van zoon Theo daar op. Hij liet hem liefdevolle 
herinneringen ophalen en beschreef bovendien hoe de huldiging van Fey-
enoord na de Europacupwinst in 1970 werd overschaduwd door het gemis 
van zijn vader. Vente ging, hoewel summier, in op de emoties van de elders 
in het boek voornamelijk als robuust getypeerde voetballer: ‘Theo lacht 
weer ontspannen. Eén ogenblik. Dan glijdt er ineens een sombere trek 
over zijn gezicht. Zachtjes zegt hij: “Een ding vind ik vreselijk jammer. Dat 
mijn vader dit niet meer mee heeft mogen maken.” ’240

Hof besteedde ook aandacht aan de dood, in dit geval van de vader van 
Dijkstra. Hij beschreef met literaire stijlmiddelen het verdriet dat de 
schaatsster na zijn onverwachte dood had verdoofd – ‘de rouw overheerst 
elk ander gevoel’ – en de veranderde beleving van het ouderlijk huis – ‘nu 
ligt er een haast zichtbare waas van vijandigheid over het pand, dat nu een 
kille, grauwe steenklomp lijkt. (…) de onwezenlijke sfeer die rondwaart in 
de omgeving, waar de dood plotseling heeft toegeslagen’.241

Biografen zijn dus vanaf de jaren zeventig, zij het nog beperkt, steeds 
meer aandacht gaan besteden aan emoties. Daarmee hebben ze, op be-
scheiden wijze, bijgedragen aan wat historicus Henri Beunders de ‘emo-
tionalisering’ van de samenleving noemt. Hij signaleert een in de jaren 
zestig ingezette trend van steeds meer uitingen van ‘publieke tranen’, al 
duurde het tot in de jaren negentig voor deze openbaar geuite emoties ‘in 
de mode’ raakten.242 In het volgende hoofdstuk onderzoek ik in hoeverre 
deze ontwikkeling in de jaren rondom de eeuwwisseling tot sportbiogra-
fieën is doorgedrongen. 

239  Cas Wouters, Van minnen en sterven. ‘Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood’ 
(Amsterdam 1990) 187.
240  Vente, Theóóóóó!, 35.
241  Hof, Met vallen en opstaan, 173.
242  Henri Beunders, Publieke tranen. De drijfveren van de emotiecultuur (Amsterdam en Antwer-
pen 2002) 14, 41. 
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2.3 Slot

In zijn biografie over Dijkstra beschreef Hof hoe de kunstschaatsster in 
haar leven was getransformeerd van een bescheiden en timide tot een 
zelfverzekerde en mondige vrouw. Deze ontwikkeling staat symbool voor 
belangrijke veranderingen binnen het sportbiografische genre. Het ge-
woonheidsideaal verdween weliswaar niet helemaal, maar boette wel aan 
betekenis in ten gunste van een assertiviteitsideaal. In de jaren zeventig 
en tachtig, decennia waarin de Nederlandse samenleving als geheel en de 
sportwereld in het bijzonder sterk individualiseerden, toonden biogra-
fen de atleten van hun meest zelfbewuste kant. Zij beschreven hoe hun 
protagonisten voor zichzelf opkwamen wanneer ze hun financiële posi-
tie konden verbeteren, onrecht bespeurden of het niet eens waren met be-
staande machtsverhoudingen. Daarbij projecteerden biografen dikwijls 
ook hun eigen opvattingen op de sporters.

Met name in de manier waarop de auteurs over geld en luxe schreven is 
duidelijk sprake van een breuk met de periode tot en met de jaren zestig, 
toen hun voorgangers de financiële verdiensten en materiële voorspoed 
van sporters grotendeels onbenoemd hadden gelaten of op een andere, 
meer terughoudende en verdedigende manier hadden beschreven. In de 
jaren zeventig, waarin zowel een groot deel van de sporters als het lezers-
publiek welvarender dan voorheen waren, had soberheid als maatschap-
pelijke deugd aan betekenis verloren.

Meer continuïteit met de vorige periode, vooral met de jaren zestig, is 
er in de manier waarop biografen over het persoonlijke leven van spor-
ters schreven. De in dat decennium ingezette trend waarbij lezers lang-
zaam maar zeker iets meer te zien kregen van sporters (en hun naasten) 
die voorzichtig iets meer prijsgaven van hun privélevens, zette in de ja-
ren zeventig en tachtig door. Schrijvers toonden daarbij ook, zij het nog 
beperkt, de emoties van sporters. Het hielp daarbij dat de meeste biogra-
fen goede contacten hadden met de sporters over wie ze schreven. Dat het 
openstellen van het persoonlijke domein echter nog een betwistbaar punt 
was, blijkt uit de reacties van sporters die zich daartegen verzetten. Maar 
in een maatschappij waarin Nederlanders via roddelbladen, human inte-
rest-journalistiek en verschillende televisieprogramma’s langzaam maar 
zeker meer vertrouwd raakten met de ‘mensen achter’ de bekende Ne-
derlanders, een groep waartoe met name succesvolle voetballers en wiel-
renners gingen behoren, was het onvermijdelijk dat ook in biografieën de 
publieke en de persoonlijke levens van sporters geleidelijk door elkaar be-
gonnen te lopen.
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In het eerste hoofdstuk van zijn biografie over basketballer Rik Smits be-
schreef journalist Tim Overdiek hoe dit in 1997 gepubliceerde boek tot 
stand was gekomen. Hij beklemtoonde dat het geen eenvoudig proces was 
geweest en dat hij de zwijgzame Smits ‘extreem introvert, dodelijk verle-
gen’ vond. Op zijn beurt voelde de sportman zich opgelaten door de bijzon-
dere aandacht van een buitenstaander voor zijn levensverhaal. Hij gaf dan 
ook blijk van zijn ongemak over de kennelijke noodzaak om zijn zielen-
roerselen te bespreken. Volgens Overdiek was ‘het eerste van een serie uit-
puttende gesprekken voor dit boek (…) een half uur onderweg, toen Smits 
opmerkte “het gevoel te hebben bij een psycholoog te zitten.” ’1

De biograaf als psycholoog en de sporter op de sofa. Deze metafoor is il-
lustratief voor een significante inhoudelijke verandering binnen het sport-
biografische genre na de jaren tachtig. Want vermoedelijk zonder het zelf te 
weten duidde Smits met zijn verzuchting een belangrijke ontwikkeling in de 
manier van representeren in de jaren negentig en het begin van de eenen-
twintigste eeuw: de emotionalisering en psychologisering van de sporters. 
Biografen besteedden in toenemende mate aandacht aan allerlei negatieve 
emoties en psychische problemen, vaak maar niet uitsluitend op aangeven 
van de atleten. Zij lieten, veel meer dan hun voorgangers in eerdere periodes, 
zien dat het niet al goud was dat er blonk in het bestaan van atleten. Zo werd 
het beeld van de zelfbewuste sporter, dominant in biografieën uit de jaren ze-
ventig en tachtig, langzaam vervangen door dat van de kwetsbare sporter en 
maakte het ideaal van strijdbaarheid plaats voor het ideaal van gevoeligheid. 

In dit hoofdstuk onderzoek ik de manier waarop biografen sporters in 
de periode tussen 1990 en 2005 representeerden. Ook nu wordt in het eer-
ste deel ingegaan op enkele belangrijke en voor de inhoud van biografie-
en relevante ontwikkelingen in de Nederlandse sportwereld, met name 
de gevolgen van de voortschrijdende commercialisering en professiona-
lisering binnen zowel de georganiseerde sportwereld als de sportjourna-
listiek. Buitengewoon interessant is daarnaast de sterke toename van het 
aantal sportbiografieën in de jaren negentig. Hoe is die te verklaren? Hoe 

1 Tim Overdiek, Rik Smits. Dunking Dutchman (Amsterdam 1997) 11.
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ontwikkelde de sportjournalistiek, waarin ook in deze periode veel biogra-
fen werkzaam waren, zich sinds het einde van de jaren tachtig? Hoe ver-
anderden de verhoudingen tussen journalisten en sporters? In het twee-
de deel van het hoofdstuk ga ik nader op de inhoud van de biografieën in. 
Op welke manieren en in welke termen schreven biografen vormen van 
kwetsbaarheid aan sporters toe? Welke thema’s maakten zij bespreek-
baar, al dan niet in samenwerking met hun protagonisten? In hoeverre 
zijn de vaak terugkerende toeschrijvingen en typeringen te plaatsen in en 
te begrijpen vanuit een bredere maatschappelijke context? 

3.1  Commercialisering en professionalisering in de sport 
en de media

3.1.1 De sportbiografie: groei en diversificatie

Vanaf de jaren negentig groeide het aantal sportbiografieën explosief, tot 
gemiddeld 4,44 per jaar in de voor dit hoofdstuk onderzochte periode. Maar 
liefst 75 procent van alle tussen 1928 en 2014 gepubliceerde biografieën 
over Nederlandse sporters is na 1995 op de markt gebracht. Deze sterke 
stijging werd veroorzaakt door zowel sportexterne als -interne factoren.

Allereerst past de kwantitatieve groei van het genre in een grotere ont-
wikkeling. Ook het aanbod van biografieën over mensen die op ande-
re gebieden actief waren steeg namelijk in de jaren negentig, zowel in 
Nederland als in andere (westerse) landen.2 In 1997 constateerde litera-
tuurcriticus Jan Fontijn dat met name de publieksbiografie (volgens hem 
duidelijk te onderscheiden van de academische biografie) sinds enkele ja-
ren een bloeiperiode beleefde. Die opleving was volgens Fontijn het gevolg 
van de commercialisering van de boekenindustrie, maar ook van de bij de 
‘bekende Nederlander’ aanwezige ‘bijna pathologische drang tot psychisch 
exhibitionisme, met name zich manifesterend in de trend om op de televi-
sie de meest intieme ogenblikken van zijn leven te openbaren’.3 De popu-
lariteit van het biografische genre ging dus hand in hand met de opkomst 
van emotietelevisie. Dat verschijnsel had, zoals ik in hoofdstuk 3.2 be-
schrijf, ook de nodige invloed op sportbiografieën.

Niet alleen het aanbod van publieksbiografieën groeide aan het einde 
van de twintigste eeuw. Historici Hans Renders, Binne de Haan en Jon-
ne Harmsma gebruiken de term ‘biographical turn’ om er juist de opmars 

2 Willem Frijhoff, Heiligen, idolen, iconen (Nijmegen 1998) 16; Nigel Hamilton, Biography. A brief 
history (Cambridge en Londen 2007) 1; Dennis Kersten, Travels with fiction in the field of biography. 
Writing the lives of three nineteenth-century authors (Nijmegen 2011) 17-18; Possing, Understanding 
biographies, 7.
3 Jan Fontijn, Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held (Amsterdam 1997) 50.
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mee aan te duiden van de biografie en de biografische benadering in de 
academische wereld, in het bijzonder de geesteswetenschappen. Zij be-
nadrukken dat biografische onderzoeksmethoden vanaf de jaren tachtig 
algemeen geaccepteerd raakten, met name onder invloed van de culture-
le en linguïstische wending en de opkomst van microgeschiedenis in de 
geesteswetenschappen.4 De Nederlandse sportgeschiedenis bleef wat dat 
betreft enigszins achter; het duurde immers tot 2015 voordat Rewijk met 
zijn dissertatie over Mulier de eerste academische sportbiografie schreef.

Een belangrijke ontwikkeling binnen het genre van de Nederlandse 
sportbiografie is dat auteurs sinds de jaren negentig ook steeds meer bio-
grafieën schreven over oud-sporters, mensen die op dat moment al lang 
waren gestopt of zelfs overleden, zoals hardloper Tinus Osendarp, voet-
baller Kick Smit en wielrenner Peter Post.5 Zoals ik aangaf in de inleiding 
van dit proefschrift maken biografieën die langer dan twintig jaar na het 
einde van een actieve carrière zijn verschenen, geen deel uit van mijn ana-
lyse omdat deze historische biografieën andere onderzoeksvragen recht-
vaardigen en een aparte studie waard zijn. Het is evenwel goed om kort 
stil te staan bij de verschijning van dit type levensverhalen, omdat die veel 
zegt over de sterke neiging tot terugblikken aan het einde van de twintigste 
eeuw. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in het in 2000 gestarte televisiepro-
gramma Andere Tijden, dat acht jaar later werd aangevuld met de spin-off 
Andere Tijden Sport. Zowel deze programma’s als de biografieën maak-
ten deel uit van een bredere maatschappelijke herdenkingstrend in de ja-
ren rond de eeuwwisseling toen, in de woorden van Beunders, ‘nostalgie 
(…) het dominante levensgevoel in Nederland’ was.6 Met de nieuwe eeuw 
in het vooruitzicht moest eerst de balans van de oude worden opgemaakt.7 

De neiging tot herdenken en eren manifesteerde zich in deze periode 
eveneens in allerlei verkiezingen, ook op sportgebied. Een kleine greep uit 
de lauweringen: alleen al in 1999 verkozen historici en journalisten Johan 
Cruijff tot Europees voetballer van de eeuw, benoemde de Internationale 
Atletiek Federatie (iaaf) Fanny Blankers-Koen tot mondiaal atlete van de 
eeuw en selecteerden Nederlandse televisiekijkers de in 1996 gewonnen 
Olympische mannenvolleybalfinale als sportmoment van de eeuw.8 

4 Hans Renders, Binne de Haan en Jonne Harmsma, ‘The biographical turn. Biography as critical 
method in the humanities and in society’ in: Idem, The biographical turn. Lives in history (Londen en 
New York 2017) 3-12; De Haan, Van kroon tot bastaard, 299.
5 Adriaan Venema, Osendarp (Amsterdam 1990); Nando Boers en R.D. Paauw, Kick Smit, de Haar-
lemse voetballegende (Haarlem 1999); Fred van Slogteren, Karaktermens Peter Post. Een wielerleven 
(Amsterdam 1998).
6 Beunders, Publieke tranen, 17.
7 Jos Perry, Wij herdenken, dus wij bestaan. Over jubilea, monumenten en de collectieve herinnering 
(Nijmegen 1999) 12.
8  ‘Historici vinden Cruijff beste voetballer van Europa’, Trouw (13 januari 1999); ‘Fanny Blan-
kers-Koen atlete van de eeuw’, de Volkskrant (22 november 1999); ‘Gouden volleyballers moment van 
de eeuw’, de Volkskrant (27 december 1999).
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Biografie Jaar Sport

Martin van Amerongen en Gerlof Leistra, Gullit 
(Ruud Gullit)

1990 Voetbal

Bert Voskuil, Marco van Basten. Zijn voetballeven. 
De tragiek van een voetbalmiljonair

1995 Voetbal

Bert Hiddema, Cruijff! Van Jopie tot Johan. De opkomst 
van de beste voetballer aller tijden

1996 Voetbal

Bert Hiddema, ¡El Cruijff! (Johan Cruijff) 1997 Voetbal

Eric de Bie, De missie van Richard Krajicek 1997 Tennis

Tim Overdiek, Rik Smits. Dunking Dutchman 1997 Basketbal

Willem Burgers, ‘Fast’ Eddy Smulders. Zijn onstuitbare 
opmars naar de absolute top

1997 Boksen

Bert Hiddema, Gullit (Ruud Gullit) 1998 Voetbal

Noël Truyers, Jan Raas 1998 Wielrennen

Noël Truyers, Hennie Kuiper 1999 Wielrennen

Cors van den Brink, Hellingen van de Montjuic. De carrière 
van Ellen van Langen

1999 Atletiek

Maarten Bax, De Boertjes. Frank en Ronald de Boer, van 
Grootebroek tot Barcelona 

2000 Voetbal

Berry Zand Scholten e.a., Anky. Een leven met Bonfire 
(Anky van Grunsven)

2000 Paarden-
sport

Hans de Beukelaer, Tebroke. Het leven van een onverzet-
telijke hardloper (Gerard Tebroke)

2000 Atletiek

Erik Klap, Gianni (Gianni Romme) 2001 Schaatsen

Bart Jungmann, Langs het Ravijn. Het veelbewogen 
wielerleven van Johan van der Velde 

2001 Wielrennen

Mark Hoogstad, De macht van water. Marcel Wouda 
en de opkomst van het Nederlandse zwemmen

2001 Zwemmen

Bas Steman, Tinus! Tinus! Van anorexia tot goud. Een 
hommage (Leontien van Moorsel)

2002 Wielrennen

Dominique Elshout, Alleen vooruit. Hennie Kuiper, 
kampioen van het volk

2003 Wielrennen

Simon Zwartkruis, Clarence Seedorf. De biografie 2003 Voetbal

Alje Kamphuis, Bettine. Overwinnen, overleven 
(Bettine Vriesekoop)

2003 Tafeltennis

Johan Faber, Het mysterie Marco. Van Basten, 
Ajax & Oranje

2004 Voetbal 

Fig. 6 Geanalyseerde sportbiografieën uit de periode 1990-2005
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Vanaf de jaren negentig verschenen niet alleen meer historische biografie-
en, maar ook meer biografieën over sporters die nog wel actief of recente-
lijk gestopt waren. Net als in voorgaande periodes behoorden de meesten 
van hen tot de wereldtop in hun discipline en waren ze ‘achieved celebrities’ 
wier professionele succes nog altijd de belangrijkste aanleiding vormde 
voor het optekenen van hun levensverhaal. Veel biografen refereerden dan 
ook in hun verantwoording aan de internationale successen van de atleten 
over wie ze schreven. En inderdaad waren Nederlandse teams en indivi-
duele sporters in de periode die in dit hoofdstuk centraal staat bijzonder 
succesvol, niet alleen dankzij hun talent, maar ook dankzij de ontwikke-
ling van specifiek topsportbeleid en toegenomen overheidsinvesteringen.

Voetbalsuccessen
Een groot deel van de jaren tachtig hadden Nederlandse voetbalclubs en 
het nationale team internationaal vrijwel geen aansprekende resultaten 
geboekt. Nadat het Nederlands elftal in 1978 nog de finale van het wereld-
kampioenschap in Argentinië had gehaald, slaagde het er niet in zich te 
kwalificeren voor de eindtoernooien in 1982, 1984 en 1986. Een gebrek 
aan kwaliteit bij spelers en trainers en organisatorische problemen bij de 
knvb waren hieraan debet.9 Veel sportjournalisten plegen de neerwaartse 
spiraal waarin het Nederlandse voetbal zich sinds 2014 bevindt te verge-
lijken met ‘de donkere jaren tachtig.’10 In de laatste jaren van dat decenni-
um zette echter ook het herstel in. In 1987 won Ajax de finale van de Euro-
pacup ii.11 Het jaar erop bereikte de Amsterdamse club wederom de finale 

9  Doevendans, Tussen twee finales, 298.
10  Zie onder andere: Bas van Sluis, ‘Het enige dat oranje kleurt zijn de kozijnen’, Dagblad van het 
Noorden (4 juni 2016); Henk Hoijtink, ‘Het gevolg van blinde misleiding’, Trouw (9 oktober 2017); 
‘Oranje terug naar de donkere jaren tachtig’, anp (10 oktober 2017).
11  De Europacup ii was tot 1999 de op een na belangrijkste Europese voetbalcompetitie. In dit toer-
nooi streden de winnaars van de nationale bekertoernooien via een knock-outsysteem om de titel.

Biografie Jaar Sport

Manon Colson, Erik Dekker. De biografie 2004 Wielrennen

Mark van den Heuvel, Rafael Ferdinand van der Vaart. 
Fenomeen

2004 Voetbal

Marcel Rözer, Winston Bogarde. Deze neger buigt voor 
niemand

2005 Voetbal

Huub Snoep, Yvonne van Gennip. Winterkoninkje 2005 Schaatsen

Jacob Melissen, Anky. Fenomeen op vier benen 
(Anky van Grunsven)

2005 Paarden-
sport

Theo Reitsma, Lucia. Million dollar babe. Biografie van 
een wereldkampioene boksen (Lucia Rijker)

2005 Boksen
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van dit toernooi, maar verloor die van kv Mechelen, een Belgische club met 
veel Nederlanders in de gelederen.12 Twee weken later veroverde psv als 
eerste Nederlandse voetbalclub sinds 1973 de prestigieuze Europacup i. 

In juni 1988 won het Nederlands elftal zijn eerste en vooralsnog eni-
ge prijs door Europees kampioen te worden, nota bene in West-Duitsland 
waar in 1974 nog de wk-finale was verloren. Over verschillende spelers uit 
dit succesvolle elftal, onder wie aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Mar-
co van Basten, verschenen later meerdere biografieën. Bondscoach Rinus 
Michels zei na afloop van het gewonnen ek dat Nederland niet één maar 
twee finales had gespeeld.13 Hij doelde op de met 2-1 gewonnen halve fina-
le tegen West-Duitsland. Die overwinning maakte bij Nederlandse spelers, 
supporters en journalisten veel emoties los, waarbij publieke referenties 
aan de verloren wk-finale van 1974, maar ook aan de Tweede Wereldoor-
log niet ongebruikelijk waren.14 De oorlogshistoricus Loe de Jong vertel-
de in De Telegraaf bijvoorbeeld na de ‘zalige revanche op de nederlaag van 
1974’ in extase te zijn geweest. ‘En natuurlijk heeft dat ook met de oorlog te 
maken’, voegde hij nog toe aan zijn ontboezeming.15 Zijn collega H.W. von 
der Dunk schreef in nrc Handelsblad dat de overwinning op West-Duits-
land in Nederland zo veel losmaakte omdat het ‘niet uitsluitend [ging] om 
een sportieve, maar om een existentiële manifestatie, ik zou bijna zeggen 
om een heilige oorlog, waarbij diep smeulende emoties die hier als een 
nationaal identiteitsmerk fungeren weer even oplaaiden.’16 Volgens his-
toricus Friso Wielenga moet de ‘eruptie van chauvinisme’ na de winst op 
West-Duitsland vooral worden begrepen vanuit een altijd sluimerend min-
derwaardigheidsgevoel ten opzichte van het grote buurland.17 Na de halve 
finale werd ook de finale gewonnen, van de Sovjet- Unie. De Europese ti-
tel werd in Nederland uitbundig gevierd met onder andere een rondvaart 
door de Amsterdamse grachten voor spelers en staf. Naar schatting heb-
ben meer dan een half miljoen mensen het Nederlands elftal gehuldigd. 
Bovendien ontvingen Michels en Gullit koninklijke onderscheidingen.18 

De vooralsnog laatste grote successen van Nederlandse voetbalteams 
waren in 1995 de winst van de Champions League en de Wereldbeker voor 
clubteams door Ajax en in 2002 de winst van de uefa Cup door  Feyenoord.19 

12  De Nederlandse inbreng bij kv Mechelen bestond uit trainer Aad de Mos en spelers Graeme 
Rutjes, Wim Hofkens, Erwin Koeman en Piet den Boer.
13  Auke Kok, 1988. Wij hielden van Oranje (Amsterdam 2008) 243.
14  Ibidem, 253-260.
15  Wilma Nanninga en Kirsten Coenradie, ‘In de ban van de bal’, De Telegraaf (25 juni 1988).
16  H.W. von der Dunk, ‘Nederland vierde de bevrijding van het Duitse trauma’, nrc Handelsblad 
(24 juni 1988).
17  Friso Wielenga, Van vijand tot bondgenoot. Nederland en Duitsland na 1945 (Amsterdam 1999) 
382-383.
18  ‘Lintjes voor trainer en aanvoerder Oranje-team’, nrc Handelsblad (27 juni 1988).
19  De Champions League is de in 1992 opgerichte commerciële opvolger van de Europacup i. De 
belangrijkste organisatorische verandering in 1992 was de introductie van de groepsfase. Waar clubs 
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Met veel spelers van met name het succesvolle Ajax-team bereikte het Ne-
derlands elftal in 1998 en 2000 de halve finales van respectievelijk het we-
reld- en Europees kampioenschap.20

In de tweede helft van de jaren negentig speelden veel Nederlandse voet-
ballers bij grote Europese clubs als ac Milan, fc Barcelona en Manchester 
United. Het zogenaamde Bosman-arrest uit 1995 had de drempels voor 
buitenlandse miljoenentransfers aanzienlijk verlaagd. De Belgische voet-
baller Jean-Marc Bosman had in 1990 een rechtszaak aangespannen tegen 
Club Luik, waar hij toen onder contract stond. Hij meende dat de trans-
fersom die de club na afloop van zijn contract voor hem vroeg in strijd was 
met het Verdrag van Rome betreffende het vrije verkeer van werknemers. 
Het Europees Hof van Justitie stelde hem in december 1995 uiteindelijk 
in het gelijk. Het arrest had verstrekkende gevolgen voor het internatio-
nale voetbal en pakte met name uit in het voordeel van de voetballers, die 
een sterkere machtspositie verkregen ten opzichte van hun clubs.21 Over 
het algemeen stegen de salarissen en konden spelers eenvoudiger van club 
wisselen.22 Een overstap naar het buitenland werd bovendien vergemak-
kelijkt, omdat clubs niet meer zoals voorheen gebonden waren aan een 
maximumaantal van drie buitenlandse spelers per team.23

De meeste voetbalbiografieën die in het begin van de eenentwintigste 
eeuw verschenen gingen over spelers die met Ajax de Champions League 
hadden gewonnen en daarna voor veel geld bij verschillende Europese top-
clubs speelden, zoals Clarence Seedorf, Winston Bogarde en de tweeling-
broers Frank en Ronald de Boer. Illustratief voor de toegenomen globali-
sering van het voetbal in deze periode is dat schrijver Marcel Rözer zijn in 
2005 gepubliceerde boek over Bogarde, die na Ajax voor drie buitenlandse 
clubs speelde, opende met een scène waarin de voetballer, zittend op de 
bank in zijn eigen appartement, even niet meer weet of hij zich nu in Bar-
celona, Milaan, Amsterdam of Londen bevindt.24

voorheen via een knock-outsysteem tegen elkaar speelden, werden ze nu in de eerste ronde ingedeeld 
in verschillende poules. Vanaf 1997 mochten ook niet-landskampioenen deelnemen aan de Champi-
ons League. Dit toernooi was ook commerciëler dan de Europacup. Televisierechten en sponsorrech-
ten werden centraal verkocht en leverden steeds meer geld voor de uefa en de deelnemende clubs op. 
De Champions League, inclusief herkenbare huisstijl, werd een merk. De uefa Cup was sinds 1971 in 
hiërarchie de derde Europese clubcompetitie en na het opheffen van de Europacup ii in 1999 de twee-
de. De deelnemende clubs, in de landelijke competities geëindigd onder de deelnemers van de Euro-
pacup I/Champions League, speelden via een knock-outsysteem om de titel. Marcel Maassen, Betaal-
de liefde. Voetbal, van volkssport tot entertainment-industrie (Nijmegen 1999) 38-39.
20  Winner, Brilliant orange, 152.
21  Smart, The sport star, 152.
22  Tussen 1995 en 2010 is het gemiddelde basissalaris in de eredivisie bijvoorbeeld bijna vervijf-
voudigd. Jurryt van de Vooren, De Bosatlas van het Nederlandse voetbal (Groningen 2017) 68.
23  Maarten van Bottenburg en Jan Janssens, ‘Diversiteit en prestatie in de Nederlandse eredivisie’ 
in: Breuker e.a. eds., Sporthistorie, 133-148, aldaar 137.
24  Marcel Rözer, Winston Bogarde. Deze neger buigt voor niemand (Antwerpen 2005) 8.
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Olympische successen
In de meeste andere sporten ging in deze jaren beduidend minder geld 
om dan in het voetbal. Desalniettemin leidden vanaf het einde van de ja-
ren tachtig verschillende initiatieven van topsporters, het noc*nsf25 en 
de overheid tot een professioneler topsportklimaat in Nederland.26 Het 
feit dat in 1994 voor het eerst een departement van de rijksoverheid de 
naam sport in zich droeg (het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, vws) en de verantwoordelijke staatssecretaris bovendien een 
oud-topsportster was (voormalig zwemster Erica Terpstra), tekent het toe-
genomen belang dat de overheid in die jaren aan sport ging hechten. Sym-
bolisch is daarnaast het gegeven dat het aantal sporters dat koninklijk 
wordt onderscheiden sinds de tweede helft van de jaren negentig sterk is 
gestegen. Meer dan de helft van alle decoraties is na 1998 toegekend, wel-
licht gedeeltelijk onder invloed van de toetreding van kroonprins Willem- 
Alexander tot het ioc in dat jaar.27

Maar het grotere gewicht dat de overheid aan sport toekende blijkt nog 
het meest uit de toegenomen investeringen. In twintig jaar tijd zijn de col-
lectieve uitgaven aan topsport bijna verdrievoudigd, van omgerekend on-
geveer 60 miljoen euro in de periode tussen de Olympische Spelen van 
1984 en 1988 naar ongeveer 175 miljoen euro in de periode tussen de Spe-
len van 2004 en 2008.28 Deze toegenomen investeringen zorgden onder 
andere voor betere trainingsvoorzieningen, professionelere begeleiding 
en de instelling van een basisinkomen voor een selecte groep topsporters 
(tussen 240 en 300 atleten), zodat die zich daardoor volledig konden wij-
den aan hun sport. Volgens Van Bottenburg weerspiegelen de verbeterde 
voorzieningen voor topsporters het gestegen maatschappelijk belang dat 
aan topsportprestaties wordt gehecht.29

De toegenomen overheidsinvesteringen in en de gestage professionali-
sering van de sportwereld in de jaren negentig en het begin van de eenen-
twintigste eeuw wierpen sportief hun vruchten af. Van Bottenburg conclu-
deert dat het niveau van topsport in Nederland in de periode tussen 1998 
en 2008 structureel hoger was dan in de decennia ervoor.30 Dit blijkt het 

25  In 1993 fuseerden het noc en de Nederlandse Sport Federatie (nsf), die in 1959 was opgericht 
voor niet-Olympische sportzaken. Tot 1993 had het noc gefungeerd als een vrijwilligersorganisatie, 
na de fusie bestond de nieuwe sportkoepel voornamelijk uit betaalde werknemers. 
26  Maarten van Bottenburg, Op jacht naar goud. Het topsportklimaat in Nederland, 1998-2008 
(Nieuwegein 2009) 11-12.
27  Jurryt van de Vooren, ‘Fanny Blankers-Koen was de eerste sporter met een koninklijke onder-
scheiding’, Sportgeschiedenis.nl (26 april 2018), https://sportgeschiedenis.nl/atletiek/fanny-blan-
kers-koen-was-de-eerste-sporter-met-een-koninklijke-onderscheiding/ (geraadpleegd 17 juli 2018).
28  De collectieve uitgaven zijn de overheidsuitgaven vermeerderd met de opbrengsten van de Lotto. 
Een deel van de opbrengst van de Lotto gaat naar de georganiseerde sport in Nederland. Van Botten-
burg, Op jacht naar goud, 38-43.
29  Ibidem, 96.
30  Ibidem, 150. Van Bottenburg baseert zijn conclusie op een onderzoeksmethode van de Sheffield 

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   143 20-12-18   14:26



144 3 Kwetsbare mensen (1990-2005)

duidelijkst uit Nederlandse prestaties op de Olympische Spelen. Met name 
de Olympische Winterspelen in 1998 in Nagano (elf medailles, waarvan 
vijf gouden) en de Zomerspelen in 2000 in Sydney (25 medailles, waarvan 
twaalf gouden) waren relatief succesvol. Deze laatste verdienste leverde 
een achtste plaats op in de medaillespiegel en is nog altijd de beste Neder-
landse prestatie in de Olympische geschiedenis. 

De keuze voor de hoofdpersonen van de biografieën die rond de eeuw-
wisseling verschenen reflecteert in grote lijnen de Nederlandse sportsuc-
cessen in dezelfde periode. Biografen schreven boeken over onder ande-
ren schaatser Gianni Romme (twee gouden medailles op de Olympische 
Spelen in 1998), amazone Anky van Grunsven (drie gouden medailles op 
de Olympische Spelen in 2000, 2004 en 2008) en wielrenster Leontien 
Zijlaard-van Moorsel (vier gouden medailles op de Olympische Spelen in 
2000 en 2004). 

De sportbiografie werd vanaf de jaren negentig in meerdere opzich-
ten een pluriformer genre dan voorheen. Hoewel net als in de voorgaande 
periode verreweg de meeste biografen voetballers portretteerden, kwam 
er ook ruimte voor atleten uit sporten die nog niet eerder een biografie 
hadden opgeleverd, zoals basketbal (Smits), zwemmen (Marcel Wouda) 
en tafeltennis (Bettine Vriesekoop). Biografen tekenden bovendien vaker 
dan voorheen de levensverhalen van sportvrouwen op. Tussen 1990 en 
2005 verschenen in totaal tien boeken over Nederlandse atletes. Toch was 
het aantal gebiografeerde mannen, in dezelfde periode zestig, nog ruim-
schoots groter.31 Deze discrepantie is voor een deel te verklaren door de 
oververtegenwoordiging van voetballers in het corpus. Desalniettemin 
is het grote verschil opmerkelijk, aangezien Nederlandse vrouwen op de 
Olympische Spelen tussen 1988 en 2004 bijna evenveel gouden medailles 
hebben gewonnen als mannen (respectievelijk zeventien en negentien). 

3.1.2 Biografen als ‘starkissers’?

Ook in de jaren negentig en het begin van de eenentwintigste eeuw waren 
het voornamelijk sportjournalisten die de biografieën over sporters schre-
ven. Zij werkten voor verschillende soorten media. Sommigen schreven 
voor landelijke dagbladen, zoals Bart Jungmann, Tim Overdiek (beiden de 
Volkskrant), Mark Hoogstad (nrc Handelsblad) en Berry Zand Scholten 
(De Telegraaf), anderen voor regionale kranten, zoals Eric de Bie (gpd-dag-

Hallam University die het marktaandeel berekent van alle landen op basis van een puntentoekenning 
aan gewonnen medailles. Deze methode houdt daardoor rekening met de groei van het aantal Olym-
pische evenementen en deelnemende landen.
31  Zowel absoluut als relatief verschenen er in deze periode meer biografieën over sportvrouwen 
dan voorheen: één op zeven, terwijl deze verhouding tussen 1928 en 1969 één op negen was en tussen 
1970 en 1989 zelfs één op 25.
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bladen) en Dominique Elshout (Brabants Dagblad). Martin van Ameron-
gen (Groene Amsterdammer) en Gerlof Leistra (Elsevier) waren werkzaam 
voor opinietijdschriften. In vergelijking met eerdere periodes valt verder 
op dat een groter aantal biografen verbonden was aan algemene en gespe-
cialiseerde sporttijdschriften, zoals Jacob Melissen (Paard&Sport), Cors 
van den Brink (Atletiek en Atletiek Actueel), Simon Zwartkruis, Mark van 
den Heuvel en Manon Colson (allen Sportweek). Dit gegeven is een min of 
meer logisch gevolg van het feit dat er met name sinds de jaren tachtig veel 
nieuwe sportmagazines op de markt zijn gebracht, die overigens soms ook 
snel weer zijn verdwenen.32

Het heeft 76 jaar geduurd, maar in 2004 was Colson de eerste Neder-
landse vrouw die een sportbiografie schreef, over wielrenner Erik Dek-
ker. In deze periode was zij ook de enige biografe. Deze bescheiden bijdra-
ge aan het genre reflecteert de nog altijd scheve genderverhoudingen in de 
Nederlandse sportjournalistiek van die tijd. Die kon in de jaren negentig 
en het begin van de eenentwintigste eeuw nog altijd worden beschouwd 
als een mannenbolwerk, zowel cultureel als getalsmatig. Het percentage 
vrouwelijke sportjournalisten schommelde in deze periode tussen 2,5 en 
4 procent.33 Deze verhoudingen zijn te vergelijken met Engeland.34 

In het vorige hoofdstuk bleek dat de manier van sportverslaggeving aan 
het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig ingrijpend 
veranderde. Journalisten trokken meer op met atleten en betrokken hen 
nadrukkelijker bij hun verhalen. Aan het einde van de jaren tachtig en in 
de loop van de jaren negentig veranderden, algemeen gesteld, de verhou-
dingen tussen journalisten en sporters opnieuw. Volgens Stokvis werden 
verslaggevers in deze periode ‘meer dan ooit afhankelijk van de welwil-
lendheid van de sporters’, in het bijzonder van de ‘vedettes’: ‘de nieuwe 
machthebbers in de sport’.35

Een ontwikkeling die in sterke mate heeft bijgedragen aan de veran-
derde betrekkingen tussen journalisten en atleten is de voortschrijdende 
commercialisering, zowel binnen de sport- als de mediawereld. Met name 
in het voetbal zijn sponsoring en uitzendrechten sinds de jaren tachtig 
steeds meer geld gaan opleveren voor de knvb en indirect voor de clubs en 
spelers. De voetbalbond stond in 1982 voor het eerst shirtsponsoring toe.36 
In 1990 besloot de knvb bovendien de eigen competitie te laten sponsoren 

32  Cees van Nijnatten, ‘Sporttijdschriften’ in: Van Delft e.a. eds., Magazine!, 176-177, aldaar 177.
33  In 1989 was ongeveer 2,5 procent van alle sportjournalisten een vrouw, in 1999 4 procent en in 
2006 ook 4 procent. Deze gegevens zijn ontleend aan verschillende onderzoeken en uitspraken van 
experts, respectievelijk: De Man, Vrouwen in de sport journalistiek; Elling, ‘Sportjournalistiek’, 188; 
Suzanne Rethans, ‘ “Een man moet zich eerst 100 x voorstellen” ’, De Journalist (2 juni 2006) 17.
34  Boyle, Sports journalism, 144-159.
35  Stokvis, ‘Een genre in beweging’, 201.
36  Ed van Westerloo, We hoeven er niet aan te verdienen. De geschiedenis van de miljoenendans om de 
uitzendrechten van voetbalwedstrijden (Nieuwegein 2005) 55.
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door het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (ptt).37 Mede 
door de toegenomen concurrentie als gevolg van de komst van commerci-
ele televisie in 1989 is de prijs van uitzendrechten van voetbalwedstrijden 
hierna geëxplodeerd. Betaalde de nos in 1988 nog twee miljoen gulden in 
ruil voor het recht op het uitzenden van samenvattingen van eredivisie-
wedstrijden, in 2000 betaalden nos, rtl, sbs en Canal+ bij elkaar opgeteld 
honderd miljoen gulden voor de rechten op het uitzenden van voetbalwed-
strijden.38 Ook de uitzendrechten van grote toernooien, zoals de wereld- 
en Europese kampioenschappen voetbal en de Olympische Spelen, zijn 
steeds duurder geworden. Deze trend volgt bovendien een internationaal 
patroon; de prijsontwikkeling van de rechten laat in onder meer Engeland 
en Duitsland een vergelijkbare sterke groei zien.39

In de jaren negentig professionaliseerden veel bonden en clubs hun me-
diabeleid. In Engeland zorgde deze ontwikkeling voor belangrijke veran-
deringen in de journalistieke cultuur.40 Daar, maar ook in Nederland was 
deze professionalisering voor een deel ingegeven door de toegenomen fi-
nanciële belangen in de sportwereld en de eruit voortvloeiende wens van 
bonden en clubs om de beeldvorming te controleren. De steeds meer in-
vesterende sponsors zouden in verlegenheid kunnen worden gebracht 
als aan hun geaffilieerde sporters negatief in het nieuws zouden komen. 
Daarnaast steeg door de opkomst van commerciële televisie, gespeciali-
seerde sporttijdschriften en later het internet, ook het aantal journalisten 
dat zich met sport bezighield. Die toegenomen journalistieke vraag moest 
worden gereguleerd. Dat gebeurde door het instellen van zogenaamde 
mixed zones en gegroepeerde persconferenties. Die kwamen steeds vaker 
in de plaats van individuele (kleedkamer)interviews. Volgens oud-sport-
journalist Herman Kuiphof waren persconferenties een pervers gevolg 
van ‘de besmettelijke quoteziekte’ die in de jaren zestig was opgekomen. 
In 1997 hekelde hij in een essay in het vakblad De Journalist de verscho-
ven machtsverhoudingen en waarschuwde dat de pers dreigde te worden 
‘misbruikt’ door spelers, trainers en bestuursleden, van wie de ‘gekleurde 

37  De officiële naam van de Nederlandse eredivisie luidde tussen 1990 en 1999 ptt-Telecompetitie. 
In 1999 veranderde de naam in kpn-Telecompetitie, in 2000 in kpn Eredivisie en in 2002 in Holland 
Casino Eredivisie. In 2005 verdween de sponsornaam, sindsdien heet de competitie Eredivisie.
38  De nos betaalde in 2000 40 miljoen gulden voor de uitzendrechten van samenvattingen van 
eredivisiewedstrijden, sbs betaalde 12,5 miljoen gulden voor de uitzendrechten van samenvattin-
gen van eerste divisie- en bekerwedstrijden, rtl betaalde 8 miljoen gulden voor de uitzendrechten 
van livewedstrijden van interlands en Canal+ betaalde 40 miljoen gulden voor de uitzendrechten van 
live-wedstrijden uit de eredivisie. Van Westerloo, We hoeven er niet aan te verdienen, 71, 97.
39  Smart, The sport star, 93; Philipp Ostieker, ‘Die Kosten & Inhaber der Bundesliga-Rechte seit 
1965’, Matchplan mag (19 mei 2017), https://matchplanmag.de/bundesliga-rechte/ (geraadpleegd 23 
februari 2018). 
40  Raymond Boyle en Richard Haynes, Power play. Sport, the media and popular culture (tweede 
druk; Edinburgh 2009) 178; Boyle, Sports journalism, 46.
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mening over de wedstrijd kritiekloos in de krant’ zou verschijnen.41 Bon-
den en clubs verzakelijkten hun mediabeleid ook door persvoorlichters in 
dienst te nemen (niet zelden oud-sportjournalisten), interviews van spor-
ters vóór publicatie te controleren en mediatrainingen aan te bieden. In 
1994 was Ajax de eerste Nederlandse voetbalclub die voorzag in een der-
gelijke cursus voor de eigen spelers.42 ‘Mediatraining hoort bij het zaken-
leven en de politiek’ kritiseerde oud-voetballer en schrijver Jan Mulder in 
zijn vaste Volkskrant-column nog, maar hij kon daarmee niet voorkomen 
dat andere clubs, later ook in andere sporten, Ajax’ voorbeeld volgden.43

In algemene zin werden hierdoor de verhoudingen tussen sporters en 
journalisten in de jaren negentig onpersoonlijker en afstandelijker. Juist 
door de bovengenoemde obstakels werd het voor journalisten belangrijker 
om goede contacten met sporters te hebben.44 In 1998 gaf de toenmalige 
knvb-voorlichter Rob de Leede in een interview inzage in de meest gang-

41  Herman Kuiphof, ‘ “Voetballers spelen, journalisten oordelen” ’, De Journalist (28 november 
1997).
42  ‘Mediatraining Ajacieden’, Leeuwarder Courant (7 november 1994).
43  Jan Mulder, ‘Media Training’, de Volkskrant (21 november 1994).
44  Stokvis, ‘Een genre in beweging’, 202; John Sugden en Alan Tomlinson, ‘Stories from planet foot-
ball and sportsworld’, Journalism Practice 1:1 (2007) 44-61, aldaar 49, 53.

Afb. 8 De veranderde verhoudingen tussen sporters en journalisten in beeld: minder 
één-op-één-contact en meer gegroepeerde interviews. Hier wordt voetballer Patrick 
Kluivert door tientallen journalisten tegelijk geïnterviewd tijdens het Europees Kam-
pioenschap in 1996. Bron: Mulder, Antonisse/anp.
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bare werkwijze van sportjournalisten: ‘Je ziet dat persoonlijke banden met 
spelers worden gekoesterd. Als een verslaggever het 06-nummer van een 
speler heeft, zal hij niet snel geneigd zijn zijn eigen glazen in te gooien met 
een kritisch stuk. Het is heel wat waard een goede ingang te hebben bij de 
spelers.’45 Ook verschillende hoofdredacteuren van sporttijdschriften ga-
ven blijk van het grote belang van goede, soms zelfs vriendschappelijke, 
betrekkingen met sporters. Terugkijkend op zijn hoofdredacteurschap 
bij het grootste en meest invloedrijke voetbaltijdschrift van Nederland, 
Voetbal International (2000-2013), zei Johan Derksen dat hij altijd op zoek 
was geweest naar werknemers ‘met een netwerk, iemand met de geheime 
nummers van belangrijke mensen. Ik zeg altijd: de paus krijg je makkelij-
ker aan de lijn dan de rechtsback van fc Utrecht.’46 De hoofdredacteur van 
het in 1998 opgerichte tijdschrift Sportweek, Frans Lomans, sprak zich 
niet lang na het verschijnen van het eerste nummer uit over het belang 
van sporters ‘te vriend houden’. Hij gaf daarbij aan zich graag te willen la-
ten ‘gebruiken’ door voetballers die bijvoorbeeld via de media een conflict 
met hun werkgever zouden willen beginnen om een vertrek of verbeterd 
contract te forceren.47 Zoals reeds vermeld schreven verschillende Sport-
week-verslaggevers in deze periode ook biografieën.

In zijn artikel over de geschiedenis van de Nederlandse sportjourna-
listiek gebruikt Stokvis de aan oud-voetbaltrainer Hans Kraay ontleen-
de term ‘starkisser’ om journalisten met goede contacten in de sportwe-
reld aan te duiden.48 Kraay was niet onbevooroordeeld in zijn afkeer van 
sportverslaggevers, zo blijkt uit de ongeautoriseerde biografie van Van 
Amerongen en Leistra over voetballer Gullit uit 1990. Daarin beschreven 
zij de werking van zogenaamde ‘lijntjes’ in de voetbalwereld. Halverwe-
ge Gullits tweede seizoen bij psv, in november 1986, had hij in het geheim 
onderhandeld over een overstap naar de Italiaanse club ac Milan, hoewel 
zijn contract bij psv nog tot medio 1990 doorliep. Volgens Van Ameron-
gen en Leistra, en overigens ook volgens de latere biograaf Bert Hiddema, 
probeerde Gullit door het creëren van een dispuut met zijn werkgever een 
vertrek te bewerkstelligen.49 Daarbij schakelde hij de hulp in van twee be-
vriende journalisten. ‘En kijk eens aan, wie stonden daar in maart 1987 
bij de vedette op de stoep?’ schreven Van Amerongen en Leistra cynisch 
over Gullits journalistieke connecties, ‘het schrijvende duo Barend & Van 
Dorp, de spelverdelers van het weekblad Nieuwe Revu.’50 In het interview 

45  Cors van den Brink, ‘Tafeltjes-methode en mixed-zones stemmen Oranje-pers tevreden’, De 
Journalist (12 juni 1998).
46  Bart Beijer e.a., ‘Onafhankelijke journalistiek bestaat niet in de sport’ in: Van den Brink e.a. eds., 
En … wat ging er door je heen?, 63-72, aldaar 71.
47  Theo Dersjat, ‘Sportjournalistiek is salonfähig geworden’, De Journalist (29 mei 1998).
48  Stokvis, ‘Een genre in beweging’, 201.
49  Bert Hiddema, Gullit (Amsterdam 1998) 112.
50  Martin van Amerongen en Gerlof Leistra, Gullit (Amsterdam 1990) 36.
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dat volgde, bekritiseerde Gullit Kraay, die toen trainer en technisch direc-
teur van psv was. Uiteindelijk werd Kraay ontslagen en kreeg Gullit zijn 
Italiaanse transfer. Volgens zijn biografen was ‘het moment waarop Gul-
lit publicitair toesloeg (…) met grote zorg gekozen.’51 In een aflevering van 
het televisieprogramma Andere Tijden Sport die aan deze transfer gewijd 
was gaf Gullit in 2009 toe dat hij destijds doelbewust de publiciteit had ge-
zocht, al was volgens hem niet een transfer, maar het vertrek van Kraay de 
inzet.52

Biografen als subject
Er waren in deze periode meer biografieën die niet waren geautoriseerd, 
zoals Van den Brinks Hellingen van de Montjuic over hardloopster Ellen 
van Langen (1999) en verschillende boeken over voetballer Van Basten 
(1995 en 2004). Journalist Johan Faber, die in 2004 Het mysterie Marco 
schreef, stipte in zijn voorwoord zijn vergeefse verzoek om Van Bastens 
medewerking aan en reflecteerde bovendien op zijn persoonlijke ervarin-
gen tijdens het schrijfproces: ‘De zoektocht naar Van Basten had voor mij 
veel van een ontdekkingsreis langs plaatsen waar ik ooit, lang geleden, 
al een keer was geweest.’53 Ook in de boeken die wel in (soms nauwe) sa-
menwerking met de sporters zijn gemaakt, schreven de auteurs vaker dan 
voorheen zichzelf in het verhaal. De narratieve rol van biografen was lan-
ge tijd vrijwel altijd beperkt geweest tot wat literatuurcriticus en biograaf 
Ira Nadel de ‘objective narrator’ heeft genoemd, maar in de jaren rond de 
eeuwwisseling maakten zij zichzelf, in de rol van de zogenaamde ‘drama-
tic narrator’, steeds vaker tot een niet onbelangrijk onderdeel van het ver-
haal.54 Ze waren niet meer enkel intermediair, maar ook zelf subject. Ze 
reflecteerden bijvoorbeeld op hun eerste kennismaking met de atleten of 
schreven in de eerste persoon enkelvoud over ontmoetingen en gesprek-
ken die ze voor hun boek hadden gevoerd. Sommige auteurs verwerkten 
in de biografieën bovendien hun eigen (emotionele) reactie op grote over-
winningen van de sporters, overigens net als de eerste biografen in 1928 
en 1929 hadden gedaan. 

In het nawoord van zijn biografie over tennisser Richard Krajicek (1997) 
erkende De Bie dat sportjournalisten, hijzelf incluis, geen objectieve waar-
nemers waren maar ‘recensenten, die duidelijk hun persoonlijke voor-

51  Ibidem, 37.
52  Andere Tijden Sport, De megadeal van Ruud Gullit (nos, vpro), 12 juli 2009, https://www.npo.
nl/andere-tijden-sport/12-07-2009/nps_1127952 (geraadpleegd 9 oktober 2017).
53  Johan Faber, Het mysterie Marco. Van Basten, Ajax & Oranje (Amsterdam 2004) 16.
54  Nadel onderscheidt drie typen biografische vertellers. De ‘dramatic narrator’ is betrokken bij de 
protagonist en aanwezig in het narratief, de ‘objective narrator’ staat op afstand en is afwezig in het 
narratief en de ‘interpretative narrator’ is terughoudend betrokken en slechts aanwezig in het nar-
ratief in de rol van commentator. Ira Bruce Nadel, Biography. Fiction, fact and form (Londen en Bas-
ingstoke 1984) 170-173.
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keur hebben’. Hij gaf toe zelf als professionele tennisvolger een zwak voor 
Krajicek te hebben.55 Dat blijkt ook uit zijn beschrijving van het door Kraji-
cek gewonnen Wimbledon-toernooi van 1996, eerder in het boek. Opval-
lend genoeg deed hij daarvan in dagboekvorm verslag. Hij gaf aan dat de 
winst van zijn landgenoot hem niet onberoerd had gelaten en eindigde zijn 
euforische vaststelling met een veelzeggend uitroepteken: ‘Om mijn nek 
hangt een tas met mijn computer. Het gewicht voel ik echter niet. Mijn li-
chaam bonkt nog na van de adrenaline. Het is de avond van de laatste dag 
van Wimbledon en voor het eerst in de geschiedenis heeft een Nederlan-
der gewonnen. Richard Krajicek is de winnaar!’56 

Telegraaf-journalist Zand Scholten beschreef in zijn biografie over Van 
Grunsven (2000) de grote indruk die een optreden van de amazone in 
1995 op hem en andere aanwezigen had gemaakt. Ook hij gaf zijn er-
varingen weer in de ik-vorm. Het was de eerste keer dat hij in de paar-
densport mensen van ontroering had zien huilen: ‘dit had ik nog nooit 
meegemaakt. Volwassen mannen en vrouwen, nuchtere Nederlanders en 
breedsprakige Amerikanen, broederlijk en zusterlijk jankend op de tri-
bunes. Wat een ontroering. Wat een uniek collectief gevoel voor schoon-
heid ook.’ Dit optreden sterkte Zand Scholten bovendien, zo gaf hij aan, in 
zijn persoonlijke liefde voor de dressuursport en tevens in zijn felle ver-
weer tegen sceptici.57

Sportweek-journalist Zwartkruis roemde in het voorwoord van zijn bio-
grafie over Seedorf de manier waarop de voetballer hem deelgenoot had 
gemaakt van zijn leven. Hij schreef het in 2003 gepubliceerde boek op ba-
sis van vele ontmoetingen en urenlange telefoongesprekken met Seedorf 
en gaf zijn lezers mee dat zijn eigen vriendin ‘er net niet gek van gewor-
den’ was.58 Zwartkruis beschreef een aantal van de gesprekken met See-
dorf vanuit zijn eigen perspectief. Hij bedreef bovendien participerende 
journalistiek. In een passage over een alternatief genezer die Seedorf re-
gelmatig in een soort hypnose bracht – illustratief ook voor het toene-
mende belang dat aan mentale begeleiding werd gehecht – zette hij uiteen 
hoe hij zelf, ‘zeer cynisch van aard waar het handoplegging en aanver-
want gesnuffel betreft’, met succes een vergelijkbare behandeling onder-
ging.59 

Sommige biografen waren bevriend met de sporters over wie ze schre-
ven, al was dit geen nieuw gegeven. Joris van den Bergh was immers in de 
jaren twintig ook bevriend geweest met zijn protagonist Piet Moeskops en 
Maarten de Vos onderhield in de jaren zeventig vriendschappelijke betrek-

55  Eric de Bie, De missie van Richard Krajicek (Amsterdam en Antwerpen 1997) 155.
56  Ibidem, 111.
57  Berry Zand Scholten e.a., Anky. Een leven met Bonfire (Houten 2000) 62.
58  Simon Zwartkruis, Clarence Seedorf. De biografie (Antwerpen 2003) 8.
59  Ibidem, 135.
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kingen met Willem van Hanegem. Documentairemaker en journalist Bas 
Steman gaf in zijn biografie over Zijlaard-van Moorsel (2002) aan met haar 
bevriend te zijn.60 Hij beoefende net als Zwartkruis een vorm van partici-
perende journalistiek. Voor het boek had hij veel met Zijlaard-van Moorsel 
opgetrokken. Omdat hij behalve een boek ook een televisiedocumentai-
re over haar leven maakte, fietste hij dikwijls mee tijdens trainingsritten. 
Steman, zelf voormalig amateurwielrenner, deed in de eerste persoon en-
kelvoud verslag van deze fietstochten en benadrukte daarbij, door te be-
schrijven hoe hij afhaakte waar zij kon doorgaan, vooral het grote doorzet-
tingsvermogen van Zijlaard-van Moorsel. Hij deelde ook zonder reserve 
zijn eigen euforie toen zij op de Olympische Spelen van Sydney in 2000 
haar eerste gouden medaille won, op het onderdeel achtervolging: ‘In drie 
minuten en drieëndertig seconden greep ze haar eerste Olympisch goud! 
Mijn vrouw en ik vielen elkaar in de armen. We maakten vreugdespron-
gen voor de televisie.’61 Openhartig was Steman eveneens in zijn beschrij-
ving van de positieve indruk die Zijlaard-van Moorsel bij verschillende 
gelegenheden op hem had gemaakt. Het aanschouwen van een wedstrijd-
voorbereiding vervulde hem bijvoorbeeld ‘van mateloze bewondering.’62 
Na afloop van een ontmoeting met de wielrenster lieten beelden van haar 
lichaam hem niet los, zo beschreef hij bijna romantiserend: ‘In gedachten 
zie ik Leontien. Ik hoor haar ademhaling versnellen. Ze danst voor me. Ik 
bijt me vast in het ritme van haar benen. Het is het enige wat ik zie. Nooit 
geweten dat afzien zo gracieus kon zijn.’63 

Ook Alje Kamphuis was bevriend met de sportvrouw over wie hij een 
biografie schreef, tafeltennisster Bettine Vriesekoop. Hoewel hij een af-
standelijker toon aansloeg dan Steman, ging hij in de inleiding wel uitge-
breid in op de speciale en langdurige band tussen hem en Vriesekoop. Die 
had hem aanvankelijk juist doen twijfelen over het verzoek van uitgever 
René van Praag om een biografie over de sportvrouw te schrijven. ‘Maar 
na een paar gesprekken met Bettine, waarin we concluderen dat onze ja-
renlange vriendschap het schrijven kan bemoeilijken maar ook kan verge-
makkelijken, besluit ik op de uitnodiging in te gaan.’ Het resultaat is een 
geautoriseerde biografie over het leven van Vriesekoop, ‘zoals Bettine het 
heeft ervaren en ik het ruim vijfentwintig jaar van zeer dichtbij heb mee-
gemaakt.’64

Veel sportbiografieën die tussen 1990 en 2005 zijn gepubliceerd zijn het 
resultaat van de eerder beschreven ‘lijntjes’ tussen journalisten en spor-
ters. Biografen en atleten werkten vaak nauw samen bij de totstandko-

60  Bas Steman, Tinus! Tinus! Van anorexia tot goud. Een hommage (Naarden 2002) 148.
61  Ibidem, 133.
62  Ibidem, 74.
63  Ibidem, 20.
64  Alje Kamphuis, Bettine. Overwinnen, overleven (Amsterdam 2003) 15.
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ming van de boeken. De gevolgen daarvan worden in het tweede deel van 
dit hoofdstuk geanalyseerd.

3.2 De biografische constructie van kwetsbare mensen

In de meeste van de geanalyseerde biografieën die tussen 1990 en 2005 
zijn verschenen schonken schrijvers veel meer dan voorheen aandacht 
aan de gemoedstoestand en het gevoelsleven van hun protagonisten. De 
zelfbewuste sporters uit de jaren zeventig en tachtig werden zo lang-
zaam maar zeker naar de achtergrond verdrongen door sporters die hun 
kwetsbaarheid lieten zien. De zoektocht naar ‘de mens achter de sporter’ 
was reeds ingezet in de vorige periode, toen verschillende atleten voor-
zichtig meer prijsgaven van hun privéleven. In de jaren negentig zette 
deze ontwikkeling, weliswaar op een iets andere manier, zich in volle he-
vigheid voort. ‘Wie gaat werkelijk schuil achter die grote grijns?’ vroeg 
Erik Klap zich bijvoorbeeld af in zijn biografie over schaatser Romme.65 
Steman beloofde zijn lezers een ‘boeiend document humain’ over Zij-
laard-van Moorsel.66 En de biografie van Theo Reitsma over bokser Lu-
cia Rijker verkocht hij als ‘een persoonlijk portret’.67 Deze slagzinnen 
zijn niet enkel commerciële aanbevelingen. Biografen beschreven, vaak 
op aangeven van de sporters, in deze periode daadwerkelijk ook intie-
me gevoelens die voorheen niet of nauwelijks ter sprake waren gekomen. 
Ze toonden sporters in hun worsteling met persoonlijke, emotionele en 
psychische problemen en stonden uitgebreid stil bij de vele tranen die ze 
plengden. 

Een van de opvallendste en meest zichtbare illustraties van het para-
digma van de nieuwe gevoeligheid is het frequente gebruik van het woord 
‘mentaal’ (en afgeleide vormen) in biografieën uit deze periode. Dit was ze-
ker geen nieuw begrip in de sportwereld. Van den Bergh had in zijn boek 
Mysterieuze krachten in de sport al in 1941 uitgeweid over mentale aspec-
ten in de sport.68 Maar biografen gebruikten dit concept, een enkele uit-
zondering daargelaten, vrijwel nooit, omdat hun levensverhalen vooral 
descriptief waren en ze nauwelijks reflecteerden op wat er in het hoofd 
van sporters omging.69 In de jaren negentig werd het echter, in een iets 
gewijzigde betekenis, een wezenlijk onderdeel van de representatie van 

65  Erik Klap, Gianni (Hilversum 2001) achterplat.
66  Steman, Tinus! Tinus!, achterplat.
67  Theo Reitsma, Lucia. Million dollar babe. Biografie van een wereldkampioene boksen (Baarn 2005) 
achterplat.
68  Van den Bergh, Mysterieuze krachten in de sport, 21, 22, 29, 119, 123, 189, 193, 204, 215.
69  Een uitzondering is Coo Dijkman, die in zijn biografie over Jan Lammers (1979) onder andere 
beschreef dat de autocoureur door tegenslag mentaal was gegroeid. Dijkman, Jantje, 30, 92, 95.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   152 20-12-18   14:26



3.2 De biografische constructie van kwetsbare mensen 153

atleten. Waar Van den Bergh ‘mentaal’ vooral had ingezet om het belang 
van een geestelijke, rationele wedstrijdvoorbereiding te benadrukken, ge-
bruikten veel biografen dit begrip een halve eeuw later als synoniem van 
een emotioneel proces waar sporters doorheen moesten. Zo constateerde 
De Bie dat een knieblessure van Krajicek zich ‘vooral in mentaal opzicht’ 
liet voelen.70 Overdiek noemde het ‘om fysieke en mentale redenen’ ver-
standig dat Smits in het begin van zijn carrière nog even had gewacht met 
de overstap van universiteits- naar profbasketbal.71 Volgens Van den Brink 
moest atlete Van Langen na een teleurstellend seizoen ‘eerst mentaal ge-
nezen’ voor ze de voorbereiding op een nieuw jaar kon beginnen.72 En El-
shout constateerde dat wielrenner Hennie Kuiper na een val ‘geblesseerd 
en mentaal gedeukt’ was.73 Tegengeluiden waren er echter ook. Wat boks-
ster Rijker betreft was het mentaliteitsframe in de sport juist té dominant 
geworden. In de door Reitsma geschreven biografie stak zij zelf de draak 
met haar voormalige trainer die bij mindere prestaties ‘altijd maar [zei] 
dat het mentaal was. Als je je been brak, dan was het bij wijze van spreken 
nog mentaal.’74

In dit tweede deel van dit hoofdstuk ga ik nader in op de manier waarop 
biografen het beeld van kwetsbare sporters bemiddelden. Daarbij onder-
scheid ik twee belangrijke vormen van representatie in deze periode. Het 
eerste betreft de positionering van de sporters tegen de achtergrond van 
een als hard en kil weergegeven sportwereld. Het tweede betreft de psy-
chologisering en emotionalisering van sporters. 

3.2.1 Overleven in een harde sportwereld

Hoogstad karakteriseerde de loopbaan van zwemmer Wouda in zijn bio-
grafie uit 2001 als ‘een duister gangpad van kronkelige paadjes zonder 
bewegwijzering, met meer foute dan goede afslagen’. Voor de zwemsport 
waarin hij actief was gebruikte hij de metafoor van ‘een mijnenveld (…) 
waarin het telkens behoedzaam manoeuvreren is’.75 Deze onheilspellen-
de voorstelling van de sportwereld was gemeengoed in biografieën die in 
de jaren negentig en het begin van de eenentwintigste eeuw verschenen. 
Veel biografen beschreven de levens van sporters nadrukkelijk in de con-
text van een negatieve en soms pijnlijke (sport)omgeving. Door dit per-
spectief toe te passen maakten de schrijvers hen tot kwetsbare slachtof-

70  De Bie, De missie van Richard Krajicek, 63.
71  Overdiek, Rik Smits, 111.
72  Cors van den Brink, Hellingen van de Montjuic. De carrière van Ellen van Langen (Alkmaar 1999) 
135.
73  Elshout, Alleen vooruit, 106.
74  Reitsma, Lucia, 60.
75  Mark Hoogstad, De macht van water. Marcel Wouda en de opkomst van het Nederlandse zwem-
men (Amsterdam en Rotterdam 2001) 11-12.
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fers van het grote geld, een vijandig publiek, latent racisme of het eigen 
lichaam. 

Dit slachtoffervertoog is geen geïsoleerd fenomeen. Kunsthistoricus en 
maatschappijcriticus Robert Hughes heeft de Amerikaanse samenleving 
van de jaren tachtig en negentig als een ‘culture of complaint’ bestem-
peld, waarin het slachtofferschap als een nieuwe maatschappelijke deugd 
gold.76 Volgens Withuis zijn klaagcultuur en ‘slachtofferisme’ ook tot Ne-
derland doorgedrongen. Zij wijst op de groeiende invloed van ‘de “seculie-
re religie” van het slachtofferschap’. Kenmerkend voor dit verschijnsel is 
dat sinds de jaren tachtig in publicaties over de Tweede Wereldoorlog lij-
den, zwakte en ziekte steeds prominentere thema’s zijn geworden.77 Door 
bekende atleten in de rol van slachtoffer te positioneren, zij het vaak in re-
latie tot relatief triviale zaken, reflecteerden en versterkten biografen deze 
ontwikkeling. 

Goudvissen tussen haaien: slachtoffers van de commercie 
Net als hun voorgangers in de jaren zeventig en tachtig schreven ook bio-
grafen rond de eeuwwisseling in alle openheid over geld. Omdat veel spor-
ters in financiële zin profiteerden van de voortgaande commercialisering 
besteedden sommige auteurs hier in biografieën aandacht aan, bijvoor-
beeld door de rijkdom en luxe te beschrijven. Andere biografen probeer-
den juist een meer ideële kant van sporters te laten zien. Zwartkruis greep 
dit thema aan om Seedorf als een filantroop te presenteren en Maarten 
Bax benadrukte verschillende malen dat de broers De Boer in tegenstelling 
tot hun publieke imago geen ‘geldwolven’ waren.78 Er waren ook schrijvers 
die juist de grote bedragen die omgingen in de sportwereld laakten. Een 
aantal hekelde het marktdenken in de sport en het als producten verhan-
delen van atleten. Die ontwikkelingen leidden volgens hen tot een sport-
wereld die steeds onpersoonlijker werd. In dit narratief maakten ze de 
sporters primair tot slachtoffers van het zakelijke systeem, ondanks hun 
verworven rijkdom. Zo noemde Hiddema Gullit in zijn biografie uit 1998 
– hij was toen al multimiljonair – een ‘amateur in een wereld van harde 
professionals’ en ‘een goudvis in een zwembad met haaien’.79 

Ook zijn eerdere biografen zagen in Gullit eerder een verliezer dan een 
winnaar van het zakelijke spel in de voetballerij. Van Amerongen en Leis-
tra beschreven uitgebreid hun bedenkingen bij de commercie in het voet-

76  Robert Hughes, Culture of complaint. The fraying of America (New York en Oxford 1993) 7. 
77  Jolande Withuis, Erkenning. Van oorlogstrauma naar klaagcultuur (Amsterdam 2002) 120, 244.
78  Bax, De Boertjes, 9, 129, 139, 141. In 1998 kwamen Frank en Ronald de Boer in conflict met hun 
club Ajax. Toen de clubleiding hen niet naar fc Barcelona wilde laten vertrekken omdat ze nog een 
doorlopend contract hadden, spanden de broers een arbitragezaak aan tegen Ajax, die ze verloren. 
Uiteindelijk liet Ajax hen alsnog naar Barcelona gaan.
79  Hiddema, Gullit, 109.
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bal. Ze benadrukten dat Gullit in 1987 de op een na duurste speler ter 
wereld was nadat ac Milan hem voor zeventien miljoen gulden had ge-
kocht van psv, een bedrag dat de voetballer zelf overigens ook veel te hoog 
vond.80 De auteurs becommentarieerden deze overname met een cynische 
vergelijking: ‘Want voetballers koop je, net als bakstenen en geavanceerde 
tekstverwerkers’.81 Van Amerongen en Leistra rekenden voor dat Gullit in 
Italië zeventigduizend gulden per wedstrijd en 777 gulden per minuut zou 
verdienen en keurden deze ‘onverdedigbare bedragen’ duidelijk af. Die 
beschouwden zij als exemplarisch voor de ‘decadentie van de eigentijdse 
amusementsindustrie’, waaronder ze voetbal schaarden, maar rekenden 
ze Gullit duidelijk niet aan.82

Dat Gullit buitengewoon prettig kon leven van zijn geld erkenden en 
toonden zijn biografen ook. Tegelijkertijd typeerden ze hem in verschil-
lende passages vooral als slachtoffer van clubs en managers. Zo beschre-
ven ze een conflict tussen Gullit en psv over een tournee door Azië, waar-
aan de voetballer vlak voor diens overgang naar ac Milan nog had moeten 
deelnemen omdat dat lucratief zou zijn voor hoofdsponsor Philips. Deze 
verplichting wekte wrevel, zowel bij Gullit als zijn biografen. Die schreven 
naar aanleiding van dit incident met enige pathos dat hij werd ‘geconfron-
teerd met de spijkerharde wetten van het kapitalisme’.83 Van Amerongen 
en Leistra illustreerden hun antikapitalistische opvattingen met een citaat 
van vader George Gullit naar aanleiding van later vastgelopen contracton-
derhandelingen met ac Milan: ‘Alle voetbalclubs zijn asociale instellingen. 
Op het moment dat ze je niet meer nodig hebben, ben je minder waard dan 
een vuilniszak.’84

De biografie die journalist Rözer in 2005 met medewerking van Bo-
garde publiceerde is getiteld Deze neger buigt voor niemand. Die titel is 
voor meerdere interpretaties vatbaar. Hij heeft betrekking op het racis-
me waarmee de Surinaams-Nederlandse voetballer regelmatig was ge-
confronteerd (daarover later meer), maar ook op de moeizame verhou-
ding met zijn Engelse werkgever Chelsea, waar hij tussen 2000 en 2004 
onder contract stond. In het eerste hoofdstuk van de biografie vatte Rözer 
het zijns inziens megalomane karakter van de voetballerij rond de eeuw-
wisseling goed samen. Hij beschreef hoe Bogarde in augustus 2000 samen 
met twee zaakwaarnemers in een privévliegtuig opsteeg vanuit Barcelona, 
waar hij een aantal jaar had gespeeld. Zijn vriendin had even daarvoor bij 

80  Van Amerongen e.a., Gullit, 38-39.
81  Deze vergelijking doet erg denken aan de vergelijking die Jan Plekker in 1970 maakte naar aan-
leiding van een transfer van voetballer Henk Groot. De uitdrukking ‘Van de hand doen’ paste volgens 
hem beter ‘bij de verkoop van roerend goed, vee of gevogelte.’ Plekker, Henk Groot-Ajax, 64.
82  Van Amerongen e.a., Gullit, 41, 76.
83  Ibidem, 38.
84  Ibidem, 99.
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de bank een afkoopsom van fc Barcelona van één miljoen gulden geïnd. 
Dat de bestemming van het vliegtuig Londen was, wist Bogarde op dat mo-
ment nog niet. Hoog in de lucht kreeg hij enkele conceptcontracten van in 
hem geïnteresseerde Engelse clubs onder ogen. Ter plekke koos hij voor de 
kapitaalkrachtige club Chelsea, en daarmee, aldus het commentaar van 
Rözer, voor ‘een avontuur dat hem voor altijd rijk maakt.’85

Door blessures en conflicten met de leiding kwam Bogarde in Londen 
echter weinig aan spelen toe. In vier jaar tijd speelde hij slechts negen of-
ficiële wedstrijden voor Chelsea. Hij was desalniettemin vastbesloten zijn 
vierjarige contract uit te dienen en zo de naar schatting vijftien miljoen 
gulden te verdienen die hem volgens die overeenkomst toekwam. Het le-
verde hem naast veel geld ook de nodige hoon en de bijnaam ‘duurste 
bankzitter ter wereld’ op.86 In zijn laatste jaren bij Chelsea zat hij niet meer 
bij de selectie en moest hij noodgedwongen met jeugdelftallen meetrainen. 
In de biografie legde Rözer deze persoonlijke degradatie uit als een verne-
dering en vergeleek hij die met een figuurlijke val in een diepe put met ‘nog 
een verdieping onder de bodem’. Naar eigen zeggen weigerde Bogarde te 
‘buigen’ voor de managers ‘met macht, voor de mannen voor wie voet-
ballers producten zijn’.87 De biograaf ging voor een groot deel mee in de 
slachtofferretoriek van de zich misbruikt voelende voetballer en gebruik-
te behalve de diepe put ook de gevangenis als krachtige metafoor: ‘Bogar-
de moet zijn tijd uitzitten. Dagen worden weken, maanden. De dug-out, de 
tribune, zijn godvergeten appartement, er zijn nergens tralies zichtbaar, 
maar hij voelt ze wel. Natuurlijk verdient hij veel geld. Maar hij betaalt er 

85  Rözer, Winston Bogarde, 12.
86  Willem Vissers, ‘Bogarde, de neger die nooit boog’, de Volkskrant (2 december 2005); Tom 
Rooduijn, ‘Een voetballer met wrok’, nrc Handelsblad (22 maart 2006); ‘Bogarde houdt voetbal defi-
nitief voor gezien’, Leeuwarder Courant (9 november 2005).
87  Rözer, Winston Bogarde, 19.

Afb. 9 Biograaf Marcel 
Rözer draagt in een op 
zijn biografie gebaseerde 
aflevering van het televi-
sieprogramma Profiel een 
voetbalshirt van zijn pro-
tagonist Winston Bogar-
de. Bron: screenshot Pro-
fiel, Winston Bogarde. De 
neger die nooit boog (kro, 
human, ikon),  
22 maart 2006.
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ook een prijs voor, zijn vrijheid is hem afgenomen.’88 Volkskrant-journalist 
Bert Wagendorp was met name het slachtofferframe in de biografie opge-
vallen en noemde Bogarde in een recensie de ‘personificatie van de krank-
zinnigheid in het voetbal’ en, cynisch, een ‘eeuwig slachtoffer [met] miljoe-
nen op de bank.’89

Niet alleen voetballers konden in de jaren negentig rijk worden met hun 
sport. Smits, een van de eerste Nederlandse basketballers in de Ameri-
kaanse profcompetitie nba, verdiende tijdens zijn carrière naar schatting 
meer dan honderd miljoen gulden.90 Overdiek introduceerde Smits in zijn 
biografie uit 1997 dan ook als ‘ons meest succesvolle exportproduct naar 
de Verenigde Staten’. Hij benadrukte daarnaast verscheidene keren dat 
het Amerikaanse basketbal zeer lucratief en Smits Nederlands ‘best be-
taalde sporter’ was, een stelling die wordt bevestigd door de inkomenslijs-
ten die Sportweek ieder jaar samenstelde.91 Overdiek typeerde Smits ech-
ter vooral als een bescheiden vedette wiens sobere en schuchtere karakter 
niet strookte met de showbusinessallure en de miljoenenwaanzin van het 
Amerikaanse basketbal. Deze karakterisering komt goed naar voren in de 
beschrijving van Smits’ keuze voor John Sandquist als zaakwaarnemer, ie-
mand die hem zou willen beschermen tegen de uitwassen van het profbas-
ketbal:

Rik wilde persoonlijke aandacht, op alle fronten, en om die reden was hij 
gecharmeerd van John Sandquist. (…) Ook raakte hij een gevoelige snaar 
door erop te wijzen dat een basketballer meer is dan een produkt in een 
keiharde zakenwereld, maar bovenal een mens, dat zich moet bekomme-
ren om zijn familie en zijn eigen ontplooiing buiten de sporthal.92

Met deze anekdote droeg Overdiek, net als verschillende andere biografen 
in deze periode, de boodschap uit dat sporters ook gewone mensen waren, 
die zich staande moesten zien te houden in een wereld die niet alleen maar 
leuk was.

Er waren ook auteurs die de commercialisering van de sport als een 
meer positieve ontwikkeling duidden. Klap, die in 2001 een biografie over 
schaatser Romme publiceerde, is daarvan een voorbeeld. Tot halverwege 
de jaren negentig waren Nederlandse topschaatsers met een gereguleerd 
salaris in dienst geweest van de knsb. Rintje Ritsma, op dat moment de 
regerend Europees en wereldkampioen allround, was echter ontevreden 
over de vergoedingen en de beschikbare topsportvoorzieningen en brak 
in 1995 met de schaatsbond. Hij zorgde voor een revolutie in het schaat-

88  Ibidem, 20.
89  Bert Wagendorp, ‘Wat topvoetbal bij een mens kan aanrichten’, de Volkskrant (21 december 2005).
90  Tynke Landsmeer, ‘Rik Smits, is hij echt 2,24 meter?’, de Volkskrant (20 november 2000).
91  Overdiek, Rik Smits, achterplat, 11, 231.
92  Ibidem, 134.
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sen door als eerste een commerciële ploeg te beginnen, gesponsord door 
zeepfabrikant Sanex. Andere schaatsers volgden, met onder andere snel 
stijgende salarissen tot gevolg.93 Ook Romme bouwde na zijn twee gouden 
medailles op de Olympische Spelen van Nagano in 1998 een commercië-
le ploeg om zich heen, met financieel adviesbureau Spaar Select als geld-
schieter. De commercie is ook duidelijk doorgedrongen tot de biografie, 
die Klap in samenwerking met Romme maakte. De algemeen directeur 
van Spaar Select schreef een voorwoord, het logo van de sponsor prijkt op 
de cover en de titel van het boek, Gianni, is op het achterplat voorzien van 
het copyrightteken ©. Klap citeerde bovendien uitgebreid uit een vraagge-
sprek met Romme’s zaakwaarnemer Orlando van den Bosch. Die stelde de 
schaatser als een merk te beschouwen en zag het bewaken van ‘het “pro-
duct Romme” ’ als een van zijn belangrijkste taken.94 Klap liet in de biogra-
fie niettemin ook een tegengeluid horen, en wel van Romme’s oud-trainer 
Henk Gemser. Die beschouwde de vermarkting van het schaatsen, waarin 
‘materiële zaken (…) koersbepalend [zijn] geworden voor gedrag en hou-
ding’, als teloorgang van de sport. Volgens Gemser had juist Romme te lij-
den onder ‘het grote geld’ dat hem, in de vorm van nieuwe verantwoorde-
lijkheden en andere trainingsmethoden ‘alleen maar ellende’ zou hebben 
gebracht.95

De pispaal van het publiek
In verschillende biografieën was de (soms vergeefse) zoektocht van spor-
ters naar publieke erkenning een belangrijk leidmotief. De auteurs be-
steedden in deze periode opvallend veel aandacht aan incidenten waar-
bij de atleten door supporters werden uitgefloten, uitgescholden of zelfs 
bedreigd. Daarbij onderstreepten ze bovendien de (emotionele) gevolgen 
van deze publieke afkeer voor de sporters in kwestie. Op deze manier be-
nadrukten ze hun fragiliteit. Sommige biografen beperkten hun beschrij-
ving van negatieve publieksreacties tot een nuchtere observatie. Zo noem-
de Willem Burgers een fluitconcert dat bokser Eddy Smulders in 1991 ten 
deel was gevallen op neutrale wijze ‘een uiterst vervelende ervaring’, en ci-
teerde Bax Ronald de Boer die na een onheuse bejegening door de ‘eigen’ 
Ajax-supporters in 1998 had gezegd dat hij daar ‘schijt’ aan had.96 Maar 
de meesten van de auteurs die inzoomden op misprijzende toeschouwers 
legden nadruk op de emotionele impact op de sporters en hun omgeving.

Afgaand op de blurbtekst van Overdieks basketbalbiografie vormen ‘de 
lange weg die Smits moest afleggen (…) en de hindernissen die hij moest 

93  John Volkers, ‘Topsport is een bedrijf’ in: Jungmann ed., De Sportcanon, 315-324, aldaar 323.
94  Klap, Gianni, 153.
95  Ibidem, 128.
96  Willem Burgers, ‘Fast’ Eddy Smulders. Zijn onstuitbare opmars naar de absolute top (Zutphen 
1997) 31; Bax, De Boertjes, 179.
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nemen voordat het publiek in Indianapolis hem in de armen sloot’ de 
belangrijkste thema’s van het boek.97 Smits was in 1988 door de India-
na Pacers gecontracteerd, maar hij kon volgens Overdiek niet direct zijn 
stempel drukken op het spel van zijn nieuwe ploeg. Bovendien zou Smits’ 
afstandelijke, onverschillige en weinig kleurrijke karakter hem niet me-
teen geliefd hebben gemaakt bij de Amerikaanse fans. Dat zorgde ervoor 
dat hij jarenlang een ‘eenvoudig doelwit [was] op wie alle frustraties kon-
den worden afgewenteld.’ Overdiek noemde Smits zelfs ‘een ongewenste 
vreemdeling’ om zo diens gebrek aan populariteit bij de eigen fans te on-
derschrijven.98 Dat begrip werd in het publieke debat in de jaren negentig 
vooral gebruikt voor illegale vluchtelingen, maar schiep in het boek het 
beeld van iemand die in zijn sportieve omgeving geestelijk werd buitenge-
sloten. Volgens Overdiek werd de basketballer regelmatig uitgefloten door 
Pacers-fans, zelfs als hij niet meespeelde.99 Hij citeerde de lokale journa-
list Mark Boyle om met gevoel voor drama te verduidelijken wat Smits 
lange tijd te verduren had. ‘ “Boegeroep,” zegt Boyle, en hij schudt er het 
hoofd bij, alsof hij niet kan geloven wat er in die tijd allemaal op Rik Smits 
afkwam. “(…) altijd was er boegeroep. (…) Wat me bijstaat is dat Rik niets, 
maar dan ook helemaal niets goed kon doen.” ’100 Overdiek beschouwde 
Smits’ stoïcisme aan de ene kant als een obstakel voor zijn populariteit, 
maar aan de andere kant als een copingmechanisme, een manier om het 
hoofd te bieden aan dit soort negatieve geluiden. Die onverschilligheid 
ontbeerde vader Ad Smits, die de biograaf karakteriseerde als een gevoe-
lige tegenpool van zijn zoon. Volgens Overdiek kon Smits senior juist wel 
emotioneel worden als hij kritische krantenverslagen las. Hij zou door 
de publieke vernedering van zijn zoon bovendien wel eens hebben ‘zitten 
janken op de tribune’.101

In de geautoriseerde biografie die Zwartkruis in 2003 over Seedorf 
schreef was het gebrek aan publieke erkenning een van de dominante the-
ma’s. In zijn voorwoord noemde de auteur Seedorfs ‘pispaalstatus’ zelfs 
als een van de redenen voor zijn aanvankelijke aarzeling om een boek over 
de voetballer te schrijven.102 Seedorf had in 1992 als zestienjarige jongen 
zijn debuut gemaakt in het eerste elftal van Ajax. Twee jaar later was hij 
een van de jongste debutanten ooit in het Nederlands elftal. Op het voor 
Nederland moeizaam verlopen Europees kampioenschap in Engeland in 
1996 miste Seedorf, net twintig jaar oud, de beslissende penalty in de 

97  Overdiek, Rik Smits, achterplat.
98  Ibidem, 8.
99  In een televisiedocumentaire van Andere Tijden Sport uit 2015 bevestigde Smits deze fluitcon-
certen. Andere Tijden Sport, Rik Smits: van zero naar hero (nos, vpro), 7 juni 2015, https://www.
npo.nl/andere-tijden-sport/07-06-2015/vpwon_1232907 (geraadpleegd 12 december 2017). 
100  Overdiek, Rik Smits, 198-199.
101  Ibidem, 199-200.
102  Zwartkruis, Clarence Seedorf, 7.
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kwartfinale tegen Frankrijk. Nog geen jaar later schoot hij in de wk-kwali-
ficatiewedstrijd tegen Turkije een strafschop over, overigens nadat de aan-
gewezen penaltyspecialisten hadden geweigerd deze te nemen.103 ‘Krijgt 
hij weer de hoon, de lading ellende, alle bagger over zich heen?’ vroeg tele-
visiecommentator Evert ten Napel zich direct af nadat Seedorf deze laatste 
penalty had gemist. In zijn biografie beantwoordde Zwartkruis deze vraag 
impliciet bevestigend.104 Maar volgens hem speelde er meer. Psychologi-
serend somde de biograaf verschillende onderdelen van Seedorfs publieke 
imago op om de verguizing te verklaren: ‘Seedorf de overmoedige, de ar-
rogante, de eigenwijze, de zweverige, de ondoorgrondelijke, de quasi-intel-
lectuele, díe Seedorf heeft wederom een penalty gemist en moet boeten.’105 
Door de beeldvorming rondom de voetballer te reduceren tot een verza-
meling clichés vestigde Zwartkruis de aandacht op de overdrijving en het 
onrecht die volgens hem lagen besloten in de hoon voor Seedorf. 

Journalist Jaap van Essen merkte in zijn recensie van Clarence Seedorf 
op dat ‘de voetballer misschien eens wat minder zwaarmoedig en seri-
eus zou moeten zijn.’106 Hij doelde op de breekbaarheid van Seedorf die 
Zwartkruis in zijn biografie voor het voetlicht bracht. Want hoewel hij 
hem presenteerde als een optimist die ingrijpende gebeurtenissen ‘snel 
een plaats’ wist te geven – een voor deze periode veelzeggende formule-
ring – besteedde hij door in te gaan op de pijn over zijn publieke beoorde-
ling, ook aandacht aan een kwetsbare kant van Seedorf. Om de emotionele 
impact van het uitfluiten te illustreren beschreef Zwartkruis een incident 
tijdens het ek in 2000 in Nederland en België. Seedorf was tijdens de ope-
ningswedstrijd tegen Tsjechië ‘onder luid boegeroep’ gewisseld, tot leed-
wezen van zijn moeder, die aanwezig was maar ter plaatse had besloten 
nooit meer een Nederlands elftalwedstrijd van haar zoon bij te wonen: ‘De 
hoon, de fluitconcerten, ze snijden dwars door haar ziel. Na alweer een 
wedstrijd vol tranen besluit ze die avond, op de tribunes van de Arena: dit 
nooit meer.’107

Biografen beschreven ook de publieke kastijding van individuele atle-
ten, die in tegenstelling tot teamsporters voor eigen succes en glorie strij-
den en over het algemeen minder snel het mikpunt van spot zijn. Steman 
gebruikte de woorden ‘uitgelachen’, ‘weggehoond’, ‘vernederd’, ‘beledigd’ 
en ‘uitgescholden’ om de negatieve publieksreacties bij de terugkeer van 

103  Matty Verkamman, ‘Seedorf faalde niet als enige bij de strafschop’, Trouw (4 april 1997).
104  Ook in diverse media werd Seedorf nog jaren nadien steeds in verband gebracht met zijn ge-
miste strafschoppen. Zie onder andere: Matty Verkamman, ‘Het onbegrip van Seedorf is niet hele-
maal onbegrijpelijk’, Trouw (23 juni 1998); Ype Minkema, ‘Clarence Seedorf: verschoppeling van de 
natie’, Dagblad van het Noorden (16 juni 2000); Erik Oudshoorn, ‘Eens verschoppeling, nu een held’, 
nrc Handelsblad (9 oktober 2000).
105  Zwartkruis, Clarence Seedorf, 99.
106  Jaap van Essen, ‘Seedorf heeft zo zijn eigen waarheid’, De Stentor (16 mei 2003).
107  Zwartkruis, Clarence Seedorf, 123-124.
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Zijlaard-van Moorsel in het peloton samen te vatten. Zij had in 1995 in 
Schijndel haar comeback gemaakt nadat ze meer dan een jaar uit de rou-
latie was door de gevolgen van de eetstoornis anorexia nervosa. Toen Zij-
laard-van Moorsel weer op de fiets stapte was ze veertig kilo zwaarder; het 
waren deze lichamelijke veranderingen die zouden hebben geleid tot de 
beschreven publieke vernederingen. Steman benadrukte in relatie tot die 
hoon vooral hoe ‘diep gekwetst’ de wielrenster was geweest.108

Dat ook Romme regelmatig door toeschouwers werd uitgejouwd blijkt 
uit Klaps biografie. Het belang dat de auteur aan die publieke afkeer hecht-
te blijkt uit het feit dat hij zijn boek opende met een hoofdstuk waarin hij 
beschreef hoe een Nederlands, maar vijandig gezind publiek de schaatser 
tot een weerloos slachtoffer maakte. Op de afsluitende tien kilometer van 
de Europese Kampioenschappen in het schaatsstadion Thialf in Heeren-
veen reed Romme op 10 januari 1999 voor zijn doen een slechte race. Was 
hij een jaar eerder nog overtuigend Olympisch kampioen geworden, nu 
eindigde hij op die afstand slechts als zevende en besloot daarmee een voor 
hem toch al teleurstellend kampioenschap. Volgens Klap was Romme ech-
ter niet de enige die teleurgesteld was. Hij beschreef de sfeer in het stadion 
als omineus en beklemtoonde vooral de emotionele weerslag daarvan op 
de schaatser:

Zeventien ellenlange ronden duurt de martelgang. Bij het verwende pu-
bliek maakt de euforie plaats voor verbazing, maar het wordt allengs 
grimmiger. De carnavaleske sfeer slaat om in woede. Een enkeling fluit, 
steeds meer mensen joelen en fluiten mee. En, misschien nog wel veel 
erger: er weerklinkt hoongelach. De laatste ronden wordt Romme verge-
zeld door een striemend fluitconcert. (…) Het publiek smijt, behalve vre-
selijke verbale verwensingen, ook munten en aanstekers naar zijn hoofd. 
Het liefst zou hij ter plekke smelten, een wak hakken en onder de ijsvloer 
door Thialf verlaten. Weg van de grimmige massa. Weg van het snerpen-
de fluitconcert. Weg, weg, weg!

Het is de vraag of Klaps beschrijving van de publieksreactie volledig accu-
raat is. Uit krantenverslagen blijkt dat Romme inderdaad door enkele fans 
werd uitgefloten, maar van het gooien van munten en aanstekers maakten 
de verschillende toen aanwezige journalisten geen gewag. Wel beschreven 
zij in hun verslagen de emotionele impact die Romme’s matige prestatie 
op hem zelf had.109 Klap benadrukte in de biografie dat de schaatser ‘fy-
siek geknakt [en] geestelijk gebroken’ was en ‘de eerste nachten uren [had] 
liggen huilen’, terwijl ook zijn ouders en vriendin er diep door zouden zijn 

108  Steman, Tinus! Tinus!, 96, 113.
109  Erik Oudshoorn, ‘Europese titel Ritsma in schaduw van afgang Romme’, nrc Handelsblad (11 
januari 1999); Wybren de Boer, ‘Ritsma voorziet glansloos wk zonder Postma’, de Volkskrant (11 ja-
nuari 1999); Johan Woldendorp, ‘Romme is in Thialf geen tel zichzelf’, Trouw (11 januari 1999).
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geraakt.110 Lezers kregen niet een onverstoorbare sportman maar een 
kwetsbaar persoon te zien.

Racisme
Aan het einde van de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw 
verschenen ook voor het eerst biografieën over zwarte Nederlandse spor-
ters, met name voetballers van Surinaamse afkomst. Daarin bespraken de 
auteurs de plaats van deze spelers in de multiculturele samenleving, hun 
status als rolmodel, maar ook hun persoonlijke ervaringen met racisme.

Het feit dat er vanaf de jaren negentig verschillende biografieën zijn ge-
publiceerd over sporters met een multi-etnische achtergrond weerspie-
gelt de toegenomen diversiteit in de sportwereld in deze tijd. Met name de 
ontwikkelingen in het Nederlandse betaalde voetbal zijn goed gedocumen-
teerd. In het seizoen 1989/1990 was het aandeel van van oorsprong Ne-
derlandse eredivisievoetballers nog 79 procent, in 2003/2004 was dit ge-
daald tot 48 procent. Dit verschil is vooral het gevolg van het opheffen van 
de nationaliteitsclausule na het Bosman-arrest in 1995, waardoor het aan-
tal voetballers met een buitenlandse nationaliteit op het hoogste niveau in 
Nederland steeg. Maar ook het percentage Nederlanders die (of van wie de 
ouders) al eerder naar Nederland waren geëmigreerd, hoofdzakelijk uit 
de voormalige koloniën en Marokko, steeg, van 11 procent in 1989/1990 
naar 19 procent in 2003/2004.111 Met name voetballers van Surinaamse 
afkomst hebben een belangrijk aandeel gehad in Nederlandse voetbalsuc-
cessen. Spelers als Gullit, Frank Rijkaard en Gerald Vanenburg, zoons van 
Nederlandse moeders en Surinaamse vaders die in de jaren vijftig naar 
Nederland waren gekomen, werden in 1988 met het Nederlands elftal Eu-
ropees kampioen. Spelers van de volgende generatie, onder wie Seedorf, 
Bogarde, Michael Reiziger, Patrick Kluivert en Edgar Davids, wonnen in 
1995 met Ajax de Champions League en waren in de jaren daarna vaste 
spelers in het Nederlands elftal, waarvan Kluivert bovendien tot 2013 top-
scorer aller tijden was. 

In de Nederlandse samenleving werd racisme in de jaren negentig in 
toenemende mate als een structureel sociaal probleem beschouwd.112 Po-
liticoloog en criminoloog Rob Witte benadrukt dat racistische incidenten 
vanaf 1990 steeds meer aandacht kregen van media, publiek en politiek.113 
In het Nederlandse profvoetbal vonden aan het einde van de jaren tach-
tig en het begin van de jaren negentig verschillende racistische voorval-

110  Klap, Gianni, 15-16.
111  Van Bottenburg e.a., ‘Diversiteit en prestatie in de Nederlandse eredivisie’, 139.
112  Philomena Essed en Isabel Hoving, ‘Innocence, smug ignorance, resentment. An introduction 
to Dutch racism’ in: Idem, Dutch racism (Amsterdam en New York 2014) 9-29, aldaar 12.
113  Rob Witte, ‘Al eeuwenlang een gastvrij volk’. Racistisch geweld en overheidsreacties in Nederland, 
1950-2009 (Amsterdam 2010) 104.
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len plaats, zowel op het veld, tussen spelers, trainers en scheidsrechters, 
als daarbuiten, door supporters. Deze incidenten genereerden veel pu-
bliciteit en zorgden volgens socioloog Jan Janssens voor een afschrikwek-
kend effect, waardoor het aantal racistische voorvallen hierna daalde.114 
Daar hebben wellicht ook verschillende antidiscriminatie-initiatieven die 
in de eerste helft van de jaren negentig het licht zagen aan bijgedragen. 
Veel ervan werden gesteund door de overheid. In 1993 startte de gemeen-
te Amsterdam de multimediale campagne ‘Als racisme wint, verliest de 
sport’. Door de instelling van het Meldpunt Discriminatie Sport en de in-
zet van enkele bekende Nederlandse topsporters zoals voetballer Rijkaard 
en hardloopster Van Langen wilde Amsterdam bewustwording van het 
probleem racisme bevorderen.115 

Gullit deed niet mee aan deze campagne, maar volgens zijn biografen 
Van Amerongen en Leistra was hij op een andere manier een belangrijk 
symbool in de strijd tegen rassendiscriminatie. Zij beschreven dat de voet-
baller meer dan eens ‘met de schaduwzijden van een multiraciale samen-
leving’ in aanraking was gekomen.116 Zo was hij vlak na het bekend worden 
van zijn overstap van Feyenoord naar concurrent psv in 1985 door enke-
le Rotterdamse supporters met bananen bekogeld. Hoewel enkele kran-
ten dit incident destijds wel meldden, zorgde het opmerkelijk genoeg nau-
welijks voor ophef. Ter vergelijking: toen er in een Europese wedstrijd van 
Feyenoord tegen as Roma in 2015 een opblaasbanaan op het veld beland-
de, werd de Rotterdamse club door de uefa bestraft voor racistisch gedrag 
van de supporters.117 Ook Gullits biografen noemden het voorval enkele ja-
ren later wel, maar reflecteerden er verder niet op. Over het algemeen ga-
ven zij blijk van een optimistische maatschappijvisie aangaande discrimi-
natie en benadrukten ze de tolerantie en ‘het liberale, open karakter van 
de natie’.118 Overigens had Gullit er volgens Van Amerongen en Leistra zelf 
aan bijgedragen dat het aantal racistische incidenten jegens hem relatief 
klein was gebleven. Hij had zich, door op het voetbalveld uit te blinken, na-
melijk ‘raciaal onkwetsbaar’ gemaakt.119 Eerder had de oprichter van een 
uitzendbureau voor en door migranten in De Telegraaf deze causaliteit het 
‘Gullit-effect’ genoemd: ‘als je je eigen kwaliteiten voldoende profileert, 

114  Jan Janssens, ‘The Netherlands’ in: Jacco van Sterkenburg, Jan Janssens en Bas Rijnen eds., 
Football and racism. An inventory of the problems and solutions in eight West European countries in the 
framework of the Stand Up Speak Up campaign (Brussel 2005) 121-133, aldaar 124.
115  Ibidem, 131.
116  Van Amerongen e.a., Gullit, 101.
117  Victor Deconinck, ‘Feyenoord-aanhangers laten Gullit als baksteen vallen’, de Volkskrant, 22 
mei 1985; Loet van Schellebeek, ‘Bananen voor Gullit’, Het Vrije Volk (22 mei 1985); Carl Mureau, 
‘Feyenoord in Uefa-cup na duel met diepterecord aantal toeschouwers’, nrc Handelsblad (22 mei 
1985).
118  Van Amerongen e.a., Gullit, 102.
119  Ibidem.
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kan niemand om je heen. Dan word je niet beoordeeld op je afkomst, maar 
op wat je kunt.’120

Van Amerongen en Leistra prezen Gullit om de ‘onmiskenbare voor-
beeldfunctie’ die hij als succesvolle zwarte voetballer vervulde. Gullit had 
zich op verschillende manieren tegen racisme verzet. Onder andere droeg 
hij in 1987 de prijs voor Europees voetballer van het jaar op aan Nelson 
Mandela, die op dat moment nog een politiek gevangene van het Zuid-Afri-
kaanse apartheidsregime was.121 Deze en andere symbolische acties en 
uitspraken tegen discriminatie leverden Gullit van verschillende kanten 
veel lof op.122 Mandela zelf noemde hem later ‘een bron van inspiratie’ voor 
de zwarte bevolking van Zuid-Afrika.123 Ook Van Amerongen en Leistra 
roemden Gullit in dit kader. In een merkwaardige poging om zijn maat-
schappelijke betekenis te duiden betoogden zij dat het hem weliswaar niet 
was gelukt om ‘de vigerende vooroordelen tussen de verschillende rassen 
te elimineren’, maar dat ‘zijn optreden veel [heeft] bijgedragen aan het feit 
dat op het ogenblik in de Amsterdamse metro blanke meisjes rond zwarte 
jongenshalzen hangen (en omgekeerd).’124 

Gullits biografen onderstreepten dat hij zichzelf niet identificeerde als 
witte of zwarte, maar als Nederlander. Ze creëerden een opvallend con-
trast met zijn voorouders door te stellen dat hij ‘anders dan zijn gekleurde 
opa’s (…) niemands meester en niemands knecht’ was en niet ‘schatplich-
tig [was] aan het feit dat hij toevallig met een donkerbruin huidje ter we-
reld is gekomen.’ De auteurs zagen in Gullit een overtuigend bewijs van 
hun eigen sociaal-deterministische opvattingen:

[D]e mens wordt niet gepredestineerd door zo iets griezeligs als ras of 
schedelmaat. Hij wordt gevormd door zijn omgeving, zijn sociale ge-
dragspatroon, de leraren door wie hij wordt onderwezen en de vriendjes 
met wie hij speelt. (…) Zet het stijfselkissie van de kleine Ruud Gullit, ge-
boren Dil, zoon van een zwarte vader en een blanke moeder, neer aan de 
Amsterdamse Bloemgracht en zevenentwintig jaar later is hij even Jor-
daans als Tante Leen.125

In Gullit droegen Van Amerongen en Leistra dus de boodschap uit dat de 
voetballer het racisme waarmee hij te maken kreeg betrekkelijk eenvoudig 
van zich kon laten afglijden. Uit de biografie over Bogarde blijkt dat hem 
dat meer moeite kostte. Rözer presenteerde hem als een boze, verongelijk-

120  Huib Boogert, ‘Gullit-effect werkt door’, De Telegraaf (10 juni 1989).
121  ‘Ruud Gullit eert met Gouden Bal Nelson Mandela’, nrc Handelsblad (29 december 1987).
122  ‘Ruud Gullit, niet zo maar “een voetballer” ’, De Waarheid (5 januari 1988); ‘Gullit ook bij de 
bond geliefd’, Het Vrije Volk (18 januari 1988).
123  ‘Gullit ontmoet Mandela’, De Telegraaf (18 februari 1994).
124  Van Amerongen e.a., Gullit, 8.
125  Ibidem, 126.
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te man wiens woede voor een groot deel was gestoeld op zijn ervaringen 
met latent en zelfs institutioneel racisme, in zowel de maatschappij als de 
voetballerij. De boosheid daarover en de strijd daartegen zijn de belang-
rijkste thema’s van Winston Bogarde, deze neger buigt voor niemand. Die 
titel is ontleend aan een uitspraak van Bogarde zelf en staat onder andere 
symbool voor de aan hem toegeschreven strijdvaardigheid tegen rassen-
discriminatie.

Net als de biografen van Gullit vermeldde ook Rözer verschillende racis-
tische incidenten. Zo beschreef hij hoe Bogarde in het begin van zijn car-
rière als Sparta-speler door de eigen supporters werd uitgescholden voor 
‘luie rotneger’ en ‘kutneger’. Dit voorval had er volgens de auteur voor ge-
zorgd dat Bogarde zich nooit meer emotioneel verbonden zou voelen met 
een voetbalclub.126 Toch beschreef ook Rözer een belangrijke ervaring van 
‘raciale onkwetsbaarheid’ van de voetballer, zonder deze term overigens 
te gebruiken. De ergste vorm van racisme had Bogarde ervaren toen hij in 
1995 met Ajax tegen de Hongaarse club Ferencváros speelde en er ‘pure, 
blinde, onversneden haat’ van de tribunes kwam. Tijdens die wedstrijd 
produceerden Hongaarse supporters oerwoudgeluiden op de momenten 
dat zwarte Ajacieden – er deden vier (half-)Surinaamse en twee Nigeri-
aanse spelers mee – aan de bal kwamen. Het incident zorgde in de Neder-
landse media voor beroering.127 Trainer Louis van Gaal had overwogen om 
zijn team van het veld te halen, maar deed dat uiteindelijk niet. Ajax won 
in Hongarije met 1-5 en die overtuigende winst zorgde ervoor dat Bogar-
de die avond ‘met de rechtste rug van de wereld’ van het veld afstapte. ‘Wat 
dachten die godvergeten bakra’s?’, parafraseerde Rözer Bogarde. ‘Alleen 
op deze manier kreeg je die mensen tot zwijgen.’128

Rözer koppelde Bogarde’s chronische boosheid ook aan de discrimina-
tie die hij meende te herkennen in de beloning van spelers bij Ajax, waar 
hij tussen 1994 en 1997 had gespeeld. Volgens de voetballer verdienden 
zwarte spelers vanwege hun huiskleur structureel minder dan witte.129 
Uit een aflevering van Andere Tijden Sport bleek in 2008 dat (witte) spe-
lers als Danny Blind, Marc Overmars, Ronald en Frank de Boer inderdaad 
aanzienlijk meer verdienden dan (zwarte) spelers als Kluivert, Reiziger en 
Bogarde.130 De spanningen hierover leidden tijdens het Europees kampi-

126  Rözer, Winston Bogarde, 44-45.
127  Mark van den Heuvel, ‘Ajax schrikt van Hongaars publiek’, Het Parool (28 september 1995); 
‘Van Gaal ergert zich blauw aan oerwoudgeluiden’, de Volkskrant (28 september 1995); Matty Ver-
kamman, ‘Ajax dicteert als in eigen land’, Trouw (28 september 1995).
128  ‘Bakra’ betekent ‘blanke’ in het Sranan. Rözer, Winston Bogarde, 65.
129  Ibidem, 72.
130  Ajax werkte in die tijd met A-, B-, en C-contracten, die correspondeerden met jaarsalarissen van 
respectievelijk 900.000, 600.000 en 150.000 gulden. In de uitzending bevestigde de toenmalig finan-
cieel directeur van Ajax Maarten Oldenhof bovendien dat de meeste Surinaamse spelers inderdaad 
de minste contracten hadden, zij het dat voor die verdeling met name ervaring als criterium was ge-
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oenschap in 1996 tot grote onrust in de spelersgroep van het Nederlands 
elftal, waarin een groot deel van de Ajax-selectie was vertegenwoordigd. 
De spelers met een Surinaamse achtergrond zouden zich hebben afge-
zonderd van de rest van de selectie en werden door een deel van de Neder-
landse media negatief aangeduid met de term ‘kabel’.131 Volgens socioloog 
Janssens was de buitensporige media-aandacht voor de problemen tussen 
witte en zwarte spelers tijdens het ek representatief voor de grote mate 
van aandacht van de Nederlandse pers voor betrekkingen tussen verschil-
lende etnische groepen in het voetbal halverwege de jaren negentig.132 

In zijn biografie stelde Rözer dat het slavernijverleden een prominente 
rol in Bogarde’s leven speelde en voor een groot deel diens wereldbeeld be-
paalde. De biograaf maakte verschillende toespelingen op de slavernij en 
portretteerde hem, vermoedelijk gebaseerd op uitspraken van de nauw bij 
het boek betrokken Bogarde, nadrukkelijk als afstammeling van Afrikaan-
se slaven. Dat deed hij bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde meta-
foren. Zo schreef Rözer dat de voetballer zich had voorgenomen ‘om zich 
van zijn ketenen te ontdoen’ en dat hij ‘vrij’ en ‘onafhankelijk’ wilde zijn.133 
Ook vergeleek hij Bogarde met de hoofdpersoon uit diens lievelingsfilm, 
Amistad, die het verhaal vertelt van een negentiende-eeuwse slavenop-
stand: ‘Zonder gekheid, hij zou de hoofdpersoon kunnen zijn. De slaaf 
Cinque, die zijn hoofd niet buigt voor zijn overheersers.’ Bogarde’s woe-
de zou zo diep hebben gezeten dat hij ‘pure moordneigingen’ kreeg van de 
film. Hij zou wraak willen nemen, schreef Rözer, ‘voor al het onrecht dat 
zijn voorvaderen is aangedaan.’134 De biograaf gaf Bogarde’s gedachten 
over de volgens hem heersende verhoudingen tussen witten en zwarten 
aldus weer:

De wereld is een blanke wereld en voor de zwarte is daarin eigenlijk geen 
plaats. Of eigenlijk wel: ergens beneden. Zijn voorvaderen waren Afri-
kanen, Ghanezen om precies te zijn. Slaven werden de hele wereld over 
gesleept. Dat gevoel zit er heel sterk in. Dat blanken donkere mensen 
als minder zien. Dat gevoel was vaak zijn drijfveer, soms zijn tegenstan-
der.135

bruikt. Misha Wessel, ‘De eerwraak van Oranje in 1998’ in: Jurgen Leurdijk en Dirk Jan Roeleven eds., 
Andere Tijden Sport. 13 spannende verhalen uit de Nederlandse sportgeschiedenis (Utrecht, Amster-
dam en Antwerpen 2012) 105-121, aldaar 107-108; Andere Tijden Sport, ek 1996. Het conflict (nos, 
vpro), 25 mei 2008, https://www.vpro.nl/speel~Nps_1100869~ek-1996-het-conflict-andere-tijden-
sport~.html (geraadpleegd 26 februari 2018).
131  Kluivert had deze term in 1995 voor het eerst gebruikt om de vriendschapsband tussen hem, 
Davids en Seedorf mee aan te duiden. Tijdens het ek in 1996 pikten Nederlandse media het woord 
op, maar gebruikten het in toenemende mate op een negatieve en vervreemdende wijze. Aad Haver-
kamp, ‘De kabel: tussen vriendschap en sekte’, De Sportwereld 82-83 (2017) 27-31.
132  Janssens, ‘The Netherlands’, 124.
133  Rözer, Winston Bogarde, 8.
134  Ibidem, 151.
135  Ibidem, 90.
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In zijn biografie toonde Rözer Bogarde op verschillende manieren als een 
man die zich primair met Suriname identificeerde, ook al speelde hij wel 
twintig interlands voor het Nederlands elftal. Op de voorkant van het boek 
prijkt een foto van de voetballer met ontbloot bovenlichaam. De duidelijk 
zichtbare tatoeage op zijn rechterarm toont de Surinaamse vlag met daar-
onder de tekst ‘ik zal strijden voor Suriname’. De auteur plaatste ook de 
blijdschap na het winnen van de Champions League met Ajax in 1995 in 
het kader van Bogarde’s identificatie met Suriname: ‘Toen de Europa Cup 
1 uitgereikt werd, had hij een vreemd gevoel. Euforie, trots, blijdschap, dat 
allemaal. Maar er was nog iets anders. Hier ging de geschiedenis van Su-
riname de lucht in: “Dis naf joe Sranang” (“Suriname, dit is voor jou”, ah) 
kwam uit zijn mond, het was de stem van het volk. Van zijn volk.’136 

Een vergelijkbare sterke identificatie met Suriname beschreef ook 
Zwartkruis in relatie tot Seedorf. In zijn biografie benadrukte de auteur 
dat de voetballer, zelf geboren in Paramaribo, door zijn familie altijd als 
een bijzonder kind was beschouwd. Hij voerde diens grootvader op die te-
rugkerende visioenen zou hebben gehad over de geboorte van een familie-
lid dat ‘een zeer sterke band met Suriname zou hebben en [dat] daar iets 
mee zou gaan doen.’137 Zwartkruis accentueerde deze bijzonderheid van 
Seedorf door te vermelden dat hij al na acht maanden zou hebben kunnen 
lopen en cassavepap boven borstvoeding en rijst boven brood zou hebben 
geprefereerd. In deze passages cultiveerde Zwartkruis het beeld van See-
dorf als iemand met een wezenlijk Surinaamse inborst.

Dat deed hij verder door uitgebreid verslag te doen van de bouw van een 
voetbalstadion in Paramaribo waartoe Seedorf in 1999 opdracht had ge-
geven. In het hoofdstuk waarin Zwartkruis dit project beschreef typeerde 
hij de voetballer als een weldoener die een kostbaar geschenk aan het Su-
rinaamse volk doneerde. In enkele citaten van Seedorf, waarop de auteur 
verder niet reflecteerde, klinkt echter ook een zeker ongemak door over de 
verhouding tussen de in Europa opgegroeide en woonachtige voetballer 
en de Surinaamse bevolking. Bij oplevering van het stadion was Seedorf 
door lokale journalisten kritisch ondervraagd over de bestemming ervan. 
Zwartkruis karakteriseerde de voetballer als een paternalistische filan-
troop door te stellen dat Seedorf de Surinaamse bevolking probeerde ge-
rust te stellen, ‘maar niet voor hij zijn vinger heeft geheven. “Jullie moeten 
nu niet gaan wachten tot onze volgende stap. Suriname moet nu niet stil-
staan en afwachten tot iemand iets onderneemt. Wij geven nu een prikkel, 
maar het kan niet allemaal van één kant komen” ’.138 

136  Ibidem, 59.
137  Zwartkruis, Clarence Seedorf, 18.
138  Ibidem, 113.
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Het gevoel constant achtergesteld te zijn loopt ook als een rode draad 
door de biografie van Seedorf. Wel is er een belangrijk verschil met Deze 
neger buigt voor niemand. Waar Rözer en Bogarde racisme als belang-
rijkste oorzaak voor de ervaren discriminatie beschouwden, ontkenden 
Zwartkruis en Seedorf dit verband juist. De salarisverschillen bij Ajax, de 
daaropvolgende problemen bij het Nederlands elftal en het bestaan van de 
kabel: volgens Seedorf waren ze primair te wijten aan verschillen in leef-
tijd en ervaring en persoonlijke vetes, die in het boek werden uitgevochten. 
Verschillende recensenten van de biografie oordeelden met name negatief 
over de subjectieve en kritiekloze weergave van deze conflicten.139

Lichamelijke kwetsbaarheid
Blessures vormden een wezenlijk onderdeel van de sportlevens die bio-
grafen in deze periode beschreven. Ook hun voorgangers hadden wel over 
fysieke ongemakken geschreven, maar beschouwden blessures vooral als 
hinderlijke obstakels die sporters moesten nemen door simpelweg ‘de 
schouders eronder’ te zetten. Kenmerkend voor deze toen dominante be-
nadering van lichamelijk letsel is de wijze waarop Wim Amels in 1982 had 
geschreven over een hersenvliesontsteking van wielrenner Joop Zoete-
melk na een botsing met een auto. Zijn beschouwing van deze toch ern-
stige aandoening beperkte zich tot: ‘Joop heeft echter het karakter van een 
vechter en een ijzersterke konditie en wint ook deze wedstrijd’.140 

In twee opzichten veranderde in de jaren negentig de manier waarop 
biografen blessures en andere lichamelijke ongemakken weergaven. Aller-
eerst besteedden zij daaraan veel meer aandacht dan voorheen. Verschil-
lenden stelden het sportleven voor als een fysieke uitputtingsslag en be-
nadrukten het veeleisende karakter van topsport. Ze toonden de manier 
waarop sporters roofbouw op hun lichaam pleegden en/of langdurig ge-
blesseerd waren. Daarnaast veranderde ook de manier waarop de auteurs 
blessures interpreteerden en naar hun lezerspubliek bemiddelden. Vrij-
wel altijd koppelden zij namelijk lichamelijke aan geestelijke pijn. In de be-
schrijving van blessureleed kwam de nadruk steeds meer op de laatste let-
tergreep te liggen. 

Journalist Bert Voskuil bracht dit leed tot uiting in de ondertitel van zijn 
biografie over voetballer Van Basten (1995). De tragiek van een voetbalmil-
jonair verwijst naar de carrière van de voetballer die weliswaar bij de top-
club ac Milan veel geld verdiende, maar de laatste jaren van zijn loopbaan 
werd gekweld door een langdurige enkelblessure.141 Volgens Overdiek zou 

139  Henk Hoijtink, ‘De waarheid volgens Clarence Seedorf’, Trouw (13 mei 2003); Jaap van Essen, 
‘Seedorf heeft zo zijn eigen waarheid’, De Stentor (16 mei 2003).
140  Amels, Het wielerleven van Joop Zoetemelk, 48.
141  Bert Voskuil, Marco van Basten. Zijn voetballeven. De tragiek van een voetbalmiljonair (Utrecht 
1995).
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basketballer Smits na een slepende voetblessure regelmatig hebben over-
wogen om zijn carrière te beëindigen, ‘zo diep in de put zat hij soms.’142 
De Bie noemde een revalidatietraject van tennisser Richard Krajicek ‘een 
hel’ en diens uiteindelijke herstel een ‘mentale bevrijding’.143 Burgers be-
schreef de nasleep van een sparringpartij van bokser Smulders waarbij 
hij zijn hand brak. Hoewel de biograaf Smulders overwegend typeerde als 
een nuchtere en masculiene sportman – een voor boksers veelgebruikte 
representatie – benadrukte hij in zijn weergave van dit incident diens ge-
voelige kant. Hij citeerde Smulders die zelf aangaf dat hij had ‘zitten hui-
len als een klein kind.’ Bovendien vermeldde Burgers dat de bokser hierna 
een wereldreis had gemaakt, ‘om er geestelijk weer een beetje bovenop te 
komen.’144 Biografen beschreven blessureproblematiek dus niet langer als 
een simpel fait accompli dat nu eenmaal bij het sportersbestaan hoorde, 
maar veeleer als een emotioneel proces waar sporters doorheen moesten 
gaan, als een gegeven waarmee ze in het reine moesten komen.

De verschillende biografen van Gullit beschreven allen zijn blessure-
leed. Daarbij hanteerden zij echter verschillende perspectieven. Van Ame-
rongen en Leistra concentreerden zich op de oorzaken en hekelden de toe-
genomen hardheid in het voetbal dat volgens hen begin jaren negentig ‘een 
morele crisis’ doormaakte omdat ‘de criminaliteit te velde (…) geïnstituti-
onaliseerd’ zou zijn.145 Hiddema, die in 1998 zijn biografie over Gullit pu-
bliceerde, focuste daarentegen op de geestelijke gevolgen van diens vele 
blessures. Hij beschreef het leven van Gullit in een ‘rise and fall’-narratief, 
‘which contrasts the promise of the first half of a career with the decline 
of the second half.’146 Vooral het idee dat zijn lichaam versleten raakte zou 
voor Gullit een mentale ballast zijn geweest:

Hij twijfelt steeds meer aan zichzelf. (…) Helaas is hij niet langer onver-
woestbaar. Hij is versleten. (…) Het is ontmoedigend. Pech roept pech op 
en ellende steeds meer ellende. Hij voelt zich alsof hij met een zak aard-
appelen of een koelkast op zijn rug de steile trappen van de huizen in de 
Jordaan op moet. Een ouwe kerel. (…) In de kracht van zijn leven was hij. 
De koning te rijk en nu? (…) Geen schaduw van zichzelf. Hij stelt hele-
maal niets voor.147

Hiddema verwerkte meerdere van dit soort psychologiserende passages 
in zijn biografie. Een recensent van de Leeuwarder Courant meende dat de 

142  Overdiek, Rik Smits, 256.
143  De Bie, De missie van Richard Krajicek, 67.
144  Burgers, ‘Fast’ Eddy Smulders, 87.
145  Van Amerongen e.a., Gullit, 106.
146  Whannel, Media sport stars, 61.
147  Hiddema, Gullit, 187-188.
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‘gevoelsmens’ Gullit in het boek goed naar voren kwam148 en een criticus 
van het Brabants Dagblad noemde het zelfs een ‘psychologisch portret’.149 
Opmerkelijk genoeg werkte Gullit op geen enkele wijze mee aan de uitga-
ve.150 Hiddema baseerde zijn psychologiserende uitspraken louter op zijn 
eigen observaties vanaf de zijlijn, iets dat hij ook al in een biografie over 
Cruijff had gedaan.151

 Volgens Colson liepen de blessures van Dekker ‘als een rode draad door 
zijn leven als wielrenner.’152 In haar biografie uit 2004 legde ze, in dit ge-
val op zijn aangeven, veel van deze kwetsuren uit als ‘mentale klappen.’153 
Ze besteedde veel aandacht aan twee blessures in het bijzonder, die vol-
gens haar veel impact hadden op het geestelijk welzijn van ‘de anders zo 
nuchtere Dekker’.154 Een onverklaarbare knieblessure die hij in 2002 had 
opgelopen noemde ze ‘desastreus’; die had onder andere tot gevolg dat 
de wielrenner gefrustreerd, angstig en depressief werd en ‘donkere ge-
dachten’ had. Dekker besloot zijn wielercarrière met een val waarbij hij 
ook verwondingen in zijn gezicht opliep. Met name Colsons beschrijving 
van deze blessure, met een koppeling tussen de fysieke en geestelijke ge-
volgen, is illustratief voor het dominante begrip van de lichamelijke en 
daarmee verbonden mentale kwetsbaarheid van sporters in deze periode. 
Volgens Colson waren ‘de tastbare gevolgen: een aangezichtstrauma, een 
gescheurde bovenlip, een hersenschudding, vijf gebroken tanden’ en de 
‘ongrijpbare gevolgen: een mentale klap, die hij, de man van de veerkracht, 
niet meer te boven komt.’155 Waar biografen zich voorheen relatief nuchter 
en afstandelijk op de tastbare, lichamelijke blessures hadden geconcen-
treerd, probeerden ze sinds de jaren negentig ook de ongrijpbare, geeste-
lijke kwetsuren in kaart te brengen en invoelbaar te maken. 

3.2.2 Sporters gepsychologiseerd

In enkele van de hiervoor beschreven voorbeelden kwam al naar voren dat 
biografen in deze periode meer dan ooit aandacht besteedden aan de im-
pact van verschillende facetten van topsport op het emotionele welzijn van 
atleten. Sommige auteurs gingen nog een stap verder door ook therapeuti-

148  Siebe Annema, ‘Ruud Gullit: “Liefde heeft geen kleur” ’, Leeuwarder Courant (29 mei 1998).
149  Theo Vaessen, ‘Boek over Gullit van Bert Hiddema’, Brabants Dagblad (2 juli 1998).
150  In 1998, het jaar waarin Hiddema’s Gullit verscheen, publiceerde Gullit zijn autobiografie, in 
het Engels (hij speelde en trainde toen in Engeland): Ruud Gullit, My autobiography (Londen 1998).
151  Hiddema scheef bijvoorbeeld over Cruijffs verdriet over zijn vroeg overleden vader en deed het 
voorkomen alsof hij later geregeld met hem in gesprek ging. Bert Hiddema, Cruijff! Van Jopie tot Jo-
han. De opkomst van de beste voetballer aller tijden (Amsterdam 1996) 52, 129.
152  Colson, Erik Dekker, 130.
153  Ibidem, 137.
154  Ibidem, 131.
155  Ibidem, 175.
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sche interpretatiekaders te gebruiken en psychische problemen en stoor-
nissen van sporters te beschrijven of aan hen toe te schrijven. Zo maakten 
zij onder andere angst, dwang, depressies en eetstoornissen bespreek-
baar. Schrijvers en sporters waren bovendien openhartig over de uiteen-
lopende manieren om met emotionele en mentale problemen om te gaan 
en gaven zo inzicht in verwerkingsprocessen, psycholoogbezoeken en spi-
rituele hulp.

‘The vast scale of publishing of intimate revelations indicates that the 
popularity of sharing private troubles must represent some important 
developments within society’, stelt socioloog Frank Furedi naar aanlei-
ding van de in de jaren negentig opkomende trend om in (Engelstalige) 
biografieën lijden en emotionele problemen centraal te stellen.156 In de 
laatste decennia van de twintigste eeuw veranderden dan ook in de wes-
terse wereld, eveneens in Nederland, maatschappelijke opvattingen over 
(het tonen van) emoties en (het praten over) psychische problemen. De 
sportbiografieën vanaf de jaren negentig weerspiegelden én versterkten 
die gewijzigde houding ten opzichte van het gevoel en de psyche. De his-
torici Peter van Drunen en Jeroen Jansz benadrukken dat wetenschappers 
verschillende termen gebruiken om het groeiende belang van ‘het psychi-
sche’ mee aan te duiden, waaronder emotionalisering en psychologise-
ring.157 Beide ontwikkelingen zijn nauw aan elkaar verwant en versterken 
elkaar bovendien, maar verschillen ook in betekenis en maatschappelijke 
invloed.

Emotionalisering 
‘Ik lijd, dus ik ben’. Met deze toespeling op de bekende filosofische stelling 
van René Descartes vatte schrijver Bas Heijne in juli 2002 de volgens hem 
dominante volksmentaliteit van dat moment samen. Hij verwees in zijn 
column in nrc Handelsblad concreet naar de massaal geuite emoties na 
de moord op politicus Pim Fortuyn en de onthulling van het slavernijmo-
nument in het Amsterdamse Oosterpark in respectievelijk mei en juli van 
dat jaar. Maar zijn constatering had ook betrekking op een meer abstracte 
maatschappelijke trend van het steeds vaker publiekelijk uiten van emo-
ties: ‘Nog niet zo lang geleden was leed iets waar je zo snel mogelijk over-
heen moest zien te komen, en als dat niet lukte, dan onderdrukte je het 
gewoon; tegenwoordig koester je het hartstochtelijk (…) tot in het oneindi-
ge.’158 In een essay voor het Sociaal en Cultureel Plan Bureau (scp) signa-
leerde godsdienstsocioloog Joep de Hart in 2005 een vergelijkbare toena-

156  Frank Furedi, Therapy culture. Cultivating vulnerability in an uncertain age (Londen 2004) 42.
157  Peter van Drunen en Jeroen Jansz, ‘Inleiding’ in: Idem, Met zachte hand. Opkomst en verbrei-
ding van het psychologisch perspectief (Leusden 2001) 11-15, aldaar 11.
158  Bas Heijne, ‘Onvrede als geloof’, nrc Handelsblad (6 juli 2002). Citaat ook opgenomen in: 
Withuis, Erkenning, 246.
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me van publiek geuite emoties in de jaren voordien. De plotselinge dood 
van Fortuyn, maar ook van zanger André Hazes en filmmaker Theo van 
Gogh, beiden in 2004, hadden tot opvallend veel publieke tranen geleid: 
‘De ongeremdheid waarmee emoties bij zulke gelegenheden worden geuit’ 
was duidelijk nieuw.159

Beunders betoogt dat dergelijke openbare emotionele uitbarstingen on-
derdeel zijn van een langduriger proces. Hij stelt dat de Nederlandse sa-
menleving zich in de periode tussen 1989 en 2001 heeft ontwikkeld tot een 
‘emotionele samenleving’ waarin mensen met name onplezierige emoties 
steeds vaker in het openbaar zijn gaan uiten.160 Het tonen van kwetsbaar-
heid, erkennen van gevoelens en openstaan voor hulp werd in deze perio-
de in toenemende mate als deugdelijk beschouwd, terwijl schaamte voor 
gevoelens, zelfredzaamheid en zelfbeheersing welhaast negatieve conno-
taties hebben gekregen. Emotionalisering is in een geglobaliseerde we-
reld duidelijk een transnationaal fenomeen. Furedi noemt de ‘emotionele 
wending’ een van de belangrijkste ontwikkelingen in de eigentijdse wes-
terse cultuur.161 Hij stelt dat mensen sinds de jaren tachtig in toenemende 
mate een ‘emotioneel script’ zijn gaan gebruiken om de wereld te bekijken 
en te interpreteren en aan het eigen leven betekenis te geven. Het tonen 
van emoties in het openbaar raakte volgens Furedi in de jaren negentig 
niet alleen steeds meer geaccepteerd en gewaardeerd, maar soms zelfs ook 
vereist: ‘Whereas in the past the public display of emotionalism was fre-
quently stigmatised as the irrational act of deficient people, today it is of-
ten praised as an expression of maturity and openness.’162 Anderen spre-
ken zelfs van een nieuwe ‘emotionele correctheid’.163

De emotionalisering van de samenleving is de uitkomst van, of in ieder 
geval een volgende stap in een langer proces. In hoofdstuk 1 heb ik opge-
merkt dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog (zelf)beheersing als een 
belangrijke maatschappelijke deugd werd beschouwd. Withuis benadrukt 
dat in die jaren de ‘flinkheidsmoraal’ nog dominant was in Nederland, 
maar er ‘in de welvarende jaren zeventig een behoefte aan praten, begrip, 
uitwisseling en expressie van gevoelens’ ontstond.164 Volgens Beunders wa-
ren de lage waardering voor de emotie en het primaat van de ratio, zede-
lijkheid en beheersing in de eerste naoorlogse decennia een reactie op het 

159  Joep de Hart, Voorbeelden & nabeelden. Historische vergelijkingen naar aanleiding van de dood 
van Fortuyn en Hazes. scp-essay (Den Haag 2005) 63.
160  Beunders, Publieke tranen, 10.
161  Het betoog van Furedi heeft met name betrekking op de Angelsaksische wereld, maar is vol-
gens hem net zo goed toepasbaar op andere westerse landen. Furedi, Therapy culture, 2, 37, 40.
162  Ibidem, 49.
163  Christina Hoff Sommers en Sally Satel, One nation under therapy. How the helping culture is 
eroding self-reliance (New York 2005) 110. Zie ook: Trudy Dehue, De depressie-epidemie. Over de plicht 
het lot in eigen hand te nemen (Amsterdam en Antwerpen 2008) 226.
164  Withuis, Erkenning, 118.
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nazisme en de bezetting, maar ook een gevolg van de disciplinering van 
de Koude Oorlog. Onder andere dankzij de seksuele revolutie, welvaarts-
groei en ontkerkelijking emancipeerden in de jaren zestig eerst de plezie-
rige emoties, zoals vreugde, liefde en genot, en in de jaren zeventig de on-
plezierige, zoals angst, verdriet en woede.165 Televisie en commercie waren 
belangrijke factoren in de ontwikkeling in de richting van een meer emo-
tionele samenleving. De invoering van commerciële televisie in Nederland 
in 1989 maakte de weg vrij voor het uitzenden van soaps en Amerikaanse 
televisieprogramma’s waarin soms extreme emoties openlijk werden ge-
toond, zoals The Oprah Winfrey Show, Ricki Lake, Jerry Springer en Dr. Phil. 
Na het succes van het van oorsprong Nederlandse realitytelevisieprogram-
ma Big Brother werd dit genre erg populair. In de jaren rond de eeuwwis-
seling maakte de Nederlandse televisiekijker zo kennis met de meest in-
tieme gevoelens en praktijken van de hoofdrolspelers van dit programma 
en zijn vele klonen. Kijkers waardeerden dit soort realityseries waarin de 
hoofdrolspelers veel huilden, knuffelden, opbiechtten, maar ook vochten 
en vreeën; op het hoogtepunt keken meer dan 3,5 miljoen mensen naar Big 
Brother.166 Het feit dat bekende en minder bekende personen tot voor kort 
als intiem beschouwde gevoelens steeds vaker met een groot publiek deel-
den, via (reality)televisie, maar ook via (auto)biografieën, is een belangrij-
ke katalysator geweest voor de emotionalisering van de samenleving. Ook 
sportbiografieën hebben hieraan bijgedragen. Historica Barbara Keys on-
derschrijft het construerende effect dat uitgaat van in verschillende me-
dia gedeelde emoties van sporters, ‘offering potentially new cultural mo-
dels that favor certain forms of expressions while restraining others’.167

Psychologisering
Psychologisering is een proces dat op verschillende manieren kan worden 
uitgelegd. De historici Harry Oosterhuis en Marijke Gijswijt-Hofstra maken 
een onderscheid tussen enerzijds een verbreiding van diverse vormen van 
geestelijke gezondheidszorg en anderzijds een meer abstracte ‘zich in de 
maatschappij voltrekkende mentaliteitsverandering’ waarbij gedrag en ge-
voel in toenemende mate worden geïnterpreteerd en gearticuleerd volgens 
inzichten uit de psychiatrie en psychologie.168 Met name deze maatschap-
pelijke opvatting van psychologisering is voor mijn onderzoek relevant. 

165  Beunders, Publieke tranen, 47-48; Withuis, Erkenning, 215-216. Withuis hanteert een verge-
lijkbaar onderscheid tussen het mogen verwerven van geluk en het nastreven van zelfontplooiing, ge-
zondheid en zelfonderzoek en het moeten omgaan met ziekte, handicaps en andere problemen. 
166  Henri Beunders, Wat je ziet ben je zelf. Big Brother: lust, leven en lijden voor de camera (Amster-
dam 2000) 48.
167  Barbara Keys, ‘Senses and emotions in the history of sport’, Journal of Sport History 40:1 
(2013) 31-38, aldaar 32.
168  Harry Oosterhuis en Marijke Gijswijt-Hofstra, Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrie 
en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-2005) (Houten 2008) 14.
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Het is van belang om twee belangrijke kenmerken van deze maatschap-
pelijke psychologisering nader te bespreken, omdat die van invloed zijn 
geweest op maar ook deels beïnvloed zijn door de manier waarop biogra-
fen sinds de jaren negentig sporterslevens hebben weergegeven. Aller-
eerst is het zo dat het therapeutisch vertoog, met kernbegrippen als stress, 
angst, trauma, negatieve emoties en verwerking in de laatste decennia 
van de twintigste eeuw tot alle sociale domeinen is doorgedrongen. Al in 
1979 constateerde Jansen van Galen in Het ik-tijdperk dat ‘ “psychobabble” 
(…) bezit heeft genomen van het vocabulaire der gewone Nederlander’.169 
Hierna is dit idioom steeds verder doorgedrongen tot domeinen als het 
bedrijfsleven, het onderwijs, de politiek, de populaire cultuur en de sport. 
Het is bovendien aan inflatie onderhevig. Waar deze woorden aanvanke-
lijk werden gebruikt om extreme persoonlijke problemen mee te definië-
ren, refereerden ze in toenemende mate ook aan alledaagse ervaringen.170 
In het proces van verspreiding is een niet te onderschatten rol weggelegd 
voor de media die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de popula-
risering van dit soort psychologiserende begrippen.171

Enkele voorbeelden uit de sportwereld kunnen dienen ter illustratie van 
het toegenomen gebruik en de veranderde betekenis van dergelijke ter-
men. In de eerste naoorlogse decennia was de betekenis van het woord 
trauma bijvoorbeeld nog beperkt tot een fysieke aandoening, maar in de 
loop van de tweede helft van de twintigste eeuw verbreidde en veranderde 
het gebruik ervan. Rond de eeuwwisseling was trauma een psychologisch 
geladen concept geworden, en dat is het nog altijd.172 Zo gebruikten jour-
nalisten vanaf halverwege de jaren negentig ineens regelmatig het woord 
‘trauma’ om het collectieve verdriet over de door het Nederlands elftal ver-
loren wk-finale van 1974 mee aan te duiden.173 Ook in 2000 had het woord 
nog die betekenis; nadat het nationale voetbalteam op het Europees kam-
pioenschap in dat jaar voor de vierde keer in acht jaar tijd op een eindtoer-
nooi door strafschoppen was uitgeschakeld – na een wedstrijd waarin Ne-
derlanders er twee in de reguliere en drie in de beslissende penaltyserie 
misten – schreven journalisten massaal over een ‘penaltytrauma’.174

169  Jansen van Galen, Het ik-tijdperk, 82.
170  In Engelse kranten werden de woorden ‘self-esteem’, ‘trauma’, ‘stress’, ‘syndrome’ en ‘coun-
selling’ in 2000 meer dan tien keer zo vaak gebruikt als in het begin van de jaren negentig. Furedi, 
Therapy culture, 3-7. Zie ook: Jan de Vos, Psychologisering in tijden van globalisering. Een kritische 
analyse van psychologie en psychologisering (Leuven en Den Haag 2011) 15.
171  Withuis, Erkenning, 214; Furedi, Therapy culture, 2-4.
172  Withuis, Erkenning, 9.
173  Zie onder andere: Henri Beunders, ‘Oude trauma’s in nieuwe gedaanten’, nrc Handelsblad (18 
juni 1992); Bart Jungmann, ‘Spits op zijn wondersloffen met inlegzooltjes’, de Volkskrant (3 juni 1994); 
Pieter Steinz, ‘Het trauma dat een generatie tekende’, nrc Handelsblad (7 juli 1994); Hans Hoekstra, 
‘wk-traumaverwerking: Arie Haan heeft het gedaan’, Het Parool (11 juni 1994); Jaap Kiers, ‘Het trauma 
van Duitsland ’74 kan maar niet worden verwerkt’, Nieuwsblad van het Noorden (15 november 1994).
174  Zie onder andere: Henk Mulder, ‘Penalty-trauma in het kwadraat voor Oranje’, Dagblad van het 
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Een tweede, met de verbreiding van het therapeutisch vertoog samen-
hangend, kenmerk van psychologisering is de toegenomen maatschappe-
lijke acceptatie van psychische stoornissen en het zoeken van geestelijke 
bijstand, onder andere onder invloed van de media.175 De door toenma-
lig minister van Volksgezondheid Els Borst ingestelde Commissie Gees-
telijke Volksgezondheid concludeerde in 2002 dat het taboe op psychische 
problemen was doorbroken.176 Hulp zoeken werd steeds vanzelfspreken-
der. Steeds meer mensen gingen in therapie of slikten antidepressiva.177 
Psychische hulp kon ook in toenemende mate worden gevonden in aller-
lei zelfhulpboeken of tijdschriften zoals het in 1982 opgerichte Psycholo-
gie Magazine. Illustratief voor de psychologisering is dat de oplage van dit 
tijdschrift tussen 1995 en 2006 meer dan vervijfvoudigde, van 17.500 tot 

Noorden (30 juni 2000); Gijsbert Spierenburg, ‘Euro 2000 leeft voort door trauma’, Leidsch Dagblad 
(3 juli 2000); Robèrt Misset, ‘Zelfbeklag neemt pijn niet weg’, nrc Handelsblad (16 augustus 2000).
175  Withuis, Erkenning, 118.
176  Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid, Zorg van velen. Eindrapport van de Lande-
lijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid (Den Haag 2002). Zie ook: ‘Hoe hoger opgeleid, hoe meer 
problemen’, Psychologie Magazine, 1 april 2002.
177  In de Verenigde Staten had in de jaren zestig 4 procent van de bevolking enige vorm van psy-
chologische hulp gehad, in 1995 50 procent en rond de eeuwwisseling 80 procent. In Nederland ver-
dubbelde het aantal antidepressivagebruikers tussen 1999 en 2006 van een half naar ruim een mil-
joen. Furedi, Therapy culture, 9; Dehue, De depressie-epidemie, 15.

Afb. 10 Enkele voor-
beelden van het in kran-
ten toegenomen gebruik 
van het woord ‘trauma’ in 
relatie tot het wk 1974. 
Bron: Het Parool (11 juni 
1994), nrc Handelsblad 
(18 juni 1992 en 7 juli 
1994), Nieuwsblad van het 
Noorden (15 november 
1994).
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ruim 100.000.178 In 2002 werd het bovendien uitgeroepen tot ‘Tijdschrift 
van het jaar’.179 

Psychische problemen in sportbiografieën
De manier waarop biografen vanaf de jaren negentig over sporters schre-
ven kan niet los worden gezien van de hierboven beschreven processen 
van emotionalisering en psychologisering. Ook zij bedienden zich, veel 
meer dan hun voorgangers in eerdere periodes, van een psychologisch vo-
cabulaire. Zij pathologiseerden sporters, soms met, maar soms ook zon-
der medewerking van diezelfde atleten.

Hiddema noemde Gullit in zijn biografie ‘menselijk, naïef en eerlijk.’180 
Onder invloed van die karaktereigenschappen zou de voetballer soms be-
hoorlijk aan zichzelf hebben getwijfeld, niet altijd tegen de druk bestand 
zijn geweest en zich op gezette tijden als een kluizenaar hebben terugge-
trokken in zijn eigen wereld. Hiddema beschreef ook periodes van som-
berte die Gullit regelmatig zou doormaken, overigens zonder daarvoor 
het woord depressie te gebruiken. De aanvoerder van het Nederlands elf-
tal had volgens zijn biograaf in 1990 met zijn team goed willen presteren 
op het wereldkampioenschap in Italië, waar hij op dat moment zijn brood 
verdiende. Hij kon echter niet voorkomen dat het al in de tweede ronde 
werd uitgeschakeld.181 Volgens Hiddema’s verhaal had Gullit in de eerste 
maanden na dit mislukte toernooi last van een ‘leeg gevoel in zijn hoofd’, 
een leegte die allengs ‘onpeilbaarder’ werd. Dat Gullit zijn trainer bij ac 
Milan in die periode uit onzekerheid had verzocht om hem te passeren, 
beschouwde Hiddema als een teken aan de wand. Aan een speler die wel 
traint maar geen wedstrijden wil spelen, moest wel mentaal iets manke-
ren, redeneerde hij, om vervolgens te speculeren – Gullit werkte immers 
niet mee aan de biografie – dat de voetballer zich als ‘in de hel’ gevoeld 
moest hebben.182

Klap gebruikte de term depressie wel in zijn biografie over Romme, net 
als veel andere psychologische begrippen. Hij diagnosticeerde de schaat-
ser als iemand die neigde naar manische depressiviteit, maar ook wor-
stelde met faalangst, hypochondrie en paniekaanvallen. Opvallend genoeg 
meende recensent Renze Lolkema in het Algemeen Dagblad dat de auteur 

178  Dehue, De depressie-epidemie, 239.
179  Joan Hemels, ‘Gezondheids- en seniorenbladen’ in: Van Delft e.a. eds., Magazine!, 142-143.
180  Hiddema, Gullit, 58.
181  Nederland was regerend Europees kampioen, maar in de voorbereiding op en tijdens het wk 
sluimerden er verschillende conflicten in de spelersgroep en technische staf. Andere Tijden Sport 
maakte in 2014 een reconstructie: Andere Tijden Sport, wk 1990: hoe kon het zó fout gaan (nos, 
vpro), 27 juni 2014, https://www.npo.nl/andere-tijden-sport/27-06-2014/vpwon_1209804 (geraad-
pleegd 26 februari 2018).
182  Hiddema, Gullit, 198.
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juist ‘Romme’s donkerste periodes onderbelicht’ had gelaten.183 Klap ka-
rakteriseerde Romme echter nadrukkelijk als een labiele en door stem-
mingswisselingen geplaagde sportman die constant moest vechten tegen 
talloze angsten en onzekerheden en daardoor balanceerde ‘op een wankel 
koord tussen tragiek en triomf’.184 Het is aannemelijk dat Klap zijn type-
ringen baseerde op informatie van Romme zelf, die het boek autoriseerde 
en ook zelf uitspraken over zijn geestelijke gemoedstoestand deed. De bio-
graaf gebruikte in zijn beschrijvingen krachtige woorden om Romme als 
persoon te duiden. Zo noemde hij hem een ‘vat vol onzekerheden’, bij wie 
constant ‘een lont in zijn bovenkamer’ knetterde en de ‘hersenschimmen 
zich in tomeloos tempo voortjagen’.185

Angsten spelen ook een grote rol in De macht van water, Hoogstads in 
2001 gepubliceerde biografie over Wouda. Volgens de auteur was de ‘rode 
draad van het verhaal: de mentale omslag die zich in zijn bovenkamer had 
voltrokken.’186 Hij karakteriseerde Wouda als een onzekere, door plan-
kenkoorts en persoonlijk leed getroffen sportman, die pas wereldkampi-
oen had kunnen worden nadat hij met zijn angsten had afgerekend. Meer 
nog dan Klap bediende Hoogstad zich van typeringen waarmee hij Wou-
da, met name in de periode vóór zijn wereldtitel in 1998, tot een kwetsba-
re en emotioneel instabiele man maakte. Zo noemde hij de zwemmer een 
‘gevangene van zijn eigen gedachten’, met een ‘wankel’ en ‘breekbaar’ ge-
moed. Ook kwalificeerde hij hem op verschillende plaatsen als ‘weekhar-
tig’ en een ‘neurotische twijfelaar’. Zijn ‘hangende schouders en mismoe-
dige oogopslag’ zouden ervoor zorgen dat Wouda eruit kon zien als ‘een 
geslagen hond.’187 

Volgens Hoogstad hadden tegenslagen die Wouda in de persoonlijke 
sfeer ervoer zijn ‘mentale tekortkomingen’ versterkt. De auteur besteed-
de, met goedkeuring van Wouda, relatief veel aandacht aan de scheiding 
van diens ouders en, dat was voor het eerst, aan ongewenste seksuele in-
timiteiten door een behandelend arts en presenteerde beide gebeurtenis-
sen als persoonlijk ingrijpend en levensbepalend. Tekenend voor de toege-
nomen openhartigheid van sporters in deze periode is de reden die Wouda 
zelf in het boek gaf voor het openbaren van het misbruik, dat hij zelf ‘niet 
zozeer seksueel (…) als wel een vorm van machtsmisbruik’ noemde. Hoog-
stad citeerde hem, in het hoofdstuk met de veelzeggende titel ‘Intimitei-
ten. Kwetsbaarheden van een topsporter’ als volgt: ‘Ik ben niet rancuneus. 
Waarom zou ik hem met terugwerkende kracht alsnog willen aanpakken? 
Dat heeft geen zin. Maar dit verhaal hoeft geen geheim te blijven. Daarom 

183  Renze Lolkema, ‘Gianni Romme een open boek’, Algemeen Dagblad (14 november 2001).
184  Klap, Gianni, achterplat.
185  Ibidem, 61.
186  Hoogstad, De macht van water, 9.
187  Ibidem, 9, 10, 49, 136, 165, 210.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   177 20-12-18   14:26



178 3 Kwetsbare mensen (1990-2005)

vertel ik het. Ik heb het veel te lang voor me gehouden.’188 Later vertelde 
Wouda dat hij zijn verhaal ook had willen delen om te waarschuwen voor 
afhankelijkheidsrelaties in de sport.189 

De openhartigheid van sporters over ingrijpende gebeurtenissen en 
persoonlijk leed en de bereidwilligheid van biografen om erover te schrij-
ven was langzaam maar zeker de nieuwe conventie geworden. Intieme de-
tails hoefden niet langer geheim te blijven maar moesten juist bespreek-
baar worden gemaakt. Deze neiging tot delen was, zoals Furedi in 2004 
stelde, een manifestatie van een veranderde maatschappelijke mentaliteit: 
‘The act of sharing – that is turning private troubles into public stories – 
strongly resonates with current cultural norms.’190 

Beunders noemt seksueel misbruik ‘hét thema’ van de lange jaren ne-
gentig’.191 Hoewel deze zeer algemene stelling wel enige nuance behoeft 
is het zeker zo dat er in deze periode in de Nederlandse samenleving, en 
in het bijzonder in de sportwereld, een klimaat ontstond waarin dit the-
ma bespreekbaar werd gemaakt. Een in 1996 geopenbaarde en in de me-
dia veelbeschreven ontuchtzaak in het judo droeg daaraan in niet geringe 
mate bij. In februari van dat jaar beschuldigden drie bekende vrouwelijke 
judoka’s hun oud-trainer Peter Ooms van seksuele intimidatie en onge-
wenste aanrakingen. Later brachten ze details daarover naar buiten in het 
goed bekeken televisieprogramma Barend & Van Dorp.192 De affaire leidde 
tot veel publiciteit, Kamervragen, een in opdracht van het noc*nsf uitge-
voerd onderzoek naar en een publiekscampagne tegen seksuele intimida-
tie in de sport.193 Ook werden andere misbruikzaken geopenbaard.194 Bui-
ten de sportwereld had de zaak eveneens veel impact. Volgens Beunders 
was ‘een stroom van bijna dagelijkse onthullingen en verdachtmakingen’ 
in andere zaken het gevolg ervan.195 De zaak-Ooms heeft (seksueel) mis-
bruik weliswaar niet uit de taboesfeer gehaald – dat bleek immers toen 
in 2017 rondom de #MeToo-discussie veel ‘oude’ zaken werden onthuld, 
zowel in als buiten de sport – maar toch zeker meer bespreekbaar ge-

188  Ibidem, 87. 
189  Anoniem, ‘Marcel Wouda. “Sporters met ambitie vormen een buitengewoon kwetsbare groep” ’ 
in: Eimer Wieldraayer e.a. eds., De weerbare sporter. Macht, misbruik en kwetsbaarheid (Deventer 
2007) 12-23, aldaar 16-17.
190  Furedi, Therapy culture, 40.
191  Beunders, Publieke tranen, 82.
192  ‘Judoka’s klagen trainer Ooms aan’, Trouw (23 februari 1996); ‘Uitspraken judoka’s over coach 
Peter Ooms’, De Gelderlander (1 maart 1996). Ooms werd in 1997 door de rechtbank veroordeeld tot 
vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.
193  Marianne Cense, Rode kaart of carte blanche. Risicofactoren voor seksuele intimidatie en seksu-
eel misbruik in de sport (Utrecht 1997); ‘Sport pakt seksuele intimidatie in eigen kring aan’, anp, 15 
januari 1998.
194  Tine Vertommen en Nicolette Schipper-van Veldhoven, ‘Over de grens. Seksuele intimida-
tie in de sport begrijpen en voorkomen’ in: Nicolette Schipper-van Veldhoven ed., Goud in elk kind. 
Jeugdsport in pedagogisch perspectief (Deventer 2012) 127-138, aldaar 128.
195  Beunders, Publieke tranen, 179.
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maakt.196 Die toegenomen maatschappelijke openheid schiep ruimte om 
daarover ook in biografieën te schrijven, terwijl het aannemelijk is dat die 
als ‘actieve teksten’ dit proces ook versterkten.

De biografie over Wouda kreeg relatief veel publiciteit, met name door 
zijn openheid over ongewenste intimiteiten. Vrijwel alle recensenten be-
steedden hieraan aandacht197 en in sommige kranten verschenen er zelfs 
nieuwsberichten over.198 De betreffende arts, in het boek noch in de kran-
ten bij naam genoemd, ging naar aanleiding van de biografie en de me-
dia-aandacht met vervroegd pensioen.199 In hoeverre Wouda’s verhaal in-
vloed heeft gehad op andere biografen en sporters is niet te meten, maar 
het valt wel op dat er in de jaren nadien enkele andere sportbiografieën 
verschenen waarin eveneens misbruik, seksueel of anderszins, aan de 
orde kwam. Kamphuis’ boek over tafeltennisster Vriesekoop uit 2003 is 
daarvan een voorbeeld. Daarin gaf hij haar leven weer als een emotionele 
achtbaan, met dwang, twijfels, verdriet en machtsmisbruik als belangrij-
ke thema’s. Op het achterplat wordt het boek, met als veelzeggende onder-
titel Overwinnen, overleven, aangeprezen als ‘een biografie van een survi-
vor’. Een van de belangrijkste onderwerpen die in het ‘onthullend portret’ 
aan bod kwamen was de verhouding tussen Vriesekoop en haar voorma-
lige trainer Gerard Bakker. Kamphuis beschreef die relatie nadrukkelijk 
eenzijdig vanuit het perspectief van Vriesekoop, ook omdat Bakker me-
dewerking weigerde. Hij typeerde hem als een dominante en veeleisen-
de tafeltenniscoach en haar als een nederige en gehoorzamende pupil, die 
jarenlang volledig in zijn macht had verkeerd. De afhankelijkheidsrelatie 
ging volgens Kamphuis zo ver dat ‘Gerard Bakker alle touwtjes in handen 
heeft en haar als een marionet bespeelt en dat ze zelf helemaal niets voor-
stelt.’200 De vraag of er in die relatie ook sprake was van seksueel misbruik 
beantwoordde Kamphuis noch Vriesekoop expliciet. Hij citeerde slechts 
uit een eerder interview van Vriesekoop waarin ze stelde: ‘Ik zeg niet dat ik 
seksueel misbruikt ben, maar … het is voor mij heel moeilijk om daar iets 
over te zeggen. (…) Je krijgt een heel intense band en dan balanceer je langs 
afgronden, dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik heb geen zin om in details 
te treden.’201 Na publicatie van de biografie weigerde Bakker in een reactie 

196  Eind 2017 verscheen het eindrapport van een door noc*nsf ingestelde onafhankelijke com-
missie die seksuele intimidatie en misbruik in de sportwereld onderzocht. Klaas de Vries, Clémence 
Ross-van Dorp en Egbert Myer, Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik 
in de sport (Nieuwegein 2017).
197  Marcel van Lieshout, ‘Altijd barstend van onzekerheid’, de Volkskrant (16 mei 2001); John 
Graat, ‘De tragiek van een slaaf van het water’, Trouw (17 mei 2001); Natascha Kayser, ‘De worsteling 
van Marcel Wouda’, Algemeen Dagblad (23 mei 2001). 
198  ‘Marcel Wouda verzweeg uit gêne handtastelijkheden’, nrc Handelsblad (11 mei 2001); ‘Wouda 
zweeg over ongewenste intimiteiten’, Leeuwarder Courant (12 mei 2001).
199  ‘Omstreden medicus stapt op’, nrc Handelsblad (22 mei 2001).
200  Kamphuis, Bettine, 61.
201  Ibidem, 140.
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commentaar op de inhoud van het boek; wel gaf hij toe dat de samenwer-
king met Vriesekoop soms turbulent was geweest omdat topsport nu een-
maal ‘extremiteiten’ met zich meebrengt.202

Met name in zijn beschrijving van de psychische problemen die Vriese-
koop had ervaren nadat ze in 1988 met Bakker had gebroken, presenteer-
de Kamphuis haar als een kwetsbare vrouw. Vriesekoop zou ‘veel psychi-
sche schade’ hebben opgelopen, die onder andere tot uiting kwam in de 
vorm van paniekaanvallen bij toevallige ontmoetingen met Bakker. Illus-
tratief voor de openheid waarmee Kamphuis het verhaal van Vriesekoop 
beschreef, is zijn weergave van een zeer intieme droom die zij tijdens een 
bezoek aan China zou hebben gehad:

Ook in Peking blijven de herinneringen aan vroeger in haar hoofd rond-
spoken. Eén nacht droomt Bettine dat ze in de deuropening van een 
vliegtuig ligt. Bakker houdt, steunend op één voet, haar spartelende bo-
venlichaam in bedwang. Met zijn rechterhand heft hij een blinkend, reus-
achtig zwaard. Als Bettine haar hoofd van de gapende diepte afwendt, 
ziet ze hoe het zwaard op haar neervalt. Terwijl haar rollende hoofd de 
wind langs de slapen voelt suizen, schrikt ze met een ruk wakker.203

Hoewel Kamphuis de schrijver van deze passage is, is het aannemelijk dat 
Vriesekoop zelf de bron van deze gedetailleerde informatie is. Kamphuis 
citeerde haar niet, maar gaf in zijn voorwoord aan dat het verhaal geba-
seerd was op hun beider herinnering.204 En omdat Bettine een geautori-
seerde biografie is heeft ze in ieder geval opname van dergelijke aan haar 
toegeschreven persoonlijke gedachten geaccordeerd. 

Desalniettemin was het Kamphuis die met zijn typeringen en duidingen 
een zeer specifiek beeld van Vriesekoop neerzette. Op nog andere manie-
ren toonde hij een uiterst persoonlijke kant van haar. Zo beschreef hij dat 
ze aan zelfmoord had gedacht en in twee situaties ‘zo veel slaaptabletten 
in [had genomen] dat ze vierentwintig uur van de wereld is.’205 Kamphuis 
was de eerste sportbiograaf die over suïcide schreef, ook een thema dat 
sinds de jaren negentig steeds meer aandacht had gekregen in de media.206 
Vriesekoop zelf had daar in 1995 in het mannenblad Playboy ook al over 
gesproken.207 Ze had toen meegewerkt aan een naaktreportage, waaraan 
Kamphuis in zijn biografie aandacht besteedde. Een aantal van deze bloot-
foto’s – ook een novum in een sportbiografie – is opgenomen in Bettine. 
Een laatste persoonlijk inkijkje in het leven van Vriesekoop bood Kamp-

202  Koen de Vries, ‘Coach negeert beschuldiging Vriesekoop’, De Stentor (12 november 2003).
203  Kamphuis, Bettine, 110-111.
204  Ibidem, 15.
205  Ibidem, 88. 
206  Beunders, Publieke tranen, 129, 131.
207  ‘Vriesekoop “stadium van slachtoffer voorbij” ’, de Volkskrant (8 juni 1995).
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huis door te beschrijven hoe ze de plotselinge dood van haar echtgenoot, 
de bekende sportjournalist Hans van Wissen, probeerde te verwerken. 
Kamphuis schreef dat ze zich depressief, ‘geamputeerd en verlaten’ voelde 
en publiceerde bovendien een deel van de rede die ze tijdens zijn uitvaart 
hield.208 

Net als in de boeken over Wouda en Vriesekoop vormden misbruik en 
de geestelijke gevolgen ervan ook in de door Reitsma geschreven biografie 
over Rijker (2005) een thema. Hij citeerde de voormalig bokskampioene 
veelvuldig, onder andere over haar onzekere beginperiode in de sport. Ex-
plicieter dan de andere sporters was het hier Rijker zelf die zich kwetsbaar 
opstelde door haar ervaringen in de eerste persoon enkelvoud te beschrij-
ven. Ze vertelde dat ze op veertienjarige leeftijd, na de scheiding van haar 
ouders, onder invloed was geraakt van een meer dan twee keer zo oude 
(niet bij naam genoemde) sportschoolhouder die misbruik van zijn macht 
zou hebben gemaakt. Zijn fysieke en geestelijke overheersing leidde uit-
eindelijk tot psychosomatische klachten bij Rijker:

Maak er maar wat van. Nou dat deed hij dus. Ja ja. Ik heb het nooit dur-
ven zeggen omdat hij me regelmatig op het hart drukte niemand over 
onze verhouding te vertellen. De mensen zouden het verkeerd uitleggen 
omdat ik veertien was en hij tweeëndertig. Er was ongewenst lichamelijk 
contact, geestelijke overheersing. Ik kreeg een soort psychosomatische 
epilepsie. (…) Toen ik eenmaal in Amerika zat, was die stem van hem er 
nog. Het gevoel te worden misbruikt was niet weg. Ik moest me er hele-
maal van ontdoen. Dat heeft lang geduurd.209

In een recensie in De Gelderlander stipte recensent Jop van Kempen deze 
ontboezeming aan, maar opmerkelijk genoeg beschouwde hij de passage 
juist als een symptoom van de oppervlakkigheid van de biografie, omdat 
Rijker volgens hem had nagelaten om het thema van de scheve machtsver-
houdingen verder uit te diepen.210

De meest psychologiserende en expliciete biografie uit deze periode 
is Stemans Tinus! Tinus! uit 2002. Met volledige medewerking van Zij-
laard-van Moorsel gaf de auteur inzicht in haar strijd tegen de eetstoor-
nis anorexia nervosa waaraan ze begin jaren negentig had geleden. In 
verschillende media had Zijlaard-van Moorsel al regelmatig verteld over 
de ziekte. De biografie bood de ruimte om er nog dieper op in te gaan. De 
ondertitel (Van anorexia tot goud) en het motto (‘Anorexia nervosa is een 
geestesziekte met veel dodelijke slachtoffers. Sommigen genezen, slechts 
een enkeling weet de ziekte te overwinnen’) van het boek zijn illustratief 

208  Kamphuis, Bettine, 173.
209  Reitsma, Lucia, 62-63.
210  Jop van Kempen, ‘Million dollar babe. Biografie van Lucia Rijker blinkt uit in oppervlakkig-
heid’, De Gelderlander (8 december 2015).
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voor de grote narratieve rol van de eetstoornis. Steman beschreef hoe Zij-
laard-van Moorsel, door ascetisch te leven en af te vallen, in een vicieu-
ze cirkel was terechtgekomen. Hij presenteerde haar als een sportvrouw 
die als geen ander kon afzien en haar eigen lichaam wist te discipline-
ren, maar uiteindelijk de controle daarover verloor. Steman reconstrueer-
de het proces waarin de wielrenster werd achtervolgd ‘door vervaarlijke 
stemmen’, leed onder de ‘waanzin in haar hoofd’ en ondanks haar top-
prestaties het ‘ongelukkigste meisje ter wereld’ was.211 Ook zijn weergave 
van een belangrijk kantelpunt in de ziekte was bijzonder persoonlijk: ‘De 
stemmen in Leontiens hoofd die haar al die jaren hebben belet om te ge-
nieten van het leven, worden langzaam maar zeker overstemd door een 
diepere roep van haar ziel, namelijk een schreeuw om weer geliefd te zijn 
bij de mensen van wie ze zelf houdt.’ 212

‘Een plekje geven’
‘Als je iets ergs overkomt moet je erover praten, anders blijft het spoken’. 
Met deze stelling typeert Withuis de therapiecultuur in het begin van de 
eenentwintigste eeuw.213 Volgens Furedi is de overtuiging dat mensen 
emotionele en psychische problemen niet in hun eentje moeten onder-
gaan een belangrijk onderdeel van het westerse waardensysteem gewor-
den.214 Het idee dat traumatische gebeurtenissen of pijnlijke gedachten 
niet moeten worden weggestopt of opgekropt, maar uitgesproken of her-
beleefd kwam ook in sportbiografieën nadrukkelijk naar voren. Sporters 
waren openhartig over hun zoeken van professionele hulp en biografen 
deden verslag van ‘confrontaties met het verleden’ en ‘verwerkingspro-
cessen’.

Sport en psychologie is lange tijd geen vanzelfsprekende combinatie ge-
weest. In de documentaire Sport: de mentale kwestie, uit 2000, noemde 
sportpsycholoog Jan Huibers de toen volgens hem nog altijd dominante 
visie op professionele mentale begeleiding in de sport ‘het kneusjestaboe’: 
het zou in de overwegend masculiene sportwereld als een teken van zwak-
te worden beschouwd om een psycholoog te bezoeken.215 Andere sportpsy-
chologen stelden een paar jaar later echter al dat volgens hen het taboe op 
psychologische hulp wel was verdwenen. Hardy Menkehorst benadruk-
te bijvoorbeeld het enorme verschil met twintig jaar tevoren. De tijd dat 
sporters ’s avonds in het geheim een afspraak maakten was volgens hem 
inmiddels voorbij: ‘Nu komen ze overdag en maken ze er ook in de media 
geen geheim van dat ze een mental coach raadplegen. Wie nu een sport-

211  Steman, Tinus! Tinus!, 48, 89.
212  Ibidem, 67.
213  Withuis, Erkenning, 9.
214  Furedi, Therapy culture, 9.
215  Lies Niezen, Sport. De mentale kwestie, 2000.
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psycholoog bezoekt heet ineens professioneel met zijn vak bezig te zijn.’216 
In 2003 stelde sportpsycholoog Rico Schuijers dat topsporters hem de 
laatste jaren sneller en makkelijker wisten te vinden, omdat de sportpsy-
chologie definitief ‘uit de patiëntensfeer’ was geraakt.217 Dit is een globale 
ontwikkeling. De Noorse psycholoog Ole Jacob Madsen spreekt in dit ver-
band zelfs van een ‘psychologische revolutie’ in de sport.218

Door in biografieën open te zijn over psycholoogbezoeken hebben som-
mige sporters op bescheiden wijze bijgedragen aan de bredere acceptatie 
ervan. Toch blijkt uit verschillende biografieën na de eeuwwisseling ook 
dat psychologische hulp een onderwerp was waartoe (wellicht niet toeval-
lig mannelijke219) sporters zich soms nog moeizaam verhielden. Colson 
vermeldde bijvoorbeeld hoe wielrenner Dekker er na één gesprek met een 
sportpsycholoog van het noc*nsf ‘al genoeg van’ had.220 Wel gaf ze ook 
aan dat Dekker later in zijn carrière tweemaal op eigen initiatief bij een 
psycholoog was geweest ‘om te leren hoe hij met zijn gevoelens moest om-
gaan.’221 In zijn biografie over Bogarde beschreef Rözer een scène waarin 
de voetballer een psycholoog bezocht. Bogarde was daar door zijn toenma-
lige trainer Van Gaal naar toe gestuurd om zijn woede en agressie onder 
controle te krijgen. Na één sessie had ook hij het echter al voor gezien ge-
houden: hij had geen zin om ‘diep [te] gaan.’222 Klap gaf de primaire reac-
tie van schaatser Romme weer nadat diens vriendin had voorgesteld om 
geestelijke bijstand te zoeken voor psychosomatische klachten. ‘Hulp zoe-
ken? Dat is voor gekken, dat doe ik niet!’. Toch had hij ‘de stoute schoenen’ 
aangetrokken en was in therapie gegaan. In gesprekken met zijn biograaf 
gaf de schaatser aan dat hij dankzij de psycholoog toch het belang van een 
goede ‘balans tussen lichaam en geest’ had leren inzien.223

In veel biografieën speelt Ted Troost een kleine rol, volgens schrijver 
Kok ‘de eerste mental coach in het Nederlandse voetbal.’ Naast voetbal-
lers had deze van oorsprong fysiotherapeut in de jaren tachtig en negentig 
ook andere Nederlandse sporters bijgestaan met behandelmethodes uit de 
haptonomie.224 Volgens deze alternatieve geneeswijze, waarin aanraking 
tussen behandelaar en cliënt belangrijk is, vormt het gevoelsleven een be-

216  Wybren de Boer, ‘Ook het laatste taboe is verdwenen’, de Volkskrant (19 september 2002).
217  Marc van Onna, ‘Rico Schuijers schiet als een komeet omhoog’, De Gelderlander (11 september 
2003).
218  Ole Jacob Madsen, The therapeutic turn. How psychology altered western culture (Hove 2014) 
93.
219  Furedi, Therapy culture, 34. Furedi beschouwt de onder druk staande aspiratie om problemen 
individueel te verwerken en emotionele zelfbeheersing uit te stralen als een onderdeel van stereotiep 
masculien gedrag.
220  Colson, Erik Dekker, 63.
221  Ibidem, 151.
222  Rözer, Winston Bogarde, 78.
223  Klap, Gianni, 65.
224  Kok, 1988, 142.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   183 20-12-18   14:26



184 3 Kwetsbare mensen (1990-2005)

langrijke oorzaak van fysieke problemen.225 In De missie van Krajicek defi-
nieerde Troost zelf de haptonomie als ‘geneeswijze die de mensen via hun 
gevoel confronteert met de emotionele problemen die aan hun kwaal ten 
grondslag liggen.’ Uit die biografie blijkt dat Krajicek dankzij Troost on-
der andere zijn woedeaanvallen onder controle had gekregen.226 Hiddema 
schreef aan Troost de gegroeide zelfverzekerdheid van Gullit toe.227 En vol-
gens Huub Snoep, die in 2005 een biografie over oud-schaatsster Yvonne 
van Gennip schreef, was zij dankzij Troost ‘mentaal’ gegroeid.228

In het begin van dit hoofdstuk kwam al even aan de orde dat biograaf 
Zwartkruis voor zijn Seedorf-biografie een soort hypnotische behandeling 
had ondergaan. Hoewel hij deze therapie niet bij naam noemde, beschreef 
hij die wel uitvoerig. En ofschoon hij zichzelf cynisch noemde, bediende 
hij zich interessant genoeg wel van een therapeutisch idioom. Zo obser-
veerde hij dat negatieve ervaringen zich bij Seedorf ‘onderhuids, diep van 
binnen’ hadden opgehoopt en dat er daardoor meer ‘zwerfafval’ in zijn li-
chaam achterbleef dan de voetballer zelf doorhad.229 In het hoofdstuk ‘In-
nerlijke groei’ ging Zwartkruis in op Seedorfs manier om dit zwerfafval op 
te ruimen. Daarbij had hij hulp van iemand die de biograaf alleen als Joop 
introduceerde, een eigenaar van een praktijk voor geestelijke genezing. 
Hij behandelde Seedorf geregeld, zowel fysiek als mentaal. Zwartkruis ci-
teerde Joop, die stelde dat de voetballer veel ‘opgekropte woede en verdriet’ 
met zich meetorste en te serieus in het leven stond. Joop was voor Seedorf 
een klankbord en probeerde de muur die hij om zich had heen gebouwd af 
te breken. Volgens de behandelaar moest Seedorf eerst in het reine komen 
met zijn verleden:

Het begint allemaal bij het durven voelen van pijn uit het verleden. Veel 
mensen lopen daar voor weg. Als ze zich rot voelen, nemen ze een extra 
neut, kopen een extra auto of boeken een extra vakantie. Clarence beseft 
gelukkig dat hij, om er los van te komen, uitgebreid stil zal moeten staan 
bij alle vervelende dingen die hij heeft meegemaakt. Het is niet niks wat 
hij in en rond het Nederlands elftal heeft meegemaakt. Pas als hij die pijn 
een plaats heeft gegeven, zal die periode hem niet meer beïnvloeden als 
hij in Oranje speelt.230

Ook in de biografie over Wouda was het omgaan met onverwerkt verdriet 
een belangrijk thema. De zwemmer had volgens biograaf Hoogstad ‘on-

225  Academie voor haptonomie, ‘Over haptonomie’, https://www.haptonomie.nl/haptonomie-ar-
tikelen (geraadpleegd 19 april 2018). 
226  De Bie, De missie van Richard Krajicek, 104.
227  Hiddema, Gullit, 163.
228  Huub Snoep, Yvonne van Gennip. Winterkoninkje (Haarlem 2005) 126.
229  Zwartkruis, Clarence Seedorf, 106.
230  Ibidem, 136.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   184 20-12-18   14:26



3.2 De biografische constructie van kwetsbare mensen 185

verkwikkelijke gebeurtenissen’ te lang weggestopt. Die zouden zich uit-
eindelijk wel moeten wreken: ‘Ruim een jaar lang heeft hij zijn diepere ge-
voelens verdrongen, nu komen ze met terugwerkende kracht naar boven: 
de scheiding van zijn ouders, de handtastelijkheden in de aanloop naar 
Barcelona, de breuk met zijn vader. Zijn hoofd verandert langzaam in een 
doolhof van gedachten en emoties.’231 Hoogstad schetste in het bijzonder 
een somber beeld van de periode waarin Wouda in de Verenigde Staten 
studeerde en zwom, tussen 1992 en 1995. Ook die negatieve ervaringen 
moesten actief worden verwerkt. In die jaren kon zwemmen soms ‘een 
hel’ zijn en had Wouda als timide Nederlander kennis gemaakt met ‘de 
psychologische wetten van de topsport’. Vooral de rivaliteit met en de inti-
midatie door zijn Amerikaanse clubgenoot Tom Dolan hadden bij Wouda 
de nodige geestelijke ‘sporen’ achtergelaten. De als onvermijdelijk gepre-
senteerde manier om ‘voorgoed af te rekenen met het verleden’ was terug 
te gaan naar ‘de bron van het kwaad’, want alleen daardoor zou hij kunnen 
omgaan met zijn onverwerkte verleden.232 Voor het boek gingen Wouda en 
Hoogstad dan ook terug naar de Verenigde Staten om dit proces actief te 
ondergaan. 

Kamphuis putte uit een vergelijkbaar therapeutisch repertoire om Vrie-
sekoops omgang met haar verleden te duiden. Eerder in dit hoofdstuk heb 
ik al uiteengezet hoe de biograaf schreef over de geestelijke wonden bij 
Vriesekoop als gevolg van de dwangmatige aanpak en rigide trainingsme-
thoden van haar oud-trainer Bakker. De sportvrouw had een twee maan-
den durende uitputtende stage in Peking als een van de meest pijnlijke 
periodes uit haar carrière ervaren. Bakker had haar destijds naar China 
gestuurd. Elf jaar later, na met hem gebroken te hebben, was Vriesekoop 
opnieuw naar Peking gereisd. Kamphuis plaatste deze trip in de context 
van de verzoening met haar eigen geschiedenis:

Bettine realiseert zich dat haar terugkeer naar Peking ook te maken heeft 
met de herontdekking van haarzelf. Diep in haar hart wil ze bewijzen dat 
ze niemand nodig heeft en zeker haar voormalige trainer Bakker niet. 
(…) In China wil ze in feite het verleden uitwissen door het verleden over 
te doen. Pas als ze, verlost van Bakker, minstens hetzelfde presteert als 
vroeger, kan ze zichzelf recht in de spiegel aankijken.233

Vriesekoop zelf had zich overigens ook al eens eerder op vergelijkbare wij-
ze uitgelaten. In het eerdergenoemde interview met Playboy had ze in 
1995 verteld dat poseren voor dat blad voor haar een manier was om ‘een 
streep onder mijn verleden’ te zetten.234

231  Hoogstad, De macht van water, 123.
232  Ibidem, 132.
233  Kamphuis, Bettine, 107.
234  Ibidem, 139.
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Biografen schreven ook met meer openheid over andersoortige gees-
telijke bijstand die sporters zochten, namelijk godsdienstige hulp. Snoep 
citeerde Van Gennip die vertelde veel steun te beleven aan haar christelij-
ke geloof en aangaf daarover ook altijd open te zijn geweest.235 Rözer be-
schreef het geloof van Bogarde in winti, een traditionele Afro-Surinaam-
se religie, en diens overtuiging dat hij in een vorig leven iemand anders 
was.236 Voor Rijker was het boeddhisme zo’n belangrijk element in haar le-
ven en droeg het dusdanig veel bij aan het helen van haar ‘verwondingen’, 
dat Reitsma er het laatste hoofdstuk – ‘Gif omzetten in medicijn’ – aan 
wijdde.237 

In zijn biografie over Johan van der Velde beschreef Jungmann hoe de 
oud-wielrenner tijdens een gevangenisstraf zijn geloof in god hervond, 
omdat hij leed onder het onrecht dat hij anderen had aangedaan. Volgens 
de biograaf was dit het duwtje dat de getroebleerde Van der Velde nodig 
had om weer op het rechte pad te komen: ‘Waar alle menselijke therapieën 
tot dan toe gefaald hebben, slaagt het Opperwezen’, concludeerde hij.238 In 
dit boek, met Langs het ravijn als veelzeggende titel, deed Jungmann uit de 
doeken hoe Van der Velde aan het einde van zijn carrière verslaafd raakte 
aan amfetamines en vervolgens ging stelen om te kunnen voorzien in zijn 
drugsgebruik. Hiermee construeerde hij een verhaal dat kan worden be-
schouwd als een voorloper van het vooral na 2005 veelgebruikte narratief 
van de gevallen sportman, waarop ik in het volgende hoofdstuk inga. 

3.3 Slot

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat biografen in de jaren zeventig en tachtig 
op bescheiden wijze hun repertoire verruimden door ook nauwelijks aan 
sport gerelateerde zaken te beschrijven, zoals hobby’s en het gezinsleven. 
Op die manier kregen lezers allengs iets meer te zien van het leven van de 
sporters dat zich afspeelde buiten de schijnwerpers. In de jaren negentig 
volgden nieuwe thema’s en gingen de auteurs vooral op zoek naar het tot 
dan toe nauwelijks geëxploreerde gevoelsleven van sporters. Biografen be-
nadrukten de kwetsbaarheid van atleten door te beschrijven hoe zij leden 
onder de druk van een als onpersoonlijk, veeleisend en in verschillende 
opzichten hard getypeerde sportwereld. Ze maakten sporters ook kwets-
baar door zeer persoonlijke, soms zelfs intieme, gebeurtenissen en erva-
ringen op te tekenen. Daarbij betraden sommigen van hen, althans voor 
het genre van de sportbiografie, nieuw terrein, met bijvoorbeeld verhalen 

235  Snoep, Yvonne van Gennip, 14-15.
236  Rözer, Winston Bogarde, 139-142.
237  Reitsma, Lucia, 129-137.
238  Jungmann, Langs het ravijn, 175.
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3.3 Slot 187

over psychische problemen, misbruik en in één geval gedachten over zelf-
moord. 

Deze groeiende intimiteit die met name uit de sportbiografieën van 
rond de eeuwwisseling spreekt, is voor een deel te beschouwen als een on-
derdeel van een grotere ontwikkeling waarbij sinds het einde van de ja-
ren zestig de scheiding tussen privé en publiek steeds minder absoluut 
is geworden. De openhartigheid van sporters over dit soort zaken en de 
bereidwilligheid van biografen om erover te schrijven – in deze periode 
nauwelijks van elkaar los te koppelen – zijn duidelijke manifestaties van 
processen van emotionalisering en psychologisering. ‘The erosion of the 
boundary that seperates the private from the public is one of the signifi-
cant accomplishments of therapeutic culture’, stelt Furedi.239 Deze men-
taliteitsverandering heeft niet alleen de taal veranderd, maar ook de blik 
waarmee mensen naar de wereld kijken. Vanaf de jaren negentig gebruik-
ten sporters zelf in toenemende mate een ‘emotioneel script’ om beteke-
nis aan hun leven te geven en hun ervaringen en gevoelens met biogra-
fen te delen, al gebeurde dat zeker niet altijd van harte, zoals de anekdote 
over basketballer Smits in de inleiding van dit hoofdstuk leert.240 Schrij-
vers op hun beurt waren steeds meer linguïstisch en cultureel uitgerust 
om over de psyche van sporters te schrijven. Zij beschikten, veel meer dan 
hun voorgangers, over een veelheid aan etiketten die ze op atleten konden 
plakken. Op die manier waren hun biografieën onderdeel van een publiek 
vertoog waarin emotionele en psychische problemen van hun negatie-
ve connotaties waren ontdaan, en droegen ze bovendien actief bij aan de 
voortschrijdende normalisatie daarvan. 

239  Furedi, Therapy culture, 40.
240  Ibidem, 2.
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4  Gevallen sportmannen en 
exemplarische rolmodellen 
(2006-2014)

In juni 2003 behaalde de Nederlandse tennisser Martin Verkerk de finale 
van het Franse grandslamtoernooi Roland Garros, die hij met ruime cij-
fers verloor van de Spanjaard Juan Carlos Ferrero. De finaleplaats bete-
kende het sportieve hoogtepunt in Verkerks carrière. Vóór 2003 was hij 
een betrekkelijk anonieme en weinig succesvolle tennisser geweest die 
tijdens twee eerdere grandslamdeelnames al in de eerste ronde was uit-
geschakeld.1 Ook nadien haalde hij nooit meer het niveau van die zomer, 
onder andere als gevolg van blessures. Tot frustratie van Verkerk plakten 
verschillende journalisten om die reden het etiket ‘ééndagsvlieg’ op hem.2 

Desondanks schreef Studio Sport-verslaggever Martin Vriesema in 
2014, vijf en een half jaar nadat Verkerk zijn loopbaan had beëindigd, 
diens biografie. De introductietekst op het achterplat van Extreem. Het 
ware tennisleven van Martin Verkerk is illustratief voor de inhoud en de 
door de uitgever vermoede aantrekkingskracht van het boek: ‘Voor wie ge-
interesseerd is in topsport en de schaduwzijde van succes is Extreem een 
must. Snelle auto’s, het nachtleven, gedoe in de liefde, de ruzie met zijn 
coach, verkeerde investeringen, de depressies: alles komt aan bod.’3 Alles, 
volgens de sensatievolle opsomming, behalve tennis. 

Verkerk werkte mee aan het boek en gaf rondom de publicatie ervan di-
verse interviews aan journalisten, iets dat rondom de verschijning van 
sportbiografieën steeds gangbaarder was geworden. Interessant genoeg 
stelde hij zijn levensverhaal op één lijn met andere boeken over ‘ontspoor-

1 De vier jaarlijkse grandslamtoernooien, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en us Open 
worden beschouwd als de meest prestigieuze tennistoernooien. In het enkelspel spelen 128 tennis-
sers via een afvalsysteem over zeven rondes om de titel.
2 Sportjournalist Robèrt Misset schreef bijvoorbeeld een boek over het Nederlandse tennis na 1996 
en refereerde onder andere in de titel aan Verkerk (‘de eendagsvlieg’) en zijn collega Sjeng Schal-
ken (‘de schildpad’): Robèrt Misset, De schildpad en de eendagsvlieg. In de schaduw van de Wimble-
don-kampioen (Baarn 2006) 110-127. Verkerk heeft zich altijd verzet tegen dit stempel. Zie bijvoor-
beeld: ‘Verkerk: “Ik ben geen eendagsvlieg” ’, Brabants Dagblad (13 april 2004); ‘ “Ik heb heel veel voor 
het Nederlands tennis betekend” ’, Leidsch Dagblad (10 december 2008).
3 Martin Vriesema, Extreem. Het ware tennisleven van Martin Verkerk (Amsterdam 2014) achterplat.
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4.1 Topsport en celebritycultuur 189

de oud-sporters’.4 Extreem was inderdaad een van de vele na 2005 gepubli-
ceerde biografieën waarin de auteurs niet alleen aandacht besteedden aan 
de sportsuccessen, maar ook, en soms voornamelijk, aan de persoonlijke 
problemen van sporters die veroorzaakt waren door alcohol, drugs, over-
spel en/of criminaliteit. 

Tegelijkertijd verschenen er ook na 2005 nog altijd biografieën waarin 
de auteurs weliswaar eveneens sterk doordrongen tot de persoonlijke le-
venssfeer van sporters, maar hen vooral typeerden als succesvolle en in 
verschillende opzichten voorbeeldige mensen, zonder hun onfeilbaarheid 
in twijfel te trekken. Daarbij plaatsten sommige biografen deze atleten 
zelfs nadrukkelijk tegenover sporters die wel in opspraak waren geraakt.

In dit hoofdstuk analyseer ik hoe sporters zijn gerepresenteerd in de 
biografieën die verschenen in de laatste onderzochte periode, die tussen 
2006 en 2014. Net als in de voorgaande hoofdstukken staan in het eerste 
deel enkele belangrijke ontwikkelingen in de sportwereld en -journalistiek 
en hun onderlinge verhouding centraal, met in dit geval bijzondere aan-
dacht voor verschillende aspecten van een opkomende celebritycultuur. 
Het tweede deel van dit hoofdstuk is een inhoudelijke analyse van de bio-
grafieën. Omdat er in deze periode twee duidelijk te onderscheiden repre-
sentatievormen waren, werk ik de analyse, in tegenstelling tot in de eerde-
re hoofdstukken, ook in twee delen uit. Het eerste draait om de constructie 
van de gevallen sporter; het tweede om de exemplarische sporter. Welke 
thema’s en eigenaardigheden van sportlevens benoemden de biografen? 
In hoeverre verschillen die van sportbiografieën uit eerdere periodes? En 
hoe kunnen die cultureel worden geduid?

4.1 Topsport en celebritycultuur

4.1.1 De sportbiografie als genre: continuïteit en discontinuïteit

In de periode tussen 2006 en 2014 kunnen vier belangrijke extrinsieke 
ontwikkelingen in het sportbiografische genre worden onderscheiden. 
Drie daarvan vertonen een grote mate van continuïteit met de in het vori-
ge hoofdstuk beschreven trends.

Allereerst zette de in de jaren negentig ingezette exponentiële groei van 
het aantal gepubliceerde biografieën door, tot maar liefst 10,44 per jaar in 
deze periode. Van alle Nederlandse sportbiografieën tussen 1928 en 2014 
is 45 procent verschenen na 2005. Alleen al in het jaar 2007, het kwanti-
tatieve hoogtepunt, kwamen er twintig uit, meer dan in de gehele periode 

4 ‘De keerzijde van roem. Ex-proftennisser Martin Verkerk openhartig in biografie’, Leidsch Dagblad 
(12 april 2014); Jan Belt, ‘Mensen lezen het liefst je shit’, Algemeen Dagblad (18 april 2014). 
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190 4 Gevallen sportmannen en exemplarische rolmodellen (2006-2014)

tussen 1928 en 1969, die in hoofdstuk 1 centraal stond. Dit grote aantal is 
voor een deel toe te schrijven aan de zestigste verjaardag van Johan Cruijff 
in april 2007. Ter gelegenheid van die gebeurtenis verschenen maar liefst 
zes boeken over zijn leven.5 In 1997 was Cruijffs vijftigste verjaardag ook al 
aanleiding geweest voor de uitgave van meerdere biografieën.6

Die kwantitatieve groei moet, net als in de jaren negentig, ook worden 
beschouwd als onderdeel van de populariteit van het biografische genre 
in het algemeen. Helaas zijn gegevens over eerdere jaren niet voorhanden, 
maar tussen 2008 en 2014 groeide het aantal in Nederland uitgegeven bio-
grafieën met gemiddeld 6,4 procent per jaar. En hoewel het totaal aantal 
verkochte boeken in deze periode met gemiddeld 5 procent per jaar afnam, 
steeg het aantal verkochte biografieën juist met gemiddeld 6,6 procent per 
jaar. Die groei is voor een groot deel te herleiden tot succesvolle biografie-
en over sporters; ik zal daarop nog terugkomen. Andere populaire genres 
waren biografieën over musici en podiumkunstenaars.7 Illustratief voor 
de bloei van de biografie in deze periode is daarnaast ook de instelling van 
de Erik Hazelhoff Biografieprijs in 2009 en de keuze voor ‘Curriculum Vi-
tae – Geschreven portretten’ als thema van de Boekenweek in 2011. 

Een tweede trend die doorzette was het biograferen van reeds lang 
gestopte sporters. Uitgeverij De Buitenspelers, in 2001 opgericht door 
oud-sportjournalist Matty Verkamman, had een belangrijk aandeel in die 
ontwikkeling. De groeiende kloof tussen verslaggevers en sporters, uit-
voerig beschreven in het vorige hoofdstuk, was voor Verkamman een be-
langrijke reden geweest om de sportjournalistiek te verlaten.8 Ook andere 
sportjournalisten, zo blijkt later in dit hoofdstuk, maakten in deze peri-
ode de overstap naar het uitgeversvak. De Buitenspelers was een van de 
uitgeverijen die in 2007 een biografie over Cruijff op de markt brachten, 
maar publiceerde daarnaast ook boeken over onder anderen oud-voetbal-
lers Jan Mulder, Willem van Hanegem en Epy Drost9 en oud-schaatser Ard 
Schenk.10 Zij waren voornamelijk actief in de jaren zeventig. De uitgeve-

5  Paul Brandt ed., Mijn Johan Cruijff (Amsterdam 2007); Baartse, Toeval is logisch; Frits Barend 
e.a., Johan Cruijff (Amsterdam en Kats 2007); Pieter van Os, Johan Cruijff. De Amerikaanse jaren (Am-
sterdam 2007); Marcel Rözer, Beckenbauer & Cruijff. De Keizer en de Verlosser (Antwerpen 2007); 
Schots e.a., Wie is Johan Cruijff?.
6  Frits Barend en Henk van Dorp, Ajax, Barcelona, Cruijff. Het abc van een eigenzinnige maestro (Am-
sterdam 1997); Hiddema, Cruijff!; Bert Hiddema, ¡El Cruijff! (Amsterdam 1997); Raf Willems en Hugo 
Borst eds., Veertien over nummer 14. Van Betondorp tot Barcelona (Amsterdam en Antwerpen 1997).
7  Cijfers ontvangen van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak en Stichting Marktonder-
zoek Boekenvak, uitgevoerd door marktonderzoekbureau GfK (kvb-smb/GfK). E-mailcorresponden-
tie met Cary Richards, 22 december 2017.
8  Christjan Knijff, ‘ “Spelers van nu spreken minder aan” ’, de Volkskrant (2 november 2009).
9  Drost werd in de media vaak ‘Epi’ genoemd, maar volgens biograaf Bert Nederlof, die zich ba-
seert op diens zoon, moet het ‘Epy’ zijn. Bert Nederlof, Epy Drost. In alles anders (Kats en Rotterdam 
2007) 56.
10  Hugo Borst e.a., Jan Mulder (Kats en Rotterdam 2010); Borst e.a., Willem van Hanegem; Neder-
lof, Epy Drost; Wagendorp e.a., Ard Schenk.
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rij onderscheidde zich met lijvige en rijk geïllustreerde sportboeken, van-
wege het formaat en de vormgeving al gauw omgedoopt tot ‘stoeptegels’ 
en ‘koffietafelboeken’.11 Het relatieve commerciële succes – Johan Cruijff 
en Willem van Hanegem gingen respectievelijk 10.000 en 27.000 keer over 
de toonbank – en het opvallende uiterlijk van de boeken zorgden ervoor 
dat verschillende landelijke dagbladen achtergrondartikelen publiceerden 
over de sportbiografie als genre. Het feit dat journalisten in 2008 en 2009 
niet alleen biografieën recenseerden, maar er voor het eerst ook op meta-
niveau op reflecteerden betekende tegelijkertijd een significante legitime-
ring van het genre. Zo kreeg het immers een, ofschoon bescheiden, plaats 
in het publieke discours over de representatie van sporters. In hun artike-
len gingen de auteurs onder andere in op de onderwerpskeuze, de sport-
boekenmarkt en het onverwachte succes van dit type biografieën.12 Na 
2012, ook weer gestimuleerd door (nog grotere) verkoopsuccessen, plaats-
ten kranten en tijdschriften steeds meer achtergrondverhalen over de 
sportbiografie als genre.13

Een derde belangrijke ontwikkeling is de voortschrijdende diversifi-
catie van het genre. Die uitte zich op twee manieren. Allereerst versche-
nen er verschillende boeken over sporters uit ‘nieuwe’ disciplines, zoals 
kickboksen (Ernesto Hoost, Remy Bonjasky en Badr Hari), snowboarden 
(Nicolien Sauerbreij) en darts (Raymond van Barneveld). Deze sporters 
hadden allen een belangrijk aandeel in het populariseren van hun spor-
ten door internationale successen te boeken. Bij elkaar opgeteld wonnen 
Hoost en Bonjasky bijvoorbeeld tussen 1997 en 2008 zeven (K-1-)wereld-
titels.14 Samen met andere succesvolle vechters zoals Peter Aerts en Sem 
Schilt zorgden ze er op die manier voor dat sportjournalisten en omroe-
porganisaties meer aandacht gingen besteden aan kickboksen. Van Bar-
nevelds vijf darts-wereldtitels hadden hetzelfde effect.15 Sauerbreij won 
in 2010 een gouden Olympische medaille op het onderdeel parallelreu-
zenslalom. Daarmee was ze de eerste Nederlandse wintersporter sinds 
de in hoofdstuk 2 beschreven kunstschaatsster Sjoukje Dijkstra (1964) 

11  Naast biografieën gaf De Buitenspelers ook andere sportboeken volgens deze formule uit, bij-
voorbeeld over de wielerploeg Raleigh en de geschiedenis van het Nederlands elftal.
12  Erik Oudshoorn, ‘ “De Buitenspelers zijn financieel binnen”. Sportboekenuitgever Matty Ver-
kamman, van krantenjongen tot miljonair’, nrc Handelsblad (2 augustus 2008); Christjan Knijff, 
‘ “Spelers van nu spreken minder aan” ’, de Volkskrant (2 november 2009).
13  Zie onder andere: Vincent Smits, ‘Human interest voor mannen’, Het Parool (26 april 2014); 
Wilber Hack, ‘Gezocht: een profvoetballer zonder eigen biografie’, Eindhovens Dagblad (29 augustus 
2015); Nando Boers, ‘Een sporter moet alles opbiechten’, Trouw (18 september 2015); Paul Onken-
hout, ‘Gevallen helden’, de Volkskrant (2 december 2015).
14  Tijdens de jaarlijkse K-1 World Grand Prix Final vechten ’s werelds beste kickboksers tegen el-
kaar om de wereldtitel.
15  Zie onder andere: Andere Tijden Sport, Van postbode tot dartsmiljonair (ntr, vpro), 6 januari 
2013, https://www.npo.nl/andere-tijden-sport/06-01-2013/vpwon_1185415 (geraadpleegd 4 janua-
ri 2018).
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die een Olympische titel won in een andere discipline dan het langebaan-
schaatsen. 

Daarnaast kwamen in deze periode ook voor het eerst veel biografieën op 
de markt over oud-voetballers die coach waren geworden en met name in 
die hoedanigheid successen hadden geboekt. Hoewel verschillende biogra-
fen ook de actieve voetbalcarrières van Huub Stevens, Martin Jol, Dick Ad-
vocaat, Rinus Michels, Louis van Gaal, Bert van Marwijk en Guus Hiddink 
beschreven, is het geen boude bewering dat ze deze mannen vooral vanwege 
hun trainersloopbaan portretteerden. Die stelling wordt bevestigd door de 
omslagfoto’s waarop ze als coach zijn afgebeeld. Over Hiddink, die relatief 
succesvol is geweest als bondscoach van onder andere Nederland, Zuid-Ko-
rea en Rusland, verschenen zelfs vier biografieën in vijf jaar tijd.16 Opval-
lend kan deze biografische belangstelling voor Nederlandse trainers nau-
welijks worden genoemd. ‘De Nederlandse coach’ stond hier, maar ook in 
het buitenland, hoog aangeschreven, waardoor er bijvoorbeeld tijdens het 
wk voetbal in 2006 vier Nederlandse bondscoaches actief waren; Neder-
landse journalisten schreven vervolgens hierover weer bespiegelingen.17

Een opvallende trendbreuk is dat er verhoudingsgewijs minder biogra-
fieën dan in de vorige periode over sportvrouwen op de markt kwamen. 
Was de vrouw-man-verhouding tussen 1990 en 2005 nog één op zes, tus-
sen 2006 en 2014 was die gedaald tot één op vijftien. Biografen schreven in 
deze periode slechts boeken over wielrenster Leontien Zijlaard-van Moor-
sel (twee biografieën), hardloopsters Lornah Kiplagat en Foekje Dillema, 
boksster Lucia Rijker en de eerdergenoemde snowboardster Sauerbreij. 
De scheve verhouding is opvallend omdat vrouwen in deze periode, in elk 
geval op de Olympische Spelen, succesvoller waren dan mannen.18 Dat het 
verschil in deze periode toch groter werd, is mede het gevolg van pogingen 
van uitgevers om een specifiek mannelijke doelgroep te bereiken. Daarop 
kom ik later nog terug.

Zoals gezegd zijn de drie voornoemde ontwikkelingen voortzettingen 
of acceleraties van trends die in de jaren negentig zijn ingezet. Als we kij-

16  Theo Vaessen, Ongezouten. Huub Stevens (Schelluinen 2008); Alasdair Gold, Martin Jol. Voor de 
duvel niet bang, vert. Pieter Janssens, Akkie de Jong en Ingrid Buthod (Baarn 2013); Maarten Meijer, 
Dick Advocaat. De grote droom van de Kleine Generaal (Baarn 2009); Bas Barkman, Rinus Michels 
(Rotterdam 2011); Maarten Meijer, Louis van Gaal. De man en zijn methode (Amsterdam 2011); Hugo 
Camps e.a., Bert van Marwijk. Het levensverhaal, de werkwijze (Gouda 2012); Frans van den Nieuwen-
hof, Hiddink. Dit is mijn wereld (Eindhoven 2006); Poul Annema e.a., Saint Gus. Biografie van Guus 
Hiddink (2006); Maarten Meijer, Guus Hiddink. Portret van een supercoach (Rotterdam 2010); Marcel 
Rözer en Iwan van Duren, Guus Hiddink (Rotterdam 2010).
17  Henri van der Steen, ‘De voetbaltrainer als exporthit. “Er werken zo’n negentig trainers in het 
buitenland” ’, Het Parool (12 november 2005); Paul Onkenhout, ‘Nu “missing link” Van Gaal nog, voor 
de pure Holland-promotie’, de Volkskrant (19 november 2005); Guus van Holland, ‘De Nederlandse 
coach doet het beter dan de club’, nrc Handelsblad (2 november 2007).
18  Op de Olympische Spelen tussen 2006 en 2014 wonnen Nederlandse mannen in totaal 36 medail-
les, waarvan 11 gouden. Nederlandse vrouwen wonnen in totaal 43 medailles, waarvan 17 gouden.
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Biografie Jaar Sport

Zeger van Herwaarden, Marco van Basten. De jaren in 
Italië en Oranje

2006 Voetbal 

Gert Jan de Vries, Gedroomd wielrennen. De carrière van 
Leontien van Moorsel 

2006 Wielrennen

Arnout Verzijl en Hans Willink, Barney. Het levensverhaal 
van een dartslegende (Raymond van Barneveld)

2007 Darts

Gerard Marlet, Volle bak. Een boek over Boogerd (Michael 
Boogerd)

2007 Wielrennen

Joop Holthausen, Peter Ouwerkerk en Jacob Bergsma, 
Michael & Erik. Een tijdperk (Michael Boogerd en Erik 
Dekker)

2007 Wielrennen

Martin Donker, JP Clubicoon. Jean-Paul de Jong 2007 Voetbal 

Maarten van Helvoirt en Henri van der Steen, Gedreven. 
Ruud van Nistelrooij en zijn hang naar perfectie

2007 Voetbal 

Mabel van den Dungen, Remy Bonjasky. God in Japan 2008 Kickboksen

Marco Knippen, Lornah Kiplagat. Het meisje van de nacht 2008 Atletiek

Marjolein Hurkmans, Leontien van Moorsel. De rit van 
mijn leven 

2008 Wielrennen

Leo Verheul, Frank Rijkaard. De biografie 2008 Voetbal 

Henk Wageman, Gewoon Jaap (Jaap Stam) 2008 Voetbal 

Huub Snoep, Henk Angenent. Een onbegrepen door-
douwer

2009 Schaatsen

Jan Brouwer de Koning, Buitenspel. Danny Hoekman en de 
prijs van de doodschop

2009 Voetbal

Menno Haanstra, Jan Ykema. Pikstart, verslaving en 
comeback van een hypersprinter

2009 Schaatsen

Hans Nieuwenburg, Met vallen en opstaan. Nicolien Sau-
erbreij

2010 Snowboar-
den

Guido Bindels, Teun van Vliet. Drank, vrouwen, de koers 
en de dood

2010 Wielrennen

Jens Olde Kalter, De kickbokser. Ernesto Hoost, Mister 
Perfect van de vechtsport

2011 Kickboksen

Jaap Visser, Edwin van der Sar 2011 Voetbal 

Tamara Smeding, Tjitse Smeding. Niemand weet hoe laat 
het is

2011 Paarden-
sport

Michel van Egmond, Gijp (René van der Gijp) 2012 Voetbal 

Fig. 7 Geanalyseerde sportbiografieën uit de periode 2006-2014
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Biografie Jaar Sport

Erik Oudshoorn, Meesterknecht. De biografie van Gert 
Jakobs 

2012 Wielrennen

Iwan Tol, Hans Kraay jr. Achter de kleedkamerdeur 2012 Voetbal 

Andy Lloyd-Williams, Robin van Persie. De biografie 2012 Voetbal 

Peter Tetteroo, Rooks & Theunisse. Koningskoppel 
ondanks alles (Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse)

2012 Wielrennen

Jaap Visser en David Winner, Dennis Bergkamp 2013 Voetbal 

Marcel van Roosmalen, Het is zoals het is. Marcel van 
Roosmalen op pad met Theo Bos

2013 Voetbal 

Bert Nederlof, Ronald Koeman 2013 Voetbal 

Frank Woestenburg, Churandy Martina. Ik ben blij 2013 Atletiek

George Schouten, Lucia Rijker. Bokser en boeddhist 2013 Boksen

Jos Frijters, Jacques Brinkman. Tot het uiterste 2014 Hockey

Jens Olde Kalter, Badr. De harde werkelijkheid achter 
Badr Hari 

2014 Kickboksen 

Bert Nederlof, Helder. Van Arsenal naar de Bajes 
(Glenn Helder)

2014 Voetbal

Michel van Egmond, Kieft (Wim Kieft) 2014 Voetbal 

Johan Boef, Sven (Sven Kramer) 2014 Schaatsen

Martin Vriesema, Extreem. Het ware tennisleven van 
Martin Verkerk 

2014 Tennis

ken naar de status van de geportretteerde sporters, dan vallen twee duide-
lijke tendensen op: één die correspondeert, maar ook één die breekt met 
het verleden. De continuïteit bestaat eruit dat nog altijd veel biografieën 
voortvloeiden uit internationale sportsuccessen. In de vorige hoofdstuk-
ken is vastgesteld dat biografen in de twintigste eeuw vrijwel alleen boe-
ken schreven over sporters die goed presteerden en omdat ze goed pres-
teerden. Zij waren Europees, wereld- of Olympisch kampioen, wonnen 
belangrijke wielerkoersen of speelden bij grote Europese voetbalclubs. De 
auteurs van de biografieën rechtvaardigden die dan ook vaak door zich te 
beroepen op de behaalde successen. Dat deden ook verschillende van hun 
collega’s na 2005 nog. Historicus Gerard Marlet beschreef bijvoorbeeld in 
2007 de carrière van wielrenner Michael Boogerd door diens ‘heroïsche’ 
winst in de bergetappe van Les Deux Alpes naar La Plagne in de Tour de 
France van 2002 als rode draad in zijn verhaal te gebruiken.19 Oud-journa-

19  Gerard Marlet, Volle bak. Een boek over Boogerd (Amsterdam en Antwerpen 2007) achterplat. 
In 2013 bekende Boogerd in een interview met de nos in de periode tussen 1997 en 2007 doping te 
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list Jos Frijters schreef in 2014 een biografie over hockeyer Jacques Brink-
man, ‘de recordinternational die alles gewonnen had wat er te winnen 
viel.’20 En EenVandaag-redacteur Johan Boef legitimeerde zijn in 2014 ge-
publiceerde biografie over schaatser Sven Kramer, meervoudig Europees, 
wereld- en Olympisch kampioen, door hem ‘Nederlands grootste levende 
sporticoon’ te noemen.21 

Ook in deze periode waren Nederlandse sporters internationaal succes-
vol, een logisch gevolg van een steeds gunstiger topsportklimaat en toege-
nomen overheidsinvesteringen.22 Sport was een van de weinige sectoren 
waaraan overheidsbezuinigingen tijdens de economische crisis van na 
2008 voorbijgingen.23 Enkele opvallende internationale prestaties: het Ne-
derlands voetbalelftal stond in 2010 voor het eerst sinds 1978 weer in een 
wk-finale, die het overigens wederom verloor, van Spanje ditmaal. Vier 
jaar later werd het tegen de meeste verwachtingen in nog derde op het wk. 
En tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi behaalden Nederlandse 
schaatsers in 2014 een recordaantal van 24 medailles, waarvan acht gou-
den. Die prestaties hadden een zekere maatschappelijke invloed. Uit een 
longitudinaal sociologisch onderzoek over de jaren 2008-2010 blijkt dat 
sportprestaties, meer dan andere verrichtingen op wetenschappelijk, eco-
nomisch of cultureel gebied, de grootste bijdrage aan het gevoel van na-
tionale trots leverden.24 Na de succesvolle Winterspelen van 2014 gaf 80 
procent van de ondervraagden aan trots te zijn op de prestaties van het 
Nederlandse team.25

Toch vormde succes in deze periode niet meer de enige aanleiding voor 
het schrijven van sportbiografieën, waarmee een duidelijke breuk met het 
verleden zichtbaar wordt. Een relatief groot aantal biografen liet namelijk 
het lange tijd geldende meritocratische principe los. Zij beschreven nu ook 
de levens van atleten die niet per se een succesvol sportleven, maar wel een 

hebben gebruikt. Op de vraag of hij de gewonnen etappe naar La Plagne ‘schoon’ had gereden wilde 
hij niet ingaan. Later dat jaar beschuldigden journalisten Steven Derix en Dolf de Groot hem in het 
boek Bloedbroeders ervan dat hij voor die etappe een bloedtransfusie van zijn broer had gekregen, 
iets dat Boogerd zelf ontkende. ‘Boogerd spreekt: hele interview’, nos (6 maart 2013), https://nos.nl/ 
video/481681-boogerd-spreekt-hele-interview.html (geraadpleegd 14 mei 2018); Steven Derix en Dolf 
de Groot, Bloedbroeders. De ondergang van de Rabobankploeg (Amsterdam 2014) 17.
20  Jos Frijters, Jacques Brinkman. Tot het uiterste gedreven (Gouda 2014) 64.
21  Johan Boef, Sven (Amsterdam 2014) achterplat.
22  De collectieve uitgaven aan topsport bedroegen in de periode tussen 2005 en 2008 172 miljoen 
euro, tussen 2009 en 2012 209 miljoen euro en tussen 2013 en 2016 206 miljoen euro. Universiteit 
Utrecht e.a., 4-meting Topsportklimaat, 2, 5.
23  Agnes Elling, Ivo van Hilvoorde en Remko van Dool, ‘Creating or awakening national pride 
through sporting success. A longitudinal study on macro effects in the Netherlands’, International Re-
view for the Sociology of Sport 49:2 (2014) 129-151, aldaar 131.
24  Ibidem, 136.
25  GfK, Onderzoek waardering prestaties Olympic TeamNL Sochi 2014 (z.p. 2014) 7, https://www.
nocnsf.nl/stream/onderzoek-waardering-prestaties-olympic-teamnl-sochi-2014.pdf (geraadpleegd 
10 januari 2018).
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turbulent persoonlijk leven leidden en omdat ze een turbulent persoon-
lijk leven leidden, waarin verslavingen, relatieproblemen, criminaliteit, 
ziektes of andere niet aan sport gerelateerde zaken belangrijke ingrediën-
ten waren. In dit verband gaat het om biografieën over oud-tennisser Ver-
kerk, oud-voetballers Wim Kieft, Glenn Helder, René van der Gijp, Hans 
Kraay jr., Theo Bos en Danny Hoekman, oud-wielrenners Gert Jakobs en 
Teun van Vliet, oud-schaatser Jan Ykema en kickbokser Badr Hari. Het is 
gezien hun relatief magere sportieve staat van dienst zeer twijfelachtig of 
deze sporters in eerdere periodes ook het onderwerp van een biografie 
zouden zijn geworden. 

Niet verrassend zijn veel van de (onder)titels van deze boeken sensatio-
nalistisch van aard, zoals Drank, vrouwen, de koers en de dood (Van Vliet), 
De prijs van de doodschop (Hoekman), Van Arsenal naar de Bajes (Helder), 
De harde werkelijkheid (Hari) en Extreem (Verkerk). En ook in de verant-
woordingen refereerden de meesten van de biografen aan het onstuimi-
ge leven van de sporters. Journalist Erik Oudshoorn schreef bijvoorbeeld 
in 2012 een biografie over Jakobs, met Meesterknecht als veelzeggende ti-
tel. Jakobs had als wielrenner niet veel koersen gewonnen en zich moe-
ten schikken in de rol van relatief anonieme knecht. Volgens Oudshoorn 
moest hij vooral ‘worden gezien (…) als een sporter die brokken maakt in 
het leven’, waarmee de auteur onder andere doelde op Jakobs’ amfetami-
neverslaving, financiële schulden en meerdere gestrande huwelijken.26 
Misdaadverslaggever Jens Olde Kalter schreef in 2013 een biografie over 
Hari en introduceerde hem als een controversiële sportman die was uit-
gegroeid ‘tot een nationale bekendheid dankzij twee verdiensten: onbe-
teugelde vechtlust en een grote aantrekkingskracht op vrouwen.’ Hari was 
geregeld in de publiciteit geweest vanwege zijn betrokkenheid bij en ver-
oordelingen voor vechtpartijen in het uitgaansleven, maar ook vanwege 
zijn relatie met voormalig fotomodel Estelle Cruijff. In de verantwoording 
gaf Olde Kalter een gesprek tussen hem en Hari weer. Daarin weigerde de 
kickbokser zijn medewerking en vroeg hij de auteur naar zijn beweegre-
denen om een boek over hem te schrijven. Olde Kalter antwoordde met: 
‘Omdat je afwijkt’ en ‘overal waar jij komt gebeurt er wel wat.’27 Schrijver 
Michel van Egmond portretteerde in 2014 Kieft. Die had weliswaar een 
betrekkelijk succesvolle carrière gehad, maar voor Van Egmond was Kiefts 
misère, onder andere als gevolg van een jarenlange cocaïneverslaving, de 
belangrijkste reden om een boek over hem te schrijven.28 In het veelbeke-

26  Erik Oudshoorn, Meesterknecht. De biografie van Gert Jakobs (Gouda 2012) 19.
27  Jens Olde Kalter, Badr. De harde werkelijkheid achter Badr Hari (Amsterdam 2013) achterplat, 
270.
28  Kieft speelde onder andere bij de Nederlandse topclubs Ajax en psv, won in 1988 de Europacup i 
en het Europees Kampioenschap. In het Nederlands elftal was hij echter nooit voor lange tijd een vaste 
waarde in het basisteam. In 26 van de 43 interlands die hij speelde viel Kieft in of werd hij gewisseld.
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ken televisieprogramma De Wereld Draait Door vertelde de schrijver dat 
Kieft hem had overtuigd tijdens een van de eerste uitgebreide gesprekken 
die ze hadden gevoerd: ‘Toen waren we anderhalf uur verder (…), had ik 
een bak ellende over me heen gehad en toen dacht ik: nu weet ik zeker dat 
er een boek in die jongen zit.’29 

Voor veel biografen en uitgevers was succes op het veld dus niet lan-
ger het voornaamste criterium om een biografie over (oud-)sporters te 
schrijven. Ze moesten, in de woorden van sportjournalist én uitgever Jo-
han Derksen, vooral ‘wat hebben meegemaakt’.30 Hoewel dit onderzoek 
zich beperkt tot de periode tot en met 2014, is het goed om in dit kader op 
te merken dat de trend om over niet-succesvolle maar turbulente sporters 
te schrijven de laatste jaren ogenschijnlijk versterkt is doorgezet. Sympto-
matisch voor die ontwikkeling is de in 2017 met media-aandacht omgeven 
publicatie van een biografie over de relatief onbekende en voor kleine clubs 
spelende oud-voetballer Gerard den Haan, met als veelzeggende titel Ge-
rard den Haan, schoppen en slaan. De slechtste voetballer van Nederland.31 

Het onderscheid tussen enerzijds de succesvolle en anderzijds de min-
der succesvolle, zich buiten de sport manifesterende sporters kan wor-
den geconceptualiseerd met behulp van de celebrity-theorie van socioloog 
Rojek. In het standaardwerk Celebrity uit 2001 differentieert hij, zoals al 
even in hoofdstuk 1 is aangestipt, tussen ‘achieved celebrity’ en ‘attribu-
ted celebrity’. Terwijl de eerste vorm van roem een logisch gevolg is van 
algemeen erkende talenten en prestaties, bijvoorbeeld in de kunsten of de 
sport,32 is de tweede vorm eerder het resultaat van toeschrijving door cul-
turele bemiddelaars, met name in de media.33 De biografieën over de suc-
cesvolle sporters zijn duidelijk een uiting van ‘achieved celebrity’ en een 
min of meer logisch gevolg van hun merites op sportgebied; die over de 
minder succesvollen kunnen worden gezien als een uiting van ‘attributed 
celebrity’ en een gevolg van andere aspecten van hun leven dan hun spor-
tieve prestaties waarmee ze de schijnwerpers op zich gericht wisten – in 
dit geval vaak persoonlijke moeilijkheden en ophef veroorzakend gedrag 
dat niet strookte met breed gedeelde ideeën over voorbeeldige sportlevens. 

De publicatie van biografieën over mensen die hun bekendheid of no-

29  De Wereld Draait Door, 20 mei 2014, https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/315192 (ge-
raadpleegd 15 december 2017). 
30  Vincent Smits, ‘Human interest voor mannen’, Het Parool (26 april 2014).
31  Cecile Koekkoek, Gerard den Haan, schoppen en slaan. De slechtste voetballer van Nederland (Am-
sterdam 2017).
32  In een artikel uit 2006 gaat Rojek specifiek in op de ‘sports celebrity’ en stelt dat atleten bij uitstek 
voorbeelden van ‘achieved celebrity’ zijn: ‘the pronounced image of the sports celebrity is that of the 
strenuously disciplined and achieved healthy body. Sports stars are presented as models of achieved 
celebrity, in as much as their fame is portrayed as a reflection of talent, training and determination.’ 
Rojek, ‘Sports celebrity and the civilizing process’, 685.
33  Rojek, Celebrity, 17.
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toriteit niet primair ontleenden aan een succesvolle carrière binnen hun 
oorspronkelijke vakgebied, is geen verschijnsel dat zich tot de sportwereld 
beperkt. Ook op andere terreinen verschenen in de laatste jaren (auto)bio-
grafieën van of over toegeschreven bekendheden. Voorbeelden zijn boe-
ken van en over de wegens drugsgebruik en prostitutiebezoek in opspraak 
geraakte politicus Rob Oudkerk (2005), de ‘zanger zonder hits’34 Dries 
Roelvink (2010), de voor wetenschapsfraude veroordeelde hoogleraar so-
ciale psychologie Diederik Stapel (2012), de op zestigjarige leeftijd naakt 
voor Playboy poserende zangeres Patricia Paay (2013) en de van cocaï-
nesmokkel verdachte (en later veroordeelde) televisiepresentator Frank 
Masmeijer (2017).35 In dit rijtje past ook Leo Verheul, sportjournalist en in 
2008 biograaf van voetballer Frank Rijkaard. Hij schreef in 2014 het boek 
De kunst van het mislukken, een autobiografisch verslag over zijn eigen le-
ven, vol drank, drugs en snelle auto’s, en de transformatie van miljonair 
tot voedselbankklant.36

Het feit dat er in de eenentwintigste eeuw relatief veel (sport)biografie-
en voortvloeiden uit ‘attributed celebrity’ is symptomatisch voor de infla-
tie van roem in de westerse cultuur, waarover Rojek in een later werk uit-
weidt. De correlatie tussen talent, verdiensten en beroemdheid was lange 
tijd evident, maar:

In our own day no such iron law exists. Fame can be achieved despite the 
absence of natural gifts or accomplishments. (…) Those of mediocre tal-
ents, the clamorous, the attention-seeking, the gaudy, common bluster-
ers, tricksters, jades, clowns, tramps, intriguers and simple misfits are 
perfectly able to claim the attention of ordinary men and women. They 
rise without trace and amass fortunes by playing a one-string fiddle.37 

Rojek beschouwt de groeiende macht van het internet als een van de 
belangrijkste oorzaken voor de inflatie van roem. Dat heeft immers de 
drempel naar beroemdheid aanzienlijk verlaagd. Iedereen met internet-
toegang kan YouTube-video’s maken, via sociale media de aandacht op 
zichzelf vestigen en dientengevolge viral gaan. Andere wetenschappers 
die onderzoek hebben gedaan naar celebritycultuur, onder wie Furedi, 
Leo Braudy en Robert van Krieken, signaleren een vergelijkbare inflatie 
of democratisering van roem in hedendaagse westerse samenlevingen, 

34  Ton Ouwehand, ‘Dries Roelvink, zanger zonder hits’, Dagblad Tubantia/Twentsche Courant (28 
juni 2007); ‘Al twintig jaar aan het doorbreken’, Leeuwarder Courant (13 juli 2007). 
35  Rob Oudkerk, Geen weg terug (Amsterdam 2005); Dries Roelvink, Toverballen. Mijn onthullen-
de levensverhaal (Hoorn 2010); Diederik Stapel, Ontsporing (Amsterdam 2012); Bert van der Veer, La 
Paay (Baarn 2013); Frank Masmeijer, Frank en Vrij (Amsterdam 2017).
36  Leo Verheul, De kunst van het mislukken (Amsterdam 2014).
37  Chris Rojek, Fame attack. The inflation of celebrity and its consequences (Londen en New York 
2012) 10.
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die zij vooral toeschrijven aan de grote groei van het aantal audiovisuele 
mediakanalen.38 

4.1.2 Multimediale sportjournalistiek

Net als in de voorgaande periodes waren ook veel van de biografen na 2005 
actief in de sportjournalistiek. Als we kijken naar het corpus springt met 
name het relatief grote aantal auteurs in het oog dat werkzaam was (ge-
weest) bij het weekblad Voetbal International, zoals Hugo Borst, Zeger van 
Herwaarden, Bert Nederlof en de eerdergenoemden Oudshoorn, Verheul 
en Van Egmond. Deze oververtegenwoordiging is niet verwonderlijk, aan-
gezien Voetbal International in deze periode het grootste sporttijdschrift 
van Nederland was.39 Bovendien ging in 2012 bij wpg Uitgevers de im-
print vi Boeken van start, die veel sportbiografieën uitgaf, dikwijls ge-
schreven door redacteuren van het tijdschrift. Verderop in deze paragraaf 
ga ik nader in op het op meerdere platforms actieve merk Voetbal Interna-
tional. Daarnaast valt op dat er in deze periode meer vrouwelijke biografen 
waren dan ooit, al is het aantal, vijf, nog altijd zeer bescheiden en in over-
eenstemming met het ook nog altijd lage aantal vrouwen op Nederlandse 
sportredacties.40

Om inzicht te krijgen in de staat van de sportjournalistiek aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw ga ik hieronder in op twee belangrijke trans-
nationale maar op Nederland toegespitste ontwikkelingen die relevant 
zijn voor de manier waarop biografen over sporters schreven: de verder 
groeiende kloof tussen journalisten en sporters en de toenemende sym-
biose tussen sport en amusement. 

De kloof tussen journalisten en sporters 
In het vorige hoofdstuk is in algemene zin vastgesteld dat de verhouding 
tussen de journalistiek en de sportwereld in de jaren negentig veranderde 
nadat bonden, clubs en individuele sporters hun mediabeleid professiona-
liseerden. Onder andere ingegeven door steeds grotere financiële belan-
gen probeerden zij de regie over nieuws zo veel mogelijk in eigen hand te 

38  Leo Braudy, The frenzy of renown. Fame and its history (New York 1997) 548-549; Frank Fure-
di, ‘Celebrity culture’, Society 47:6 (2010) 493-497, aldaar 493; Robert van Krieken, Celebrity society 
(Londen en New York 2012) 8; Andrews e.a., ‘Introduction’, 3; Smart, The sport star, 8.
39  Te meten naar oplage, zie: Jolanda Colijn en Robert Kok, Sportsponsoring (Amsterdam 2009) 101; 
Paul Onkenhout, ‘Sportbladen in de problemen’, de Volkskrant (13 september 2013); Bart Beijer e.a., 
‘Cees van Nijnatten, “Ik blijf het principieel fout vinden als de commercie en redactie te verweven 
worden” ’ in: Van den Brink e.a. eds., En … wat ging er door je heen?, 73-78, aldaar 74-77.
40  Elling, ‘Sportjournalistiek’, 188; Matthijs van Lierop, ‘Nauwelijks een vrouw te bekennen op Ne-
derlandse sportredacties’, De Nieuwe Reporter (4 december 2013), http://www.denieuwereporter.
nl/2013/12/nauwelijks-een-vrouw-te-bekennen-op-nederlandse-sportredacties/ (geraadpleegd 20 
april 2018).
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houden. Journalisten kwamen daardoor in overdrachtelijke zin op grote-
re afstand van sporters te staan. In het begin van de eenentwintigste eeuw 
groeide de controle-ijver vanuit de sportwereld verder, waardoor toegang 
tot sporters voor journalisten in principe nog problematischer werd. Ver-
schillende biografen hekelden in deze periode de groeiende macht van 
pr-medewerkers en zaakwaarnemers. In hun biografie over Ruud van 
Nistelrooij (2007) bekritiseerden de schrijvers Maarten van Helvoirt en 
Henri van der Steen de voetballer en zijn entourage vanwege zijn moei-
zame omgang met de pers: ‘Het is niet altijd gemakkelijk om Ruud van 
Nistelrooij te interviewen, of om hem überhaupt te pakken te krijgen. En 
is-ie dan vervolgens openhartig, geeft-ie mooie quotes, dan gaat zijn zaak-
waarnemer Rodger Linse er nog even met een correctiestift overheen.’41 
Van Nistelrooij weigerde aan het boek mee te werken, maar zijn biografen 
kapittelden hem vooral voor het feit dat hij ‘niet eens de lef en het fatsoen 
[heeft] gehad’ om op hun toenaderingen te reageren.42 Van Egmond blikte 
in 2012 in Gijp terug op verschillende provocatieve interviews die Van der 
Gijp in zijn tijd als actieve voetballer in de jaren tachtig had gegeven en ver-
zuchtte dat het ‘stuk voor stuk verhalen [waren] die nu – in een tijd van al-
les controlerende perschefs en professionele mediatrainingen – niet meer 
bestaan.’43 Andere schrijvers roemden de sporters die zij biografeerden 
om het voor de auteurs plezierige feit dat ze géén mediatraining hadden 
gehad en daarom nog ‘authentiek’ waren, van hun ‘hart geen moordkuil’ 
maakten of ‘ongecompliceerd’ voor hun mening uitkwamen.44

Naast de groeiende invloed van public relations droeg ook de verde-
re ontwikkeling van het internet bij aan de groter wordende kloof tussen 
sporters en journalisten in deze periode. Dat gebeurde op twee manieren. 
Allereerst nam het aantal op sport gerichte digitale platforms toe, zoals 
Voetbalzone (sinds 2001), Voetbalprimeur (sinds 2004), Wielerflits (sinds 
2008) en Sportnieuws (sinds 2014).45 Zowel vanuit de sportwereld als de 
gevestigde journalistiek is geregeld kritiek geuit op dit soort websites, om-
dat zij veel van hun gratis aangeboden berichten baseren op nieuws van 
traditionele media en geruchten van andere websites. Om die reden zijn 
deze media dikwijls minachtend aangeduid als ‘knip-en-plak-sites’. De 

41  Maarten van Helvoirt en Henri van der Steen, Gedreven. Ruud van Nistelrooij en zijn hang naar 
perfectie (Kats 2007) 185. Van der Steen had zich overigens tien jaar eerder al in een brief aan de nsp, 
het verbond van sportjournalisten, beklaagd over de groeiende afhankelijkheid tussen journalisten en 
voetballers. Cors van den Brink, ‘Tafeltjes-methode en mixed-zones stemmen Oranje-pers tevreden’, 
De Journalist (12 juni 1998).
42  Van Helvoirt e.a., Gedreven, 9.
43  Van Egmond, Gijp, 127.
44  Frank Woestenburg, Churandy Martina. Biografie (Utrecht 2013) 23; Frijters, Jacques Brinkman, 
166; Vriesema, Extreem, 7.
45  De sites zijn te raadplegen op: https://www.voetbalzone.nl; https://www.voetbalprimeur.nl; https:// 
www.wielerflits.nl; https://www.sportnieuws.nl. 
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invloed van deze nieuwe platforms is moeilijk te meten. De hoofdredac-
teur van Voetbalzone, Daniel Cabot Kerkdijk suggereerde in 2016 dat voet-
ballers in interviews terughoudender waren geworden uit bezorgdheid 
dat dit soort sites slechts enkele uitspraken zonder context overnamen.46 
Door deze nieuwe digitale sportmedia, maar ook door nieuwe televisieka-
nalen zoals Eredivisie Live (sinds 2008; in 2013 voortgezet als Fox Sports) 
en Sport1 (sinds 2011; in 2015 voortgezet als Ziggo Sport Totaal) groeide 
het aantal actieve sportverslaggevers verder. Terugkijkend op zijn tijd als 
persvoorlichter van het Nederlands elftal (2004-2014) constateerde Kees 
Jansma, die overigens daarvoor en daarna zelf als sportjournalist actief 
was, dat de uitdijende voetbaljournalistiek ‘een jungle’ was geworden.47 

Daarnaast stelde het internet bonden, clubs en spelers ook in toene-
mende mate in staat om zelf te communiceren met het publiek. Via eigen 
websites en sociale media als Facebook, Twitter en Instagram konden op 
die manier snel en zonder tussenkomst van journalisten zelfgecompo-
neerde boodschappen de wereld worden ingestuurd. Een van de gevolgen 
hiervan was dat verslaggevers verder op afstand zijn komen te staan van 
de sporters.48 Uit Engels onderzoek naar voetbal, media en Twitter blijkt 
echter dat er sprake is van een tweesnijdend zwaard. Inderdaad draagt dit 
medium ertoe bij dat de toegang van journalisten tot spelers verder wordt 
bemoeilijkt, maar tegelijkertijd krijgen ze er een nieuwe, zij het niet-exclu-
sieve, bron van informatie voor terug.49

Enkele voorbeelden kunnen dienen om de door het internet verder ge-
wijzigde verhoudingen tussen de sportwereld en de journalistiek te illus-
treren. In het najaar van 2014 voerde knvb-directeur Bert van Oostveen 
na tegenvallende resultaten van het Nederlands elftal een evaluatiege-
sprek met de toenmalige bondscoach Hiddink. De trainer was hierna niet 
bereikbaar voor de traditionele media, maar wel voor het videokanaal van 
de knvb. In een interview voor een nrc-special over de voetbaljournalis-
tiek gaf Arno Vermeulen, chef voetbal van de nos, aan dat zijns inziens dit 
soort exclusiviteit de onafhankelijkheid van de journalistiek bedreigde.50 

46  Jan Benjamin, ‘De webjournalist: “Van het etiket knip-en-plak-site komen we niet af” ’, nrc 
Handelsblad (2 augustus 2016), https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/02/de-webjournalist-wij-kopi-
eren-steeds-minder-van-de-telegraaf-a1513890 (geraadpleegd 20 november 2017).
47  Bart Beijer e.a., ‘Kees Jansma. “Het voetbal op tv vreet zichzelf op” ’ in: Van den Brink e.a. eds., En 
… wat ging er door je heen?, 145-150, aldaar 147.
48  Boyle e.a., Power play, 171-172, 175.
49  John Price, Neil Farrington en Lee Hall, ‘Changing the game? The impact of Twitter on relation-
ships between football clubs, supporters and the sports media’, Soccer & Society 14:4 (2013) 446-461, 
aldaar 459. Zie ook: Jan Benjamin, ‘Waar is de onafhankelijke voetbaljournalistiek gebleven?’, nrc 
Handelsblad (2 augustus 2016), https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/02/waar-is-de-onafhankelij-
ke-voetbaljournalistiek-gebleven-a1513919 (geraadpleegd 3 januari 2018).
50  Jan Benjamin, ‘De nos-verslaggever: “De onafhankelijk voetbaljournalistiek wordt bedreigd” ’, 
nrc Handelsblad (2 augustus 2016), https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/02/de-nos-verslag 
gever-de-onafhankelijke-voetbaljournalistiek-wordt-bedreigd-a1514226 (geraadpleegd 3 januari 2018). 
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In Boefs biografie over Kramer stelde de schrijver vast dat ‘het contro-
leren van zijn publieke beeld’ de schaatser goed afging, omdat hij kritisch 
was in het honoreren van de vele mediaverzoeken en bovendien de moge-
lijkheden van sociale media goed benutte. Boef citeerde de persvoorlich-
ter van Kramers toenmalige ploeg tvm, Jaap Stalenburg. Die vertelde dat 
de schaatser nieuws over zijn persoon het liefst zelf naar buiten bracht en 
plaatste deze neiging schertsend in een historische context: ‘De tijd van de 
morsige mannen met schrijfboekjes die vragen wat er door je heen ging is 
voorbij. Als Sven wat nieuws te melden heeft, doet hij dat nu via Twitter. 
Vroeger zou hij een journalist gebeld hebben. (…) Sporters van de groot-
te van Sven hebben de oude media bijna niet meer nodig.’51 Hoewel deze 
bewering enige nuance behoeft – sporters hebben er wel degelijk een pu-
blicitair en financieel belang bij dat televisieomroepen hun wedstrijden 
uitzenden en dagbladjournalisten over hen schrijven – geeft ze wel een 
interessant inzicht in de manier waarop sporters in de eenentwintigste 
eeuw omgaan met de media(druk). 

Volgens Stokvis was in de jaren negentig het belang van ‘lijntjes’ met 
sporters gegroeid, als reactie op verschillende maatregelen waardoor jour-
nalisten op grotere afstand van die sporters waren komen te staan.52 Met 
het verder groeien van die kloof, als gevolg van de hierboven beschreven 
ontwikkelingen, groeide in de eenentwintigste eeuw ook het belang van 
informele toegang tot sporters. Boyle en Haynes signaleren een vergelijk-
baar proces in Engeland. Een van de weinige manieren voor journalisten 
om in deze tijd nog ‘up close and personal’ te zijn met sporters, stellen ze, 
is het schrijven of ‘ghosten’ van een (auto)biografie.53 Zoals uit dit hoofd-
stuk blijkt, gebeurde dat ook in Nederland, al dient te worden opgemerkt 
dat biografen en sporters lang niet in alle gevallen (nauw) samenwerkten.

Sport als amusement
Een tweede belangrijke ontwikkeling die de sportjournalistiek na 2005 
kenmerkt is de toenemende vermenging met amusement. In het in 2015 
verschenen boek En … wat ging er door je heen? over veranderingen in de 
Nederlandse sportjournalistiek benadrukken verschillende (oud-)journa-
listen dat sport, maar ook de veranderende manieren van (televisie)ver-
slaggeving, steeds meer zijn opgeschoven in de richting van entertain-
ment, met meer nadruk op individuen, emoties en het privéleven van 
sporters, die mede door almaar hogere salarissen sneller dan ooit kon-
den uitgroeien tot celebrities of bekende Nederlanders.54 Een van de tien 

51  Boef, Sven, 121-122.
52  Stokvis, ‘Een genre in beweging’, 202.
53  Boyle e.a., Power play, 181.
54  Bart Beijer e.a., ‘Theo Reitsma. “Ik noem nu iets enthousiaster: Goal!” ’ in: Van den Brink e.a. 
eds., En … wat ging er door je heen?, 37-42; Bart Beijer e.a., ‘Mart Smeets en Martijn Lindenberg. “De 
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‘plagen’ van de voetbaljournalistiek die nrc Handelsblad in 2015 in haar 
eerder aangehaalde onderzoek signaleerde was de wankele balans tussen 
nieuws en amusement.55 Helaas is er nog geen analyse verricht om deze 
bewering te staven, maar uit onderzoek naar algemeen (televisie)nieuws 
in Nederland blijkt wel dat emoties, personalisering en close-ups daarin 
een steeds grotere rol zijn gaan spelen.56 

Het is in elk geval duidelijk dat het privéleven van sporters een steeds 
prominentere plaats heeft gekregen in de berichtgeving. In Engeland leid-
de de tabloidisering na de jaren tachtig tot het versneld verder vervagen 
van de grens tussen het publieke en het private domein, waardoor van 
prominente sporters steeds vaker ook hun privéleven in het nieuws was.57 
In sommige gevallen overschaduwden details uit het persoonlijke leven 
die uit het sportieve leven.58 Hoewel in Nederland zoals ik al eerder aan-
gaf nooit een vergelijkbare tabloidcultuur is ontstaan, haalden in de een-
entwintigste eeuw ook hier allerlei privébeslommeringen van bekende 
atleten het nieuws. Toen de Engelse voetballer David Beckham in 2004 in 
opspraak raakte omdat hij een buitenechtelijke affaire had met de Neder-
landse Rebecca Loos, besteedden alle Nederlandse landelijke dagbladen, 
met uitzondering van het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dag-
blad, hieraan in meerdere artikelen aandacht, sommige in de media- of 
entertainmentrubrieken, andere op de sport- of voorpagina’s.59 Hoofdre-
dacteur van het actualiteitenprogramma Nova, Carel Kuyl, legitimeerde 
een item over de kwestie in dit programma met het beroep op maatschap-
pelijke relevantie.60 Ook toen in 2013 de Nederlandse voetballer Rafael van 
der Vaart en televisiepresentatrice Sylvie Meis uit elkaar gingen, besteed-
den de kranten daaraan veel aandacht. De breuk haalde bovendien het nos 
achtuurjournaal. Zowel Marcel Gelauff, de hoofdredacteur van het jour-

sportjournalistiek is een ander vak geworden” ’ in: Van den Brink e.a. eds., En … wat ging er door je 
heen?, 55-62; Bert Wagendorp, ‘Sportverslaggever is steeds meer vergelijkbaar met entertainment-
journalist’ in: Van den Brink e.a. eds., En … wat ging er door je heen?, 166-168.
55  Jan Benjamin, ‘Waar is de onafhankelijke voetbaljournalistiek gebleven?’, nrc Handelsblad (2 
augustus 2016), https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/02/waar-is-de-onafhankelijke-voetbaljourna-
listiek-gebleven-a1513919 (geraadpleegd 3 januari 2018).
56  Mark Boukes, Spicing up politics. How soft news and infotainment form political attitudes (Am-
sterdam 2015) 5.
57  Smart, The sport star, 74; Whannel, Media sport stars, 203.
58  Gill Lines, ‘Villains, fools or heroes? Sports stars as role models for young people’, Leisure Studies 
20:4 (2001) 285-303, aldaar 286.
59  Een onvolledig overzicht: ‘Wereldwijde schok: “David ging vreemd!” ’, nrc Handelsblad (5 april 
2004); ‘Diamant “Posh” van “Becks” ’, nrc Handelsblad (17 april 2004); Peter de Waard, ‘Wat deed Da-
vid Beckham met Rebecca Loos?’, de Volkskrant (7 april 2004); Bert Wagendorp, ‘Wereldmerk Beck-
ham’, de Volkskrant (23 april 2004); Harmen van Dijk, ‘Kom niet aan David Beckham’, Trouw (8 april 
2004); Onno Havermans, ‘Een homo die van vrouwen houdt. Profiel David Beckham’, Trouw (16 april 
2004); ‘Had Beckham een geheime affaire?’, Algemeen Dagblad (5 april 2004); ‘Beckham biecht affaire 
op’, Algemeen Dagblad (19 april 2004); Willem Kool, ‘Overspel Beckham met Nederlandse’, De Tele-
graaf (6 april 2004); ‘Beckhamgate’, De Telegraaf (21 april 2004).
60  Martine Borgdorff, ‘De lat komt steeds lager te liggen’, Trouw (21 juli 2004).
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naal, als Philippe Remarque, de hoofdredacteur van de Volkskrant, verde-
digden hun keuzes om over de scheiding te berichten door te stellen dat 
het nieuws was dat ‘leefde in de samenleving’.61 

Daarmee zijn deze casussen illustratief voor wat communicatieweten-
schapper Kees Brants beschouwt als de verandering van aanbodgestuurde 
naar vraaggestuurde journalistiek, waarin ‘steeds meer de wensen van het 
publiek het [nieuws]aanbod bepalen’.62 Een van de verklaringen hiervoor 
is dat de gehele Nederlandse journalistiek in de laatste decennia te ma-
ken heeft gehad met dalende oplagen, afnemende advertentie-inkomsten 
en toegenomen concurrentie, waardoor geschreven en audiovisuele me-
dia zich (noodgedwongen) meer bewust zijn geworden van de wensen van 
hun publiek. Daardoor is luchtig en sensatievol nieuws ook steeds meer 
doorgedrongen tot de traditioneel als serieus bekendstaande media.63 Vol-
gens socioloog en filosoof Bas van Stokkom krijgen steeds vaker ‘de meest 

61  Zie voor een overzicht van de mediaberichtgeving over de breuk tussen Van der Vaart en Meis: 
Sjoerd de Jong, ‘Rafael en Sylvie halen nu elk medium. Serieuze media worstelen met vraag hoe zij 
veelbesproken shownieuws moeten brengen’, nrc Handelsblad (4 januari 2013); ‘Die speelgoedren-
baan had Journaal niet moeten doen’, nrc Handelsblad (30 januari 2013).
62  Kees Brants, ‘Van medialogica naar publiekslogica? Verschuivende verhoudingen tussen journa-
listiek, politiek en publiek’ in: Bardoel e.a. eds., Journalistieke cultuur in Nederland, 237-253, aldaar 
243. Zie ook: Boyle, Sports journalism, 94, 111; Boukes, Spicing up politics, 2.
63  In 2012 keerde de schrijver Geert Mak zich in een veelbesproken opiniestuk in De Groene Am-
sterdammer – met als onderkop ‘De krant is geen meneer meer’ – tegen onder meer de trivialisering 
in ‘zijn’ krant nrc Handelsblad. Geert Mak, ‘Haalt nrc Handelsblad 2014? De krant is geen meneer 
meer’, De Groene Amsterdammer (24 oktober 2012).

Afb. 11 Sport, nieuws en showbusiness: het nos achtuurjournaal besteedde op  
2 januari 2013 uitgebreid aandacht aan de scheiding van Rafael en Sylvie van der 
Vaart. Bron: screenshot npo.
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opzienbarende en schokkende items voorrang’ omdat de media meer dan 
ooit verwikkeld zijn ‘in een commerciële strijd om de aandacht van de le-
zer en de kijker.’64

Onderdeel van de verschuiving in de richting van amusement is ook de 
opkomst van praatprogramma’s op televisie over sport, met name over 
voetbal.65 Journalisten Frits Barend en Henk van Dorp leverden een be-
langrijke, zelfs pionierende bijdrage aan dit genre door tussen 1993 en 
1996 een wekelijkse sporttalkshow te maken. Daarna presenteerden ze, 
vanaf 1998 wekelijks en vanaf 1999 dagelijks, een algemene talkshow en 
legden ze zich alleen nog tijdens de grote zomerse voetbaltoernooien toe 
op voetbal, in het programma Villa BvD. Naast Barend en Van Dorp zat ook 
oud-voetballer Mulder dagelijks aan tafel. Hij vervulde de rol van sidekick, 
een nieuw, maar later veelvuldig gekopieerd concept op de Nederland-
se televisie. Hij was een vaste gast in een vrije rol, die wanneer het hem 
uitkwam deelnam aan de gesprekken met andere gasten.66 Hoewel Mul-
der behalve oud-voetballer ook schrijver en columnist was, ontleende hij 
veel van zijn bekendheid bij het grote publiek aan zijn dagelijkse verschij-
ning op televisie.67 Die resulteerde in 2010 in een biografie over zijn leven, 
waarmee zijn bekende Nederlanderschap werd bestendigd. 

Mulder zat later vaak aan tafel bij de vara-talkshow De Wereld Draait 
Door. Tussen 2005 en 2015 was hij zelfs de gast die het meest frequent in 
de uitzendingen van dit programma te zien was. Ook andere mannen die 
sport, journalistiek en/of televisie combineerden, te weten de eerderge-
noemden Borst en Barend, maar ook Mart Smeets, Koos Postema, Tom 
Egbers, Erik Dijkstra en Humberto Tan, waren vaak te gast in dit pro-
gramma.68 Typerend voor de verhoudingen in de sportjournalistiek is dat 
vrouwen niet of zelden aanschoven om over sport te praten. Het feit dat 
veel journalisten in dit soort praatprogramma’s optraden is een uiting van 
de trend waarin zij volgens historicus Chris Vos steeds vaker op persoon-
lijke titel en puttend uit privé-ervaringen hun visie op het nieuws geven en 
in dat proces steeds meer zelf een persoonlijk ‘merk’ worden.69 Het jour-
nalistieke product wordt op die manier meer en meer gekoppeld aan de 

64  Bas van Stokkom, Mondig tegen elke prijs. Het vrije woord als fetisj (Den Haag 2008) 3.
65  Paul van Liempt, ‘De bal is rond’, De Journalist (30 september 2005).
66  Borst e.a., Jan Mulder, 464.
67  Ibidem, 469.
68  Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van De Wereld Draait Door heeft het onderzoeksbureau 
ljs Nieuwsmonitor in opdracht van Het Parool een analyse gemaakt van de optredens van alle gasten 
in het programma. Mulder was van alle gasten het vaakst in de uitzending: 252 keer. Borst stond in de 
top 100 op plaats 14 (51 optredens), Smeets op 21 (40), Postema op 24 (39), Egbers op 30 (35), Dijkstra 
op 49 (23), Barend op 57 (21) en Tan op 89 (15). Vincent Smits en Chantal van Wessel, ‘Aan tafel!’, Het 
Parool (6 oktober 2015).
69  Chris Vos, ‘Van propagandist tot prettige huisgenoot. De professionalisering van de Nederland-
se televisiejournalistiek’ in: Bardoel e.a. eds., Journalistieke cultuur in Nederland, 99-122, aldaar 118-
119.
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persoon van de journalist, een ontwikkeling die bovendien wordt versterkt 
door het gebruik van sociale media.70 Ook in Engeland ontwikkelen sport-
journalisten door hun geregelde verschijning op televisie meer en meer 
een publiek profiel.71

In sportbiografieën uit deze periode is die personalisering terug te zien. 
Nog vaker dan al in de jaren negentig en in het begin van de eenentwintig-
ste eeuw het geval was, schreven biografen zichzelf in de levensverhalen 
van de sporters en traden ze op als ‘dramatic narrator’.72 Soms gebeur-
de dit alleen in de introductie of verantwoording, waarin de auteurs hun 
persoonlijke verwondering toelichtten. Schrijfster Mabel van den Dungen 
beschreef bijvoorbeeld in de eerste persoon enkelvoud haar eerste ont-
moeting met kickbokser Bonjasky, en Van Helvoirt illustreerde zijn be-
trokkenheid bij voetballer Van Nistelrooij met een verwijzing naar zijn tijd 
als klasgenoot van diens vrouw Leontien.73 En journalist Hans Nieuwen-
burg, die zichzelf een ‘Nicolien-fan van het eerste uur’ noemde, begon zijn 
boek over snowboardster Sauerbreij met een persoonlijk dagboekfrag-
ment van 26 februari 2010, de dag dat zij Olympisch goud won.74

Andere biografen beschreven hun persoonlijke impressies door het hele 
verhaal heen. Verheul vertelde in verschillende passages over zijn ervarin-
gen met de voetballer en latere trainer Rijkaard; de schrijver, zelf ‘telg uit 
een Sparta-geslacht’, gaf onder meer blijk van zijn blijdschap toen Rijkaard 
in 2001 coach werd van die Rotterdamse club.75 In Volle bak keek Marlet 
terug op de carrière van Boogerd door zijn levensverhaal af te wisselen 
met beschrijvingen van zijn bekendste etappeoverwinning, inclusief Mar-
lets eigen beleving van die dag. Over Boogerds finish schreef hij bijvoor-
beeld dat hij een goede vriend belde en dat ze samen de live-uitzending 
bekeken: ‘Samen zien we hem juichend over de finish gaan. Virtueel om-
helzen we elkaar.’76 En Menno Haanstra beschreef in verschillende pas-
sages zijn persoonlijke verbazing en ontroering over de transformatie die 
zijn vroegere jeugdheld Ykema na zijn actieve schaatscarrière had onder-
gaan, onder andere door zijn drugsverslaving.77

Vooral in de boeken waarin de reportage een belangrijke vertelvorm 
was, reflecteerden de auteurs vanuit hun eigen persoonlijke ervaringen op 
de sporters die ze biografeerden. Schrijver en columnist Marcel van Roos-

70  Rob Steen, Sports journalism. A multimedia primer (tweede druk; Londen en New York 2015) 43.
71  Boyle, Sports journalism, 75.
72  Nadel, Biography, 171.
73  Mabel van den Dungen, Remy Bonjasky. God in Japan (Antwerpen en Amsterdam 2008) 13; Van 
Helvoirt e.a., Gedreven, 6-7.
74  Hans Nieuwenburg, Met vallen en opstaan. Nicolien Sauerbreij (Eindhoven 2010) 8, 17.
75  Leo Verheul, Frank Rijkaard. De biografie (Utrecht 2008) 110.
76  Marlet, Volle bak, 103.
77  Menno Haanstra, Jan Ykema. Pikstart, verslaving en een comeback van een hypersprinter (Am-
sterdam en Antwerpen 2009) 19, 207.
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malen haalde bijvoorbeeld in zijn portret van oud-voetballer Bos herinne-
ringen op aan de tijd dat hij als supporter bij Vitesse op de tribune zat, be-
kende zijn onzekerheid bij hun eerste ontmoeting, relateerde diens ziekte 
(Bos leed aan alvleesklierkanker) aan die van zijn eigen vader (slokdarm-
kanker) en beschreef zijn persoonlijke verdriet na Bos’ dood in 2013.78 

Het merk Voetbal International
Op een ander niveau manifesteerde de personalisering zich in de voetbal-
talkshows van rtl, die onder verschillende titels werden uitgezonden. In 
1999 begon de omroep met het wekelijkse sportprogramma Sport aan ta-
fel. Daarin besprak presentator Ruud ter Weijden met een aantal vaste en 
wisselende gasten de actualiteiten uit de sportwereld. Een van de regelma-
tig terugkerende gasten was de eerdergenoemde Derksen, die toen hoofd-
redacteur was van het tijdschrift Voetbal International. Derksen is een 
goed voorbeeld van een sportjournalist die door zijn frequente verschij-
ning (en soms harde en grove opmerkingen) op televisie zelf uitgroeide tot 
een bekende Nederlander.79 

Nadat Sport aan tafel in 2001 doorging onder de naam Voetbal Insite 
verschoof het accent van sport in het algemeen naar voetbal in het bijzon-
der, met Derksen en later oud-voetballer Van der Gijp als vaste analytici. 
De samenwerking tussen de redacties van het weekblad en het televisie-
programma leidde ertoe dat in 2008 ook de talkshow de naam Voetbal In-
ternational ging dragen. Naast Derksen verschenen sindsdien ook regel-
matig redacteuren van het tijdschrift in de uitzending.80 Bovendien was 
er een min of meer vaste groep van oud-voetballers die regelmatig te gast 
waren om hun mening over het (inter)nationale voetbal te geven, zoals Jan 
Boskamp, Kraay jr. en Kieft.81 De opkomst van analytici wordt door En-
gelse onderzoekers beschouwd als een van de belangrijkste ontwikkelin-
gen binnen het sport-medialandschap van de laatste decennia.82 Whannel 
signaleerde al in 2002 een internationale trend waarbij analytici op televi-
sie konden uitgroeien tot ‘star personalities’ die soms minstens zo bekend 
waren als de sporters over wie ze praatten.83 Dat gebeurde in Nederland 
met enige vertraging ook, daarin gesteund door succesvolle biografieën 

78  Van Roosmalen benadrukte zelf overigens dat zijn boek ‘geen biografie, maar een met humor ge-
schreven portret van de mens, voetballer en trainer Theo Bos’ was. Marcel van Roosmalen, Het is zo-
als het is. Marcel van Roosmalen op pad met Theo Bos (Gouda 2013) 13, 23, 54, 137.
79  Michel van Egmond en Jan Hillenius, Topshow. Achter de schermen bij Voetbal International 
(Gouda 2015) 124-128.
80  Derksen stopte in 2013 als hoofdredacteur van het weekblad Voetbal International. In 2015 zegde 
de nieuwe hoofdredactie de samenwerking met het televisieprogramma op, dat vervolgens onder de 
naam Voetbal Inside verderging.
81  Volgens het format zaten presentator Wilfred Genee, Van der Gijp en Derksen elke uitzending 
aan tafel en werd de vierde stoel door een van de andere regelmatige gasten bezet.
82  Boyle, Sports journalism, 74.
83  Whannel, Media sport stars, 190. 
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over hun levens. De hierboven genoemde mannen groeiden door hun re-
gelmatige verschijning op televisie uit tot mediapersoonlijkheden, die ook 
geregeld te zien waren in andere, soms niet aan sport gerelateerde pro-
gramma’s. Van der Gijp en Derksen ontvingen bovendien nominaties voor 
belangrijke televisieprijzen en Voetbal International won in 2011 de Gou-
den Televizier Ring voor het beste programma van het jaar.84 

Behalve met een tijdschrift en een televisieprogramma begon Voetbal 
International in 2012 ook met de al genoemde imprint vi Boeken, die zich 
voornamelijk toelegde op de uitgave van (auto)biografieën van sporters. 
Hoofdpersonen waren onder anderen Helder, Jakobs en Brinkman, maar 
ook enkelen van de genoemde analytici.85 Die biografieën droegen vaak ac-
tief bij aan hun verdere bekendheid. Zo verscheen er in 2016 een tweede 
boek over Van der Gijp en waren Kieft en Helder na de publicatie van de 
boeken geregeld te zien in talkshows, maar ook in meer persoonlijke tele-
visieprogramma’s.86

Hoewel mijn onderzoek primair een cultuurhistorische analyse van de 
sportbiografie ten doel heeft, kan niet worden voorbijgegaan aan het com-
merciële succes van met name de door vi Boeken uitgegeven biografie-
en. Enkele uitzonderingen daargelaten verkochten die namelijk buiten-
gewoon goed. In 2010 had Nieuwenburg in zijn boek over Sauerbreij, dat 
overigens is uitgegeven door De Boekenmakers en niet vi Boeken, nog een 
voorspelling gedaan die veel zegt over de lange tijd aan sportbiografieën 
toegekende commerciële waarde: ‘Maar al wint Sven Kramer, achteruit-
schaatsend, de 10 kilometer op Friese doorlopers: Kluun, Saskia Noort en 
Harry Mulisch zullen altijd veel meer boeken verkopen dan welke Neder-
landse sportheld dan ook.’87 En vlak voor een van de eerste uitgaven van 
vi Boeken, het door Van Egmond geschreven portret Gijp, had de uitge-
ver nog besloten om de oplage te verlagen van 10.000 naar 7.500.88 Desal-
niettemin werd dit boek een enorm verkoopsucces. Inmiddels zijn er ruim 
340.000 stuks over de toonbank gegaan en kan de door Nieuwenburg uit-
gesproken verwachting herzien worden, zelfs letterlijk: in de cpnb Top 

84  Voetbal International won die verkiezing na een omstreden campagne om stemmen binnen te ha-
len. Presentator Genee en zijn gasten riepen in de uitzendingen voortdurend kijkers op om te stemmen. 
Stefan Raatgever en Annemart van Rhee, ‘Verbijsterde Mies: dat moet volgend jaar anders’, Algemeen 
Dagblad (24 oktober 2011); ‘Bert van der Veer met dood bedreigd’, Algemeen Dagblad (26 oktober 2011).
85  vi Boeken gaf ook autobiografieën uit, onder andere van de oud-voetballers Andy Van der Meijde 
en Fernando Ricksen, maar deze zijn niet meegenomen in dit onderzoek.
86  Kieft was geregeld te zien in de talkshows De Wereld Draait Door en Pauw, maar ook in het meer 
persoonlijke programma De Wandeling: De Wandeling, De druk van het scoren (kro), 9 juni 2014, ht-
tps://npo.nl/kn_1660335 (geraadpleegd 26 januari 2018). Helder was geregeld te zien in de talkshow 
rtl Late Night, maar ook in het meer persoonlijke programma Jouw vrouw, mijn vrouw vips: Jouw 
vrouw, mijn vrouw vips (rtl), 25 maart 2015, http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/311029/
Jouw_Vrouw_Mijn_Vrouw_Vips.html (geraadpleegd 26 januari 2018).
87  Nieuwenburg, Met vallen en opstaan, 10.
88  Vincent Smits, ‘Human interest voor mannen’, Het Parool (26 april 2014).
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100 van 2012 eindigde Van Egmond boven Saskia Noort; Harry Mulisch 
en Kluun waren dat jaar niet vertegenwoordigd in de bestsellerlijst. Gijp is 
inmiddels vermoedelijk het bestverkochte Nederlandse sportboek ooit.89 
Twee jaar later benaderde Van Egmond dit succes met Kieft, waarvan in 
totaal 220.000 exemplaren zijn verkocht.90 In 2014 was dit bovendien het 
bestverkochte Nederlandse boek van het jaar. Van Egmond won voor beide 
boeken tevens verschillende prijzen.91

Is er een verklaring voor deze opmerkelijk hoge verkoopcijfers? Toen-
malig directeur/uitgever van de imprint vi Boeken, Dick Holstein, onder-
streepte in een interview in 2013 het effect dat multimediale promotie, zo 
kenmerkend voor een landschap waarin media op meerdere niveaus met 

89  Van de autobiografische roman De Renner van Tim Krabbé (1978) zijn ook veel exemplaren ver-
kocht. Uitgeverij Prometheus kan geen actuele verkoopcijfers overleggen. Boekblad schreef in 2015 
dat van De Renner 300.000 stuks zijn verkocht. Maddy den Engelsman, ‘Vertaalrechten “De Ren-
ner” na 36 jaar verkocht aan Frankrijk en Zweden’, Boekblad (19 februari 2015), https://boekblad.nl/
Nieuws/Item/vertaalrechten-de-renner-na-36-jaar-verkocht-aan-frankrijk-en-zweden (geraadpleegd 
22 april 2018).
90  Ook andere vi-boeken verkochten relatief goed: van de autobiografieën van Van der Meijde, Geen 
genade, en Ricksen, Vechtlust, werden respectievelijk 153.000 en 63.000 stuks verkocht; van de bio-
grafieën over Jakobs en Helder respectievelijk 16.000 en 15.000. Cijfers afkomstig uit corresponden-
tie met Dingeman Welleman, vi Boeken, 7 juni 2017.
91  Voor zowel Gijp als Kieft ontving Van Egmond de ns Publieksprijs, voor Kieft tevens de Nico 
Scheepmaker Beker voor het beste sportboek van het jaar.

Afb. 12 Wim Kieft (links) en Michel van Egmond na het winnen van de ns Publieks-
prijs voor het boek Kieft, in november 2014. Bron: Rick Nederstigt/anp.
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elkaar verweven zijn, had op de verkoopcijfers.92 Omdat het bedrijf Voet-
bal International uit verschillende platforms bestond, kon zowel in het 
tijdschrift (met een oplage van 140.000 exemplaren93), in het televisiepro-
gramma (met 500.000 tot 800.000 kijkers94) als op de website (met 250.000 
unieke bezoekers per dag95) uitgebreid reclame worden gemaakt voor de 
boeken. Derksen, behalve analyticus op televisie en hoofdredacteur van 
het tijdschrift, tevens hoofdredacteur van de imprint, vertelde in 2015 bo-
vendien dat de biografieën die hij uitgaf gericht waren op een specifiek pu-
bliek, namelijk de voetballiefhebber die voorheen niet las, maar ‘die wel 
geïnteresseerd is in bekende mensen met een kleurrijk verhaal.’96 Schrij-
ver Frank Heinen wees daarnaast in een essay op de ‘golven die Gijp had 
veroorzaakt’. Door een combinatie van factoren werd dat boek een best-
seller, waarna Voetbal International, maar ook andere uitgevers inzagen 
dat er blijkbaar een markt was voor boeken met de ‘belofte van veel seks en 
drugs en verdomd weinig voetbal.’97 

Kieft is een van de boeken met die (ingeloste) belofte van veel drugs. De 
publicitaire belangstelling rondom de verschijning ervan laat goed zien dat 
er in deze periode een symbiotische relatie bestond tussen de verschillen-
de media en de belangrijkste hoofdrolspelers. Er ontstond in bescheiden 
vorm wat Whannel ‘vortextuality’ noemt, een kortdurende publiciteits-
storm waarin verschillende media met name elkaar constant voeden.98 
Op 17 mei 2014 verscheen een groot interview met Kieft in De Telegraaf, 
de krant waarin hij zelf geregeld columns schreef.99 In het vraaggesprek 
trad de oud-voetballer voor het eerst zelf naar buiten met zijn jarenlange 
cocaïneverslaving. Twee dagen later kondigde Derksen in het programma 
Voetbal International, waarin Kieft dikwijls als analyticus te gast was, aan 
dat Kieft de volgende dag bij De Wereld Draait Door aan tafel zou zitten om 
over de biografie te praten. Terwijl Derksen het boek omhoog hield, prees 
hij Kieft voor het feit dat hij ‘waanzinnig openhartig’ was geweest.100 Op 

92  Paul Onkenhout, ‘Het succes van Gijp toont de macht van het bedrijf vi’, de Volkskrant (7 juni 
2013).
93  hoi, Gecertificeerde jaarcijfers 2012 (Amstelveen 2013), https://web.archive.org/web/20130514 
005537/http://www.hoi-online.nl/878458/hoi-Harde-Cijfers-2012.pdf?v=0 (geraadpleegd 20 de-
cember 2017).
94  ‘Kijkcijfers rtl 7-hit Voetbal Inside lopen terug’, Mediacourant.nl (31 januari 2016), https://
www.mediacourant.nl/2016/01/kijkcijfers-rtl-7-hit-voetbal-inside-lopen-terug/ (geraadpleegd 20 de-
cember 2018). 
95  Paul Onkenhout, ‘Het succes van Gijp toont de macht van het bedrijf vi’, de Volkskrant (7 juni 2013).
96  Bart Beijer e.a., ‘Johan Derksen. “Onafhankelijke journalistiek bestaat niet in de sport” ’ in: Van 
den Brink e.a. eds, En … wat ging er door je heen?, 63-72, aldaar 68.
97  Frank Heinen, ‘Na Gijp’, de Volkskrant (7 december 2013).
98  Whannel, Media sport stars, 206.
99  Jaap de Groot en Valentijn Driessen, ‘Van wrak tot Willem. “Fred Rutten heeft me uiteindelijk 
naar de afkickkliniek gebracht” ’, De Telegraaf (17 mei 2014).
100  Voetbal International (rtl), 19 mei 2014, https://www.youtube.com/watch?v=O3WbukFbE-
mA (geraadpleegd 20 december 2017).
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20 mei was Kieft, samen met auteur Van Egmond, inderdaad te gast bij De 
Wereld Draait Door. Die uitzending leidde weer tot verschillende nieuws-
berichten en columns in kranten.101 Twee weken later verscheen boven-
dien een uitgebreid interview met Kieft in Volkskrant Magazine, afgeno-
men door journaliste Antoinette Scheulderman, die, toevallig of niet, de 
levenspartner was van Van Egmond.102 

Derksens lof voor Kiefts openhartigheid in de uitzending van Voetbal In-
ternational was waarschijnlijk onderdeel van een commerciële strategie. 
Tegelijkertijd zit er wel degelijk een kern van waarheid in zijn vaststelling. 
Kieft, maar ook veel andere biografieën die in deze periode verschenen, 
bevatte inderdaad ongekend persoonlijke verhalen en anekdotes. Hoe de 
biografen die openheid beschreven wordt in het tweede deel van dit hoofd-
stuk onderzocht.

4.2  De biografische constructie van gevallen sportman-
nen en exemplarische rolmodellen

Mede door het grote aantal sportbiografieën van na 2005 is er veel varia-
tie in de manier waarop biografen in deze periode sporterslevens hebben 
gerepresenteerd. Het tweede deel van dit hoofdstuk behandelt die repre-
sentatie dan ook in tweeën. Allereerst onderzoek ik de constructie van de 
gevallen sportman – het zijn louter mannen die als zodanig werden gety-
peerd – vervolgens de constructie van de voorbeeldige sporter (m/v). In 
veel opzichten zijn de behandelde thema’s en idealen in de verschillende 
soorten biografieën aan elkaar tegengesteld. Toch is er ook een belangrijke 
gemene deler, namelijk de boodschap van transparantie die veel biografen 
in deze periode verkondigden. Door hun boeken als ‘openhartig’, ‘onthul-
lend’, ‘intiem’ of ‘dodelijk eerlijk’ te bestempelen, beloofden schrijvers en 
uitgevers impliciet dat vrijwel niets onbeschreven was gebleven, een be-
lofte die ze minstens ogenschijnlijk gestand deden door een steeds grotere 
nadruk te leggen op het privéleven van sporters.103

101  ‘Het boek is rond’, Leeuwarder Courant (23 mei 2014); Sjoerd Mossou, ‘Er is niets dapper aan 
de openhartigheid van Wim Kieft’, Algemeen Dagblad (24 mei 2014); Paul Onkenhout, ‘De nagelver-
zorgster en de klassieke junk’, de Volkskrant (31 mei 2014).
102  Antoinette Scheulderman, ‘ “Ik ben Wim Kieft” ’, de Volkskrant (7 juni 2014).
103  Voorbeelden van ‘openhartige’ boeken zijn Boef, Sven; Nieuwenburg, Met vallen en opstaan; 
Bert Nederlof, Helder. Van Arsenal naar de Bajes (tweede druk; Gouda 2012). Voorbeelden van ‘ont-
hullende’ boeken zijn: Iwan Tol, Hans Kraay jr. Achter de kleedkamerdeur (derde druk; Amsterdam 
2012); Een voorbeeld van een ‘intiem’ boek is Van Egmond, Gijp. Een voorbeeld van een ‘dodelijk eer-
lijk’ boek is Van den Dungen, Remy Bonjasky.
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4.2.1 Van het voetstuk

In de eerdere door mij onderkende periodes schreven biografen verschil-
lende karaktertrekken toe aan sporters. Maar of ze nu hun gewoonheid, 
zelfverzekerdheid of gevoeligheid benadrukten, uit de typeringen sprak 
steeds een zekere voorbeeldigheid. Ze besteedden over het algemeen in elk 
geval slechts marginaal aandacht aan fouten of zonden op sportief of per-
soonlijk vlak. Bart Jungmann was in 2001 met zijn boek over oud-wielren-
ner Johan van der Velde de eerste biograaf die nadrukkelijk met deze tradi-
tie brak. In het veelgeprezen Langs het ravijn, dat in het vorige hoofdstuk 
al even aan bod kwam, beschreef hij hoe Van der Velde ‘aan lagerwal’ was 
geraakt door een amfetamineverslaving te bekostigen met inbraken.104 
Van der Velde werkte volledig mee aan de biografie, maar wilde uit gêne al-
leen niet over het stelen praten. Desalniettemin was dit boek in verschil-
lende opzichten baanbrekend en kan Van der Velde worden beschouwd als 
de eerste sportman die via een biografie publiekelijk te biecht ging over 
zijn fouten en zwakheden. Dat zijn levensverhaal opviel, blijkt wel uit de 
grote hoeveelheid recensies in kranten, waarin overigens niet expliciet de 
noviteit van dit narratief werd onderkend.105 

Later kreeg Van der Velde veel opvolgers. In de periode na 2005 legden 
namelijk steeds meer biografen de nadruk op de zonden van sporters. Zij 
beschreven de sportieve en maatschappelijke neergang, van de atleten, en 
dikwijls ook hun wederopstanding, niet altijd maar wel vaak met hun me-
dewerking. Soms deden de auteurs dit in de vorm van wat Whannel een 
‘rise and redemption’-narratief noemt, waarin sporters openlijk hun fou-
ten toegeven en op die manier verlossing en/of vergeving zoeken.106 De 
scala van de beschreven misstappen is groot, maar ze zijn grofweg in drie 
categorieën in te delen: het nachtleven en verslavingen, promiscue ge-
drag, en criminaliteit. Het vernieuwende karakter moet niet worden on-
derschat: voor geen van deze thema’s was in eerdere sportbiografieën veel 
plaats.

De als zondig getypeerde of zichzelf typerende sporters vallen in rui-
me meerderheid in de ‘attributed celebrity’-categorie. Dit is logisch, om-
dat niet hun topprestaties maar hun turbulente levens de aanleiding voor 
het optekenen van hun levensverhaal vormden. Toch beperkte het feil-

104  Jungmann, Langs het ravijn, 10.
105  John Graat, ‘Indringend beeld van leven Van der Velde’, Trouw (6 oktober 2001); Harry ten As-
broek, ‘Eerlijk duurt het langst’, Het Parool (9 oktober 2001); Leon de Kort, ‘Een onvergetelijke ar-
tiest’, Algemeen Dagblad (10 oktober 2001); Guus van Holland, ‘Altijd een jongen’, nrc Handelsblad 
(12 oktober 2001); Peter Ouwerkerk, ‘De verdwenen coureur en het Italiaans politiebureau’, Rotter-
dams Dagblad (13 oktober 2001); Marc van den Broek, ‘Het kwam weer goed met Van der Velde’, de 
Volkskrant (26 oktober 2001); Bonne Stienstra, ‘Turbulent leven wielrenner zonder opsmuk opge-
schreven’, Leeuwarder Courant (26 oktober 2001).
106  Whannel, Media sport stars, 154.
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baarheidsframe zich niet tot de biografieën van dit type sporters. Sommi-
ge biografen vergrootten ook de misstappen uit van de atleten die tot de 
‘achieved celebrity’-categorie moeten worden gerekend, de sporters die 
vermoedelijk ook op basis van hun sportieve prestaties zouden zijn gebio-
grafeerd, zoals voetballer Robin van Persie, jarenlang spelend bij Engelse 
topclubs en topscorer aller tijden in het Nederlands elftal, en de eerderge-
noemde kickbokswereldkampioenen Hoost en Bonjasky. 

Het nachtleven en verslavingen
Al in 1928 benoemde Leo Lauer in De roman van Jaap Eden het frequente 
kroegbezoek en buitensporige drankgebruik van zijn protagonist, die drie 
jaar eerder was overleden. Lauer vond dat hij als biograaf de taak had óók 
‘de duistere bladzijden’ van Edens levensverhaal op te tekenen. Wel nam 
hij zijn held nadrukkelijk in bescherming door zo min mogelijk in detail 
te treden en verdedigend over hem te schrijven. Lauer beschreef de nach-
telijke avonturen van Eden op uiterst impliciete wijze, omdat hij van oor-
deel was dat bemoeienis met Edens ‘particuliere leven’ niet gepast was.107 
Tachtig jaar later keerde het nachtleven als thema terug in sportbiografie-
en, met als belangrijk verschil dat biografen nu losbandigheid, drank- en 
drugsgebruik en verslavingen niet alleen zeer expliciet en gedetailleerd 
beschreven, maar die bovendien als aanleiding gebruikten voor het opte-
kenen van de levensverhalen.

Als uitspattingen hadden plaatsgevonden tijdens de actieve sportcarri-
ère, plaatsten de auteurs die vaak in een normatief kader. ‘Sportmannen 
horen in het Amsterdamse bos. Niet in [de nachtclubs] Palladium of Jim-
my Woo.’108 Met dit citaat van zakenman Yves Gijrath, die een korte perio-
de als adviseur van kickbokser Hari optrad, illustreerde diens biograaf 
Olde Kalter kernachtig de verstoorde balans tussen Hari’s sport- en nacht-
leven. In zijn biografie uit 2013 presenteerde hij hem als een sportman die 
veel talent aan weinig discipline paarde en vaker dan goed voor hem was 
in het Amsterdamse uitgaansleven te vinden was. De, overigens ongeau-
toriseerde, biografie is gevuld met scènes die zich afspelen in discotheken 
en op feesten, al bevatten ze maar beperkt informatie over alcoholgebruik. 
Volgens Olde Kalter veronachtzaamde Hari zijn trainingsarbeid omdat hij 
‘’s ochtends ligt bij te komen van zijn feestjes in het “andere clubhuis”, dat 
van [Hells Angels-leider] Harry Stoeltie. En anders is hij wel te vinden in de 
nieuwe Amsterdamse club Jimmy Woo, de Cineac en de Zebra Lounge.’109 

Ook tennisser Verkerk werd in zijn biografie uit 2014 getypeerd als een 
sportman met een gebrekkige discipline die graag het nachtleven opzocht. 

107  Lauer, De roman van Jaap Eden, 65, 59.
108  Olde Kalter, Badr, 213.
109  Ibidem, 60.
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Zijn biograaf Vriesema citeerde verschillende oud-trainers en andere be-
trokkenen die hem kwalificeerden als een verwend persoon met een ma-
tige werkethiek. Fysiotherapeut Jan Velthuis, die Verkerk enkele jaren had 
begeleid, oordeelde in het boek dat hij niet geschikt was voor topsport, om-
dat hij de benodigde discipline ontbeerde. Het gebrek daaraan had volgens 
Velthuis onder andere excessief alcoholgebruik tot gevolg. Ook hij velde 
hierover een normatief oordeel: ‘Als Martin de kroeg in ging, dan was het 
niet één biertje en dan weer weg, nee dan werden er torens met glazen op-
gestapeld en het maakte niet uit wat het kostte. (…) Als topsporter kun je 
niet regelmatig in de kroeg staan.’110 

Verkerk, die meewerkte aan de biografie, gaf ook zelf toe dat hij in zijn 
tennisloopbaan fouten had gemaakt en soms wat ‘te ruig’ geleefd had: ‘Ik 
ben niet het braafste jongetje van de klas geweest. Ik heb veel gezopen, heb 
lang niet altijd geleefd als een topsporter.’111 Vriesema noemde Verkerk 
een ‘party animal’ en iemand ‘die de verleidingen van het nachtleven maar 
moeilijk kon weerstaan’, en concludeerde dat hij alles had gedaan ‘wat je 
naast gokken en drugs aan “slechte” dingen kunt doen.’112 

Vriesema beschouwde Verkerks drankgebruik voor een groot deel als 
een direct gevolg van diens vele blessures. Tijdens zijn loopbaan was Ver-
kerk vaak en lang geblesseerd aan zijn schouder. De biograaf benadrukte 
met enig gevoel voor drama dat de revalidatie geregeld gepaard ging met 
dronkenschap:

Thuis in Alphen aan den Rijn wordt het er niet beter op. Verkerk drinkt, 
hij drinkt veel, heel veel. Een normale dag in die tijd? Uitslapen tot een 
uur of twee, moeizaam opstaan, op de bank ploffen en een computer-
spelletje spelen. Soms kijkt hij een film, kratje bier naast de bank, de gor-
dijnen blijven dicht. (…) Het is drinken, de pijn ‘wegzuipen’, lichaam en 
geest verdoven zodat hij de boosheid over de haperende schouder kan 
onderdrukken. Hij is hard aan het solliciteren naar een functie als nacht-
burgemeester van Alphen aan den Rijn.113

De nachtelijke uitspattingen die Olde Kalter en Vriesema beschreven hadden 
plaatsgevonden tijdens de actieve carrières van Hari en Verkerk. Beide au-
teurs deelden dan ook de gangbare opvatting dat uitgaan en alcoholgebruik 
niet compatibel waren met topsport.114 Andere biografen beschreven hoe 
sporters ná hun loopbaan worstelden met en soms verslaafd raakten aan al-

110  Vriesema, Extreem, 149-150.
111  Ibidem, 149, 99.
112  Ibidem, 7, 190, 99.
113  Ibidem, 144.
114  Deze opvatting is zeker niet altijd gangbaar geweest. Historicus Wray Vamplew stelt dat nog in 
de eerste decennia van de twintigste eeuw begeleiders van sporters de gunstige effecten van alcohol 
op sportprestaties benoemden. Wray Vamplew, ‘Alcohol and the sportsperson. An anomalous alli-
ance’, Sport in History 25:3 (2005) 390-411, aldaar 393.
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lerhande genotmiddelen. Dat was geen ongewone wending, zo blijkt uit meer-
dere onderzoeken. Het beëindigen van een topsportcarrière kan immers de 
nodige spanningen met zich meebrengen, onder meer als gevolg van het weg-
vallen van aan competitie gerelateerde opwinding en een vaak riant salaris.115

Voormalig sportjournalist Guido Bindels schreef in 2010 een biografie 
over oud-wielrenner Van Vliet waarin hij uitvoerig diens overmatige alco-
holgebruik besprak. Van Vliet was in de jaren tachtig een groot wielerta-
lent, maar slechts één seizoen echt succesvol. Door een chronische darm-
ontsteking moest hij al op 28-jarige leeftijd zijn carrière beëindigen. In 
2001 en opnieuw in 2006 ontdekten artsen bij hem een hersentumor. Bei-
de keren herstelde Van Vliet, al tastte de ziekte wel zijn spraakvermogen 
aan. De ondertitel van de biografie, Drank, vrouwen, de koers en de dood 
is een accurate samenvatting van de inhoud. Het Algemeen Dagblad kwa-
lificeerde het werk als ‘onthullend’ omdat Van Vliet openhartig over zijn 
privéproblemen had verteld. Volgens Bindels had hij vooraf ook die voor-
waarde gesteld, maar in een interview gaf hij desalniettemin aan verrast 
te zijn door Van Vliets openheid: ‘Hij schaamt zich niet nee. Dat verbaas-
de mij ook. Een buitenstaander zou zeggen: wat een puinhoop heb je ervan 
gemaakt. Maar wat heb je aan spijt, zegt hij. Wat geweest is, is geweest.’116 

Bindels noemde Van Vliet in de biografie ‘een kat met tien levens’ en ver-
wees daarmee naar diens ziektes, maar ook naar diens uitbundige levens-
stijl.117 Die beschreef hij uitgebreid in het hoofdstuk ‘Vrouwen, drank en 
tumoren’. Op basis van ‘indringende’ gesprekken met Van Vliet, een zus 
en verschillende ex-vriendinnen schetste Bindels het beeld van een zelf-
destructieve man die, onder andere door relationele problemen, vluchtte 
in de drank. Van Vliet baatte na zijn wielercarrière een café uit, maar vol-
gens Bindels werd hij uiteindelijk ‘zijn eigen beste klant’. Hij citeerde zus 
Nita die lamenteerde dat de kroeg steeds meer het leven van haar broer 
was gaan bepalen: ‘Teun bleef tot in de kleine uurtjes in de kroeg, drinkend 
en rokend, slecht zorgend voor z’n broze lijf. (…) Hij leefde er meer en meer 
op los en het was wachten op het moment dat het mis zou gaan.’118 Dat het 
inderdaad mis ging beschreef Bindels in detail, onder andere door een epi-
lepsieaanval te reconstrueren die Van Vliet kreeg na een avond vol drank.119

Enkele jaren na de biografie over Van Vliet verscheen er een over zijn 
voormalige ploeggenoot Jakobs, met wie hij in 1985 samen in de Veran-
dalux-Dries-ploeg had gereden. Jakobs was in de zomer van 2011, een jaar 

115  Robert D. Stainback, Alcohol and sport (Champaign 1997) 76; Overman, Living out of bounds, 
168-169.
116  ‘Dordtenaar schrijft onthullend boek over wielerprof Van Vliet’, Algemeen Dagblad (22 mei 
2010).
117  Guido Bindels, Teun van Vliet. Drank, vrouwen, de koers en de dood (Leeuwarden 2010) 5.
118  Ibidem, 146.
119  Ibidem, 145.
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voor de publicatie van het boek Meesterknecht, veelvuldig op televisie te zien 
geweest. Hij was toen een vaste gast in het tijdens de Tour de France uitgezon-
den rtl-programma Tour du Jour, een spin-off van Voetbal International. De 
Telegraaf publiceerde een lovende recensie over Jakobs’ televisieoptredens 
omdat hij ‘de show stal (…) met zijn onuitputtelijke voorraad anekdotes.’120 
Om die reden werd hij door anderen geregeld met Van der Gijp vergeleken.121 

Die anekdotes vormen ook een belangrijk fundament onder het boek dat 
Oudshoorn in 2012 over Jakobs schreef. Die biografie draait voor een groot 
deel om Jakobs’ privéproblemen aan het einde en na afloop van zijn carri-
ère. Nadat hij op 29-jarige leeftijd geen profcontract meer had weten te be-
machtigen, raakte hij verslaafd aan amfetamines, een pepmiddel dat al ge-
ruime tijd wijdverbreid was in het wielerpeloton.122 Hierna kwam hij naar 
eigen zeggen terecht in ‘één grote, neerwaartse spiraal’.123 Aan de conse-
quenties van Jakobs’ verslaving besteedde Oudshoorn opmerkelijk genoeg 
slechts summier en impliciet aandacht. Hetzelfde gold voor diens beslis-
sing om er na twee jaar mee te stoppen. Zonder daarop verder te reflec-
teren citeerde hij Jakobs over het ogenschijnlijk moeiteloze einde van zijn 
verslaving: ‘Zo heb ik een kleine twee jaar aangemodderd. Tot ik een keer 
in de spiegel keek en dacht: Verdomme, Gert, dit gaat echt niet goed! Ik heb 
het spul dat ik nog had in de kliko geflikkerd en ben er nooit meer aangeko-
men. (…) Ik ben er gelukkig niet in blijven hangen.’124

Het afkicken van drugs kostte oud-schaatser Ykema beduidend meer 
moeite, zo blijkt althans uit de biografie die Haanstra in 2009 over hem 
schreef. Daarin vertelde hij het levensverhaal van een flamboyante sprin-
ter die in 1988 Olympisch zilver had gewonnen, aan het einde van zijn car-
rière cocaïne begon te gebruiken, overstapte op speed, vervolgens vijftien 
jaar lang verslaafd was en na veel mislukte pogingen uiteindelijk wist af te 
kicken. Ykema trad in 2006 middels een groot interview in het Algemeen 
Dagblad voor het eerst naar buiten met zijn jarenlange drugsverslaving.125 
Later deed hij ook in veel andere media zijn verhaal, onder andere in de te-
levisieprogramma’s Holland Sport, Netwerk en Pauw & Witteman.126 In de 

120  ‘Vat vol wielerverhalen. Gert Jakobs van renner tot tv-held’, De Telegraaf (27 juli 2011).
121  William Pomp, ‘Is Tour du Jour een waardevolle aanvulling?’, Dagblad van het Noorden (9 juli 
2011); Toef Jaeger, ‘Over Gert Jakobs, de “Meesterknecht” ’, nrc Next (23 juli 2012).
122  Herman Chevrolet, Het feest van list en bedrog. Een sinistere geschiedenis van de wielersport 
(Amsterdam en Antwerpen 2011) 197.
123  Oudshoorn, Meesterknecht, 233.
124  Ibidem, 234-235.
125  Renze Lolkema, ‘Jan Ykema: vatbaar voor cocaïne’, Algemeen Dagblad (21 januari 2006).
126  Televisieoptredens: Holland Sport, Studiogesprek Jan Ykema, 13 februari 2006; Netwerk, 
Portret van oud-schaatser Jan Ykema, 8 februari 2008; Pauw & Witteman, Gesprek met Jan Ykema, 
17 september 2009. Kranteninterviews: Anneke Visser, ‘De harde lessen van een drugsverslaving’, 
Friesch Dagblad (2 oktober 2007); ‘Verleid door miss cocaïne. Hoe schaatskampioen Jan Ykema door 
drugs hopeloos onderuitging’, De Telegraaf (6 oktober 2007); Renze Lolkema, ‘Iedereen verdient een 
tweede kans’, Leeuwarder Courant (6 december 2008).
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geautoriseerde biografie, die een duidelijk voorbeeld van een ‘rise and re-
demption’-narratief is, biechtte Ykema nogmaals, maar dan in uitgebrei-
de vorm, zijn fouten op.127 Zo vertelde hij onder andere dat hij van zijn fa-
milie stal om aan geld voor drugs te komen en dat hij zijn zoontje eens in 
de winter in een ijskoude auto achterliet terwijl hij bij een dealer op bezoek 
was.128 In het nawoord gaf Ykema aan dat het delen van zijn verhaal een 
‘therapeutische werking’ op hem had gehad.129 

Zoals al eerder in dit hoofdstuk al naar voren kwam, biechtte ook 
oud-voetballer Kieft zijn jarenlange drugsverslaving op in zijn biografie. 
De eerste zinnen op het achterplat van het boek zijn tekenend voor het ver-
lossingselement dat ook sterk aanwezig is in dit verhaal:

Bijna twintig jaar lang droeg voetballer Wim Kieft een groot geheim met 
zich mee.
Dat is nu voorbij.130

Net als Ykema’s verslaving was ook die van Kieft ten tijde van de publica-
tie van het boek niet helemaal geheim meer. Al enkele maanden eerder 
was zijn drugsgebruik in de publiciteit gekomen toen weekblad Privé en 
dagblad De Telegraaf het nieuws brachten dat Kieft ‘verslingerd’ was ge-
raakt aan cocaïne, maar inmiddels was afgekickt.131 Een paar dagen later 
verwees sportjournalist Paul Onkenhout in zijn wekelijkse column in de 
Volkskrant naar dit nieuws, maar andere media deden dat niet.132 Hoewel 
verlossing voor Kieft naar eigen zeggen niet het primaire doel was, vertel-
de hij in een interview rondom de publicatie van het boek wel zich bevrijd 
te voelen door zijn verhaal met het grote publiek te delen.133 

Van Egmond beschreef in zijn boek Kiefts leven en karakter door in de 
vorm van een reportage inzicht te geven in diens worsteling met drugs- en 
alcoholgebruik. Aan de hand van terugblikken op diens (voetbal)bestaan 
schetste Van Egmond een beeld van een leven dat lange tijd werd beheerst 
door zijn verslavingen, maar ook door schaamte, angst en onzekerheid. 
Veel van die flashbacks bevatten zeer expliciete informatie over de versla-
ving en de naweeën ervan. Kieft toonde zich uiterst schuldbewust over zijn 
drugsgebruik en de gevolgen daarvan voor zijn directe omgeving.134

Kieft werkte volledig mee aan het boek, al werden niet alle aan Van Eg-
mond vertelde verhalen afgedrukt, naar eigen zeggen uit piëteit voor zijn 

127  Whannel, Media sport stars, 154.
128  Haanstra, Jan Ykema, 187.
129  Ibidem, 235.
130  Van Egmond, Kieft, achterplat.
131  ‘Wim Kieft wint van cocaïne! Hulp na reeks incidenten’, De Telegraaf, 8 januari 2014.
132  Paul Onkenhout, ‘Een bekentenis op een niet-voetbalpagina’, de Volkskrant (11 januari 2014).
133  Jaap de Groot en Valentijn Driessen, ‘Van wrak tot Willem. “Fred Rutten heeft me uiteindelijk 
naar de afkickkliniek gebracht” ’, De Telegraaf (17 mei 2014).
134  Van Egmond, Kieft, 81, 86-87, 115, 177-178, 180, 280.
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moeder en kinderen. In een interview in Volkskrant Magazine vertelde 
Kieft dat zijn medewerking vooral was ingegeven door financiële overwe-
gingen. Met de inkomsten van het boek zou hij een deel van zijn schulden 
kunnen afbetalen. Maar hij stelde daarnaast zijn verhaal ook te hebben ge-
deeld om anderen, zijn dochters voorop, inzicht te geven in zijn ziekte.135 
Onder andere door veelvuldig te citeren uit het Stappenwerkboek Narco-
tics Anonymous, een soort dagboek waaraan Kieft ‘zijn diepste zielenroer-
selen’ had toevertrouwd, maakte Van Egmond de lezers deelgenoot van 
een intimiteit die in sportbiografieën tot op dat moment zonder precedent 
was. Zo nam hij in het boek fragmenten op waarin Kieft zijn hevigste ang-
sten, de grootste valkuilen en pijnlijkste incidenten had beschreven. Vol-
gens Johan Stobbe, die Kieft in het Dagblad van het Noorden recenseerde, 
was het dan ook geen voetbalboek, maar ‘meer een handboek voor een af-
kickende drugsverslaafde.’136

In 2014 verscheen nog een biografie met een verslaving als rode draad. 
Nederlof tekende het levensverhaal op van oud-voetballer Helder, die een 
groot deel van zijn leven gokverslaafd was. Hij beschreef diens gevoelig-
heid voor gokken, maar ook voor alcohol en (soft)drugs. Helder was een 
als talentvol beschouwde voetballer die in 1995 de overstap had gemaakt 
van Vitesse naar de Engelse topclub Arsenal. In hetzelfde jaar speelde hij 
ook vier wedstrijden voor het Nederlands elftal. Na anderhalf jaar in En-
geland ging Helder voor steeds kleinere clubs voetballen. Tot het einde 
van zijn carrière in 2003 speelde hij nooit meer dan tien wedstrijden per 
seizoen.

Dit boek is net als Jan Ykema en Kieft een publieke biecht. In het kor-
te voorwoord dat Helder zelf schreef, trok hij op niet minder dan vijf ver-
schillende plaatsen het boetekleed aan voor de problemen die hij, vooral 
ten gevolge van zijn gokverslaving, had veroorzaakt.137 Ook Helders moei-
lijkheden waren reeds eerder in de publiciteit gekomen. Al in 1998 be-
richtten enkele kranten over zijn verslaving.138 In de documentaire C’est la 
vie, die in 2008 in première ging en in 2010 in een geactualiseerde versie 
op televisie te zien was, portretteerden Jessica Villerius en Ferenc Lorch 
de oud-voetballer en zoomden daarbij vooral in op zijn privéproblemen.139 

135  Antoinette Scheulderman, ‘ “Ik ben Wim Kieft” ’, de Volkskrant (7 juni 2014).
136  Johan Stobbe, ‘Waarschuwing van een junkie’, Dagblad van het Noorden (24 juni 2014).
137  Helder opende zijn voorwoord met de erkenning dat het zijn ‘eigen fucking schuld’ was dat hij 
de kans op een ‘gouden toekomst’ had verspeeld. Vervolgens gaf hij aan zich diep te schamen voor 
een bedreiging met een vuurwapen en bood hij zijn excuses aan voor zijn gedrag in het algemeen, 
‘want dat was echt erg slecht.’ Ook gaf hij toe ‘het aardig verpest’ te hebben en noemde hij zichzelf een 
‘stomme klootzak!’. Nederlof, Helder, 7-9.
138  ‘Glenn Helder maakt rentree bij nac’, Brabants Dagblad (22 juli 1998); ‘Neumann twijfelt over 
toekomst Helder’, Algemeen Dagblad (24 augustus 1998).
139  Jessica Villerius en Ferenc Lorch, C’est la Vie, 2008, http://www.uitzendinggemist.net/afleve-
ring/33675/3doc.html (geraadpleegd 21 december 2017).
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In het boek citeerde Nederlof behalve Helder zelf ook veel van zijn 
oud-trainers, die hem allen op een vergelijkbare manier als een zachtaar-
dige, naïeve man typeerden. Volgens Rob Jacobs was hij bijvoorbeeld ‘een 
heel aardig ventje, maar (…) ongelooflijk labiel’ en Rob Baan noemde hem 
‘een aardige, spontane jongen’ die ‘van zijn leven natuurlijk wel een potje 
[had] gemaakt.’140 Helder zelf cultiveerde zijn imago door veel (soms ver-
moedelijk gechargeerde) anekdotes te vertellen over het weggeven van 
geld. Zo zou hij schuldeisers wel eens te veel hebben terugbetaald en dik-
wijls geld hebben uitgedeeld aan onbekenden. Helder beschreef bijvoor-
beeld een reguliere avond in het casino, waarop hij begon te spelen met 
een inzet van duizend gulden. ‘Die duizend gulden waren meestal zo op. 
Dan wisselde ik maar weer duizend of tweeduizend gulden en liet ik men-
sen voor mij spelen op andere kasten. Ik gaf ook geld weg, meestal aan 
oudere mensen die ik zielig vond. Vaak gaf ik zo iemand wel duizend gul-
den.’141 Door dit soort citaten op te nemen versterkte Nederlof het beeld 
van iemand die elke realiteitszin verloren had. In De Telegraaf rekende 
Helder naar aanleiding van de publicatie van het boek voor dat hij in totaal 
300.000 gulden zou hebben vergokt, en 850.000 gulden zou hebben weg-
gegeven.142

In hun bekentenissen maakten Ykema, Kieft en Helder gebruik van een 
verdedigende retorische strategie (‘technique of neutralisation’) die socio-
loog en criminoloog Majid Yar ‘denial of the deviant self’ heeft genoemd: 
‘this technique amounts to a distancing from, and disavowal of, the self 
that committed the deviant acts – in a very real sense, the narrators claim 
that they are “no longer that person”, having undergone a process of ra-
dical transformation and reconstruction.’143 De mannen erkenden in hun 
biografieën dan ook hun fouten, maar vertelden daarover alsof die door ie-
mand anders waren gemaakt. In een passage over de meest pijnlijke acties 
van Ykema citeerde Haanstra hem in de tweede en derde persoon enkel-
voud, daarmee subtiel afstand creërend tussen verteller en onderwerp: ‘Je 
besteelt zelfs je familie en dat is niet uit te leggen aan iemand die niet ver-
slaafd is geweest. Dat spul is als adem voor je, je móet het hebben. (…) Waar 
het geld voor die drugs vandaan kwam, daar denk je dan niet eens meer 
aan. Een grotere egoïst dan een junk bestaat er gewoon niet.’144 Volgens 
Van Egmond was Kieft niet iemand die, zoals veel voetballers gewoon zijn, 
over zichzelf praatte in de derde persoon enkelvoud. ‘Behalve wanneer hij 

140  Nederlof, Helder, 50, 56.
141  Ibidem, 104.
142  ‘Herrijzenis uit de goot. Glenn Helder wil jonge talenten behoeden voor valkuilen’, De Telegraaf 
(19 juni 2014).
143  Majid Yar, Crime, deviance and doping. Fallen sports stars, autobiography and the management 
of stigma (Basingstoke 2014) 29, 71.
144  Haanstra, Jan Ykema, 187.
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scènes beschrijft uit de jaren dat hij nog een grootgebruiker was. Dan is 
het alsof hij het over iemand anders heeft. Steeds vaker voelt het ook zo.’145 
In zijn relaas over zijn persoonlijke problemen nam ook Helder geregeld 
afstand van zijn oude zelf. Biograaf Nederlof observeerde: ‘Glenn wil wel 
nadrukkelijk stellen dat in die zwartste periode uit zijn leven het slechte 
deel van zijn karakter bovenkomt en dat hij de idiote dingen die hij in die 
tijd uithaalt nooit meer zal herhalen. Glenn schaamt zich er nog altijd diep 
voor, maar is anno 2014 een totaal ander persoon dan in 2006.’146 Helder 
zelf distantieerde zich van de persoon die de fouten maakte door een on-
derscheid te maken tussen die persoon en zijn ‘echte’ zelf: ‘Ik voelde me 
weer de echte Glenn Helder worden. Het was net alsof ik vanuit een zwart 
gat op een roze wolk terechtkwam’.147

Promiscue sporters
In hun biografie over bokser Rudy Koopmans zinspeelden Leon Zoete-
man en Charles Zwarts in 1984 op zijn buitenechtelijke omgang met an-
dere vrouwen. Zijn huwelijk was volgens hen al bij voorbaat gedoemd te 
mislukken omdat ‘de vele Amsterdamse jonge meisjes (…) al zijn aandacht’ 
zouden opeisen.148 Met deze impliciete insinuatie van overspel waren Zoe-
teman en Zwarts lange tijd uniek. Het is de vraag of deze uitzonderlijkheid 
voortvloeide uit de monogamie van alle andere gebiografeerde sporters of 
de onwetendheid van hun biografen. Vermoedelijk vonden ze ontrouw in 
ieder geval niet relevant genoeg om over te schrijven, aangezien de meeste 
biografen, zo blijkt uit de voorgaande hoofdstukken, lange tijd een andere, 
meer terughoudende, benadering van het privéleven hanteerden dan hun 
opvolgers in de eenentwintigste eeuw. 

Opvallend is dat biografen in deze laatste periode ineens wél veel aan-
dacht hadden voor het overspel van hun protagonisten. Niet minder dan 
tien biografieën, alle gepubliceerd tussen 2008 en 2014, bevatten verhalen 
over of bekentenissen van ontrouw van de, in alle gevallen, sportmannen. 
Wel kwamen soms ook affaires van hun echtgenotes of vriendinnen aan 
bod. In de jaren vijftig kon het nog voorkomen dat de lezer van een sport-
biografie onwetend bleef over de naam van de partner van de sportman 
in kwestie. De eenentwintigste-eeuwse lezer leerde naam en toenaam van 
zijn minnaressen kennen. Deze ontwikkeling past in een zekere normali-
sering van vreemdgaan, die sinds het begin van de eenentwintigste eeuw 
ook in andere media zichtbaar is. Het realityprogramma Temptation Is-
land, waarin koppels tijdelijk uit elkaar worden gehaald om te testen of ze 
bestand zijn tegen de verleidingen van anderen, is sinds 2002 op de Neder-

145  Van Egmond, Kieft, 33.
146  Nederlof, Helder, 187. 
147  Ibidem, 265.
148  Zoeteman e.a., Rudy Koopmans, 33.
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landse televisie te zien. Daarnaast viel historicus en journalist Chris van 
der Heijden in een cultuurhistorische analyse van het in 2003 opgerichte 
vrouwentijdschrift linda. onder andere de relativering van overspel op. 
‘Daar past vreemdgaan in het rijtje faux pas zoals te hard rijden, dronken 
worden, ruziemaken met de buren, twee keer in dezelfde jurk naar een 
feest gaan, chagrijnig doen, een collega beledigen en een collectebus voor-
bijlopen’.149

Veel van de biografen die overspel van sporters beschreven deden dit 
volgens een ‘boys will be boys-script’, waarmee ze hen weliswaar veroor-
deelden, maar tegelijkertijd moreel vrijspraken door allerlei verzachten-
de omstandigheden aan te voeren, zoals hun mannelijkheid en/of status 
van prominente atleet die nu eenmaal veel aandacht kreeg, ook van vrou-
wen.150 

In 2008 schreef Van den Dungen haar biografie over kickbokser Bonjas-
ky, die in 2003 en 2004 wereldkampioen was geworden, maar daarna, on-
der andere door privéproblemen, minder ging presteren. Van den Dungen 
vond het naar eigen zeggen ‘wonderbaarlijk om te zien, hoe zoveel voor-
spoed zich ongenaakbaar kon transformeren in ellende’. Voor haar vorm-
de deze observatie de directe aanleiding om het boek te schrijven.151 Gro-
te delen daarvan hebben betrekking op het privéleven van Bonjasky – die 
het autoriseerde – en in het bijzonder op zijn gestrande huwelijk met zijn 
vrouw Lizzy. Hoewel hij toegaf in die relatie fouten te hebben gemaakt, 
onder andere door zijn omgang met andere vrouwen, beriep hij zich ter 
verdediging op zijn mannelijkheid: ‘Ik had gewoon de behoefte om bij an-
dere vrouwen in de buurt te zijn. Daar ben ik een man voor. En elke man 
die zegt dat ie dat niet fijn vindt krijgt gewoon daar de kans niet voor.’ Met 
een soortgelijke verwijzing naar zijn traditioneel mannelijke beroep152 ver-
klaarde Bonjasky waarom de relatieproblemen na zijn ontrouw escaleer-
den: ‘Ik wilde best boete doen, maar ik had het gevoel dat Lizzy mij echt te-
gen de muur wilde. Ze wilde dat ik voor haar door het stof ging. Zo’n man 
ben ik niet. Ik ben een vechter van beroep. Buigen of opgeven zijn karak-
tereigenschappen die ik niet bezit en weiger te veinzen. Ik kan het gewoon 
niet.’153 

Andere biografen beschreven overspel tegen de achtergrond van de ce-
lebritystatus van de sporters, waarmee ze het niet zozeer goedpraatten, 

149  Chris van der Heijden, Spiegelzaal van onze tijd. linda. en de Nederlandse samenleving (Am-
sterdam en Antwerpen 2017) 236.
150  Jim McKay en Karen Brooks, ‘ “Wayne’s world”: Media narratives of downfall and redemption 
about Australian football “king” Wayne Carey’ in: Lawrence A. Wenner ed., Fallen sports heroes, media 
& celebrity culture (New York 2013) 236-250, aldaar 239.
151  Van den Dungen, Remy Bonjasky, 14.
152  Voor een bespreking van de culturele representatie van mannelijkheid en boksen, zie: Kath 
Woodward, Boxing, masculinity and identity. The ‘I’ of the tiger (Abingdon 2007).
153  Van den Dungen, Remy Bonjasky, 64.
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maar wel in perspectief trachtten te plaatsen. Olde Kalter, die behalve 
Hari ook Hoost portretteerde, beschouwde diens affaire met een Japanse 
vrouw als een bijna onvermijdelijk gevolg van het aanzien dat hij in Japan 
genoot, waar kickboksen erg populair was. ‘Het had in rode letters op de 
muur gestaan, dat hij zijn status in dat verre land ooit op die manier zou 
verzilveren. Hij had er honderden kunnen grijpen. Letterlijk. En wie van 
de jongens deed dat niet. Nu was het alleen uit de hand gelopen.’154 

De Engelse journalist Andy Lloyd-Williams beschreef in zijn ongeau-
toriseerde biografie155 over Van Persie uit 2012 op vergelijkbare wijze een 
cultuur van vrouwelijke adoratie voor bekende voetballers. Van Persie had 
in 2005 twee weken in voorarrest gezeten nadat een vrouw hem had be-
schuldigd van verkrachting. Het Openbaar Ministerie besloot hem uitein-
delijk wegens gebrek aan bewijs niet te vervolgen. Uit het politieonderzoek 
bleek wel dat Van Persie, op dat moment anderhalf jaar getrouwd, seks had 
gehad met de vrouw.156 Lloyd-Williams veroordeelde de voetballer voor het 
feit dat hij was vreemdgegaan, maar ook hij voerde verzachtende omstan-
digheden aan. Dit deed hij allereerst door selectief drie tegen de pers geda-
ne uitspraken van Van Persie’s advocaat Bram Moszkowicz op te nemen, 
onder andere met verwijzingen naar ‘het allooi van deze dame’.157 Daar-
naast door in algemene termen voetballers in een slachtofferrol te ma-
noeuvreren. Zo schreef de biograaf, zich baserend op andere seksschan-
dalen in het Engelse voetbal: ‘Het ensceneren van een hoop herrie waarbij 
zij en een voetballer waren betrokken, was in deze moderne tijd voor een 
jonge vrouw een manier om geld en roem te vergaren.’158 Bovendien be-
redeneerde Lloyd-Wiliams dat bekende voetballers de laatste jaren in toe-
nemende mate celebrities waren geworden. En met die veranderde status 
‘nam ook het aantal mensen toe dat van hen wilde profiteren. Sommige 
meisjes zagen “voetbalvrouw” (…) als een status om naar te streven.’159

In Helder was het de oud-voetballer zelf die reflecteerde op zijn indis-
creties met vrouwen in het verleden. Zijn relaas is een wonderlijke com-
binatie van schuldbelijdenis, machismo en, ook weer, fatalisme. Hij ver-
telde dat hij in het begin van zijn carrière Manon Vleugel, zijn toenmalige 
vriendin en de latere moeder van zijn kind, als de vrouw van zijn leven 

154  Jens Olde Kalter, De kickbokser. Ernsto Hoost, Mister Perfect van de vechtsport (vierde druk; 
Amsterdam 2011) 177.
155  In 2018 weigerde Van Persie resoluut zijn handtekening op een exemplaar van de biografie te 
zetten toen een fan daar om vroeg. ‘Van Persie weigert handtekening op boek: “Niet mijn bio” ’, Alge-
meen Dagblad, 3 maart 2018, https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/van-persie-weigert-handteke-
ning-op-boek-niet-mijn-bio~a8a48c3b/ (geraadpleegd 12 maart 2018).
156  Richard Dubbeld en Denis van Vliet, ‘Profspeler getuigt in affaire Van Persie. Politieonderzoek: 
voetballer heeft wel seks gehad’, Algemeen Dagblad (20 juni 2005).
157  Andy Lloyd-Williams, Robin van Persie. De biografie, vert. Wim Sanders (Amsterdam 2012) 64, 
68, 69.
158  Ibidem, 70-71.
159  Ibidem, 79.
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beschouwde. ‘Maar toch ging ik hoeren en snoeren. De mooiste vrouwen 
kwamen naar je toe en boden zich aan. Ik werd ’s morgens wel eens wak-
ker, terwijl ik geen idee had waar ik was. Er lag dan een vrouw naast me 
die ik helemaal niet kende. Echt verschrikkelijk. Ik had dan zo’n rotgevoel 
ten opzichte van mijn vriendin. Ik verafgoodde haar.’160 

In andere biografieën lieten de auteurs ook de ex-vrouwen van over-
spelige sporters aan het woord. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de biografie 
over Jakobs, waarin Oudshoorn hen op objectiverende wijze introduceerde 
door te stellen dat ‘twee van de vele vrouwen die hij heeft versleten’ later in 
het boek aan het woord zouden komen. Een daarvan verklapte dat Jakobs, 
die na zijn wielercarrière als chauffeur bij een bordeel werkte, daar was 
ontslagen omdat hij ‘niet van de vrouwen [kon] afblijven.’161

In het laatste hoofdstuk van Van Vliets biografie stond diens ondeugd 
centraal. Sportjournalist Smeets noemde hem een combinatie van Ja-
mes Dean en Pietje Bell, ‘met een moraal die kantje boord was’. Volgens 
sportjournalist Mikos Gouka was Van Vliet de ‘George Best van de wieler-
sport’.162 Het publieke imago van de bekende Noord-Ierse voetballer Best, 
onder andere gecultiveerd in een autobiografie uit 1970, was in die tijd ge-
stoeld op zijn voetbaltalent, maar ook op zijn hedonistische en promiscue 
leefstijl.163 Bindels ging in het boek ook uitvoerig in op verschillende tur-
bulente relaties van Van Vliet, die soms door elkaar heen liepen. In één ge-
val resulteerde dat zelfs in een buitenechtelijke dochter die Van Vliet nooit 
had willen leren kennen, en over wie hij voor het boek niet wilde praten. 
Wel liet Bindels de moeder van het kind uitgebreid aan het woord.

Zowel sporters als hun biografen bedienden zich van een typisch mas-
culien vocabulaire. De grote nadruk op mannelijkheid en onvermijdelijk-
heid, maar ook het gebruik van termen als het ‘grijpen’ en ‘verslijten’ van 
vrouwen, zijn hiervan expliciete uitingen. Deze manier van representeren 
roept associaties op met de cultuur van ‘new laddism’ die aan het einde 
van de twintigste eeuw met name in de Engelse sportwereld opgeld deed 
en waarin auto’s, seks en alcohol een belangrijke rol speelden. Bovendien: 
‘women in these sporting contexts are systematically objectified, com-
modified and sexualized, (re)establishing and naturalizing femininity as 
masculinity’s binary opposite.’164 Volgens Van Stokkom is recentelijk ook 
in Nederland ‘het aanbod van machobeelden in de amusementsindustrie 
(…) gegroeid.’165 Een van de media waarin dit soort beelden en ideeën bij 

160  Nederlof, Helder, 64-65.
161  Oudshoorn, Meesterknecht, 23, 243-244.
162  Bindels, Teun van Vliet, 188-189.
163  Whannel, Media sport stars, 111-114.
164  Belinda Wheaton, ‘Lifestyle sport magazines and the discourses of sporting masculinity’, The 
Sociological Review 51:1 (2003) 193-221, aldaar 194-195.
165  Bas van Stokkom, Wat een hufter! Ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing 
(Amsterdam 2010) 56.
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uitstek werden verspreid is het hiervoor uitgebreid besproken televisie-
programma Voetbal International, niet toevallig verbonden aan de gelijk-
namige uitgeverij die verschillende van deze boeken uitgaf. Het program-
ma werd uitgezonden door rtl 7, dat zichzelf profileerde met slogans als 
‘de enige echte mannenzender’ en ‘meer voor mannen’. Voetbal Interna-
tional heeft geregeld kritiek gekregen omdat het seksistisch zou zijn. Zo 
zorgde Van der Gijp voor ophef met uitspraken over hockey (dat hij een ty-
pische vrouwensport noemde, ‘het lijkt van alle sporten ook het meest op 
stofzuigen’) en homoseksuelen (die konden volgens hem beter kapper dan 
voetballer worden).166 Als nogal doorzichtige verdediging is vaak aange-
voerd dat het programma een kleedkamer of kantine wil simuleren waar-
in nu eenmaal alles gezegd moet kunnen worden – met als impliciete insi-
nuatie: als mannen onder elkaar.167

Criminaliteit
Net als in verschillende andere biografieën komt overspel ook voor in 
Badr. Olde Kalter beschreef minutieus, expliciet, en ook weer in vrouw-
onvriendelijke bewoordingen, hoe Hari, ogenschijnlijk zonder al te veel 
gewetenswroeging, zijn vriendinnen bedroog: ‘Mokkels had Badr Hari 
genoeg. Eentje voor thuis op de bank en de rest voor als de kat van huis 
was.’168 Een belangrijk verschil met andere biografieën is dat Olde Kalter 
niet alleen beschreef dat Hari vreemdging, maar ook dat hij geregeld ge-
weld tegen zijn vriendinnen gebruikte.169 Hij typeerde de kickbokser als 
een jaloerse man, een ‘charmeur’ met een ‘rauwer randje’.170 Hari was be-
paald niet de eerste vechtsporter die in opspraak raakte vanwege huiselijk 
geweld. Onder anderen de Amerikaan Mike Tyson en de Nederlander Re-
gilio Tuur werden tot celstraffen veroordeeld voor mishandeling van hun 
partners.171

Het huiselijk geweld waarvan Olde Kalter Hari beschuldigde staat niet 
op zichzelf, maar is onderdeel van de criminalisering van de kickbokser 
die de rode draad van het boek is. De biograaf beschreef naast Hari’s top-
sportloopbaan ook uitvoerig zijn criminele activiteiten, of in de woorden 
van Olde Kalter, zijn ‘parallelle carrière’.172 Een aantal van de geweldsinci-
denten waarbij Hari betrokken was was al in de jaren vóór de publicatie van 
het boek in 2013 in de publiciteit geweest. Hari was onder andere in 2006 

166  Van Egmond e.a., Topshow, 178-179.
167  ‘Genee bedrijft ook topsport’, Brabants Dagblad (19 mei 2012); Nando Boers, ‘ “Topshow”: het 
tv-programma is beter dan het boek’, Trouw (2 juni 2015).
168  Olde Kalter, Badr, 162.
169  Ibidem, 74, 104, 223.
170  Ibidem, 103.
171  Zie ook: Stanley H. Teitelbaum, Sports heroes, fallen idols. How star athletes pursue self-destruc-
tive paths and jeopardize their careers (Lincoln en Londen 2005) 166-168.
172  Olde Kalter, Badr, 110.
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veroordeeld voor mishandeling van een echtpaar, zat in 2008 43 dagen in 
voorarrest op verdenking van brandstichting en betaalde in 2010 5.000 
euro (door Het Parool en at5 ‘zwijggeld’ genoemd173) aan een mishandelde 
portier. Tussen 2012 en 2014 was hij veelvuldig in het nieuws vanwege de 
mishandeling van zakenman Koen Everink.174 Voor deze en enkele ande-
re geweldsdelicten werd hij uiteindelijk veroordeeld tot veertien maanden 
celstraf. nrc Handelsblad-columnist Arjen van Veelen noemde de contem-
poraine fascinatie voor ‘foute mannen’, getuige de grote (media)belang-
stelling voor de kickbokser, maar bijvoorbeeld ook voor ‘knuffelcrimi-
neel’ Willem Holleeder, de ‘badrharificatie van de samenleving’.175 Het feit 
dat uitgeverij Prometheus juist in deze periode Badr op de markt bracht 
en journalisten van diverse media de biografie uitvoerig bespraken moet 
vooral in dit licht worden bezien. Het waren met name de onthullingen 
over geweldsdelicten en afpersingspogingen die nog niet bekend waren, 
die journalisten waren opgevallen.176 Olde Kalter benadrukte naast het ge-
weld tegen vrouwen ook veelvuldig de relaties die Hari zou onderhouden 
met mensen uit de georganiseerde misdaad, zoals de informele leider van 
de Hells Angels Stoeltie, in 2014 veroordeeld voor afpersing, Gwenette 
Martha, in 2010 veroordeeld voor witwassen, heroïnehandel en mishan-
deling en in 2014 geliquideerd, en ‘de Zandvoortse Drugshandelaar T.’177

In de biografie die Olde Kalter twee jaar eerder over Hoost had geschre-
ven, was hij ook al ingegaan op het criminele imago dat kickboksen in Ne-
derland lange tijd had. Met criminaliteit had Hoost eveneens te maken, 
maar naar eigen zeggen zonder het zelf te weten. In het begin van zijn car-
rière zou hij eens na een gewonnen wedstrijd een enveloppe met 1.500 gul-
den hebben ontvangen van de bekende drugscrimineel Klaas Bruinsma, 
die bevriend was met Hoosts toenmalige trainer. Pas toen Bruinsma in 
1991 werd geliquideerd zou Hoost erachter zijn gekomen met wie hij te 
maken had gehad. Olde Kalter benadrukte echter dat Hoost het kickbok-
sen juist had ontdaan van zijn criminele imago: ‘Dat kickboksen tegen-
woordig bijna bon ton is, en wordt gedoceerd op middelbare scholen en 

173  Paul Vugts, ‘K1-vechter Hari kocht slachtoffer om’, Het Parool (20 december 2010); ‘Badr 
Hari betaalde “zwijggeld” aan portier’, at5 (20 december 2010), http://www.at5.nl/artikelen/54422/
badr-hari-betaalde-zwijggeld-aan-portier (geraadpleegd 15 januari 2018). 
174  Mediasocioloog Peter Vasterman ging in Trouw in op de vraag hoe serieuze media met de 
zaak-Hari en daaraan gerelateerde feiten – zoals zijn relatie met de ‘celebrity’ Estelle Cruijff – om-
gingen of zouden moeten omgaan. Volgens hem was de uitvoerige mediabelangstelling een voorbeeld 
van de ‘tabloidisering’ van de journalistiek. Peter Vasterman, ‘Badr Hari moet in de krant, maar niet 
zoals nu’, Trouw (31 januari 2014).
175  Arjen van Veelen, ‘Badrharificatie’, nrc Handelsblad (11 oktober 2013).
176  Paul Vugts, ‘Nog veel meer mis met Badr Hari’, Het Parool (20 augustus 2013); ‘De harde waar-
heid over Badr Hari. Boek beschrijft val omstreden vechtsporter’, De Telegraaf (20 augustus 2013); 
Hanne Obbink, ‘Badr Hari: knokpartijen binnen en buiten de ring’, Trouw (21 augustus 2013); Paul 
Vugts, ‘Badr Hari was veel vaker gewelddadig’, Algemeen Dagblad (21 augustus 2013).
177  Olde Kalter, Badr, 60, 109, 110.
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op universitaire sportcentra is voor een deel aan Ernesto Hoost te danken. 
Hij heeft de sport een beschaafder gezicht gegeven.’178

Andere biografen documenteerden hoe (oud-)voetballers met de poli-
tie in aanraking kwamen. Zo beschreef Van Egmond dat Kieft verschillen-
de keren korte tijd had doorgebracht in de cel, onder andere na een vecht-
partij. Lloyd-Williams benadrukte in zijn beschrijving van het twee weken 
durende voorarrest van Van Persie het contrast tussen het leven van een 
gevangene en ‘het verwende leventje van een in de watten gelegde prof-
voetballer’ en positioneerde hem daarmee zonder cynisme verder in een 
slachtofferrol: ‘Het moet een enorme cultuurschok zijn geweest om in 
korte tijd van de luxueuze villa buiten Londen (…) te verhuizen naar een cel 
van vier bij twee met een toilet in de hoek.’179 

In de biografie over Helder beschreef Nederlof hoe de oud-voetballer 
door een combinatie van gokschulden en relatieproblemen in een neer-
waartse spiraal terecht was gekomen en onder andere ‘klussen in het cri-
minele milieu’ opknapte.180 ‘Het mag een wonder heten dat er door alle 
verhitte ontwikkelingen geen doden zijn gevallen’, constateerde Nederlof 
in het hoofdstuk ‘Het begin van de zwartste periode’.181 Helder bekende (en 
pochte in zekere zin) dat hij, na een ruzie met de minnaar van zijn vrouw, 
lange tijd met een vuurwapen en een dodenlijst op zak had rondgelopen, 
uit woede mensen wilde vermoorden en aanpapte met ‘hele grote jongens 
uit de criminele wereld.’ Reflecterend op die tijd vertelde Helder dat hij op 
dat moment was ‘getransformeerd in de Glenn die niet meer in de voetbal-
wereld zat, maar in de criminele wereld.’182 Helder werd verschillende ke-
ren opgepakt, veroordeeld voor bedreiging, belaging, mishandeling, dief-
stal en vuurwapenbezit en bracht in totaal vijf maanden in de gevangenis 
door. De ondertitel van de biografie, Van Arsenal naar de Bajes, represen-
teert zijn maatschappelijke neergang.

Gevallen sporters: privé is publiek
De biografen van bovenstaande sporters benoemden allemaal in meer of 
mindere mate de persoonlijke fouten die hun protagonisten hadden ge-
maakt. Deze nadruk is geenszins een typisch Nederlands verschijnsel. 
Ook een groot aantal buitenlandse atleten is in de eenentwintigste eeuw in 
opspraak geraakt door de publieke aandacht voor vergelijkbare misstap-
pen, voornamelijk in de privésfeer. Volgens communicatiewetenschapper 
Lawrence Wenner is de grote interesse van de media voor deze grote en 
kleine schandalen een recent fenomeen. Hij stelde in 2013 de bundel Fal-

178  Olde Kalter, De kickbokser, 263.
179  Lloyd-Williams, Robin van Persie, 67.
180  Nederlof, Helder, 175.
181  Ibidem, 187.
182  Ibidem, 195, 198.

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   226 20-12-18   14:26



4.2 De biografische constructie van gevallen sportmannen en rolmodellen 227

len sports heroes, media & celebrity culture samen, waarin de focus ligt op 
‘the increasingly ubiquitous phenomenon whereby notable figures from 
the sporting world fall from grace in full public view on the main stages of 
media.’183 Andere wetenschappers wijzen eveneens op de contemporaine 
alomtegenwoordigheid van gevallen sporters in het publieke domein, de 
media, en meer specifiek in (auto)biografieën.184 Volgens socioloog John 
Thompson zijn dit soort schandalen, die gekenmerkt worden door de on-
gekende publiciteit over situaties die tot voorheen als privé werden be-
schouwd, een belangrijk onderdeel geworden van het hedendaagse publie-
ke leven.185 Ze blijven dan ook niet beperkt tot de sportwereld, maar zijn in 
toenemende mate zichtbaar in bijvoorbeeld de werelden van amusement 
en politiek, omdat ook daar de grenzen tussen het persoonlijke en het pu-
blieke domein fluïde zijn geworden.186

Veel Nederlandse kranten- en andere nieuwsredacties pikten de uiteen-
lopende buitenlandse lotgevallen uit de sport op. Drie zaken in het bijzon-
der leverden de laatste vijftien jaar veel publiciteit op. Eerder is al gewezen 
op het uitvoerig beschreven overspel van de Engelse voetballer Beckham 
in 2004.187 Daarnaast raakte de Amerikaanse topgolfer Tiger Woods in 
2009 en 2010 in opspraak nadat in korte tijd veel van zijn buitenechtelijke 
affaires naar buiten kwamen. Die openbaarheid dwong hem tot verschil-
lende publieke verontschuldigingen.188 En in 2013 bekende de succesvolle 
Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong, die een recordaantal van ze-
ven Tours de France had gewonnen, dat hij tijdens zijn carrière structureel 
doping had gebruikt.189 Deze zaak verschilt weliswaar van de andere twee 
omdat het schandaal niet betrekking had op zijn privéleven, maar deelt 
het onthullende karakter, en had bovendien buitengewoon veel invloed. 
In de nasleep hiervan volgden bekentenissen van veel andere wielrenners, 
onder wie de Nederlander Boogerd. Diens voormalige collega Thomas 
Dekker, die al tijdens zijn carrière was betrapt op en geschorst voor do-
pinggebruik, bracht in 2016 zijn door sportjournalist Thijs Zonneveld ge-
schreven autobiografie Mijn gevecht uit, waarin hij een ongekend openhar-

183  Wenner ed., Fallen sports heroes, achterplat.
184  Teitelbaum, Sports heroes, fallen idols, xii; Whannel, Media sport stars, 156, 203; Catherine 
Palmer, ‘Drinking, downfall and redemption. Biographies and “athlete addicts” ’, Celebrity Studies 7:2 
(2016) 169-181, aldaar 169.
185  John B. Thompson, ‘Shifting boundaries of public and private life’, Theory, Culture & Society 
28:4 (2011) 49-70, aldaar 50.
186  Ilana Hanukov, ‘The “Cocaine Kate” scandal: celebrity addiction or public addiction to celebri-
ty?’, The Journal of Popular Culture 48:4 (2015) 652-661, aldaar 652; Thompson, ‘Shifting boundaries 
of public and private life’, 49, 68.
187  Zie verder: Oliver Rick, Michael L. Silk en David L. Andrews, ‘Liquid Beckham. Inoculating a 
star against falls from grace’ in: Wenner ed., Fallen sports heroes, 208-221.
188  Andrew C. Billings, ‘Tiger Woods lands in the rough. Golf, apologia, and the heroic limits of pri-
vacy’ in: Wenner ed., Fallen sports heroes, 51-63.
189  Paul Dimeo, ‘Why Lance Armstrong? Historical context and key turning points in the “cleaning 
up” of professional cycling’, The International Journal of the History of Sport 31:8 (2014) 951-968.
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tig inkijkje bood in zijn wielerleven vol doping, alcohol, drugs en seks.190 
Uit Whannels representatieonderzoek uit 2002 blijkt dat vooral Engelse 

journalisten, maar ook biografen, al veel langer aandacht besteedden aan 
schandalen rondom alcoholmisbruik, overspel en huiselijk geweld van 
sporters, met name voetballers. George Bests reeds genoemde hedonisti-
sche levensstijl werd breed uitgemeten in de Britse tabloidpers en hetzelf-
de gold voor Paul Gascoigne’s alcoholverslaving en de mishandeling van 
zijn vrouw.191 Al in 1979 verscheen de eerdergenoemde autobiografie van 
voetballer Jimmy Greaves waarin hij zijn alcoholisme opbiechtte, in 1995 
en 1998 volgden Paul Merson en Tony Adams zijn voorbeeld.192 In de Ver-
enigde Staten verschenen in 1987 de autobiografieën van de American 
Football-spelers Thomas Henderson en Lawrence Taylor waarin ze uit-
voerig hun drugsverslaving bespraken.193 Dit soort boeken, met veel aan-
dacht voor particuliere belevenissen en emoties, is sterk beïnvloed door 
veranderende maatschappelijke opvattingen over wat privé en wat publiek 
is.194 Biografische onthullingen over het privéleven horen dan ook bij de 
hedendaagse sportcultuur, stelt historicus Overman: ‘Today’s celebrity 
athlete (…) can fully expect the details of private life to be revealed between 
the covers of a book or magazine, with or without his cooperation.’195 

In Engeland hebben ontwikkelingen in de journalistiek gezorgd voor 
een grotere nadruk op het privéleven van sporters. Holt en Mason bena-
drukken dat de pers lange tijd strikte normen hanteerde met betrekking 
tot de privacy van sporters, waardoor journalisten aan drankgebruik en 
overspel geen ruchtbaarheid gaven.196 Volgens Whannel heeft de groeien-
de macht en invloed van de tabloids, met name na de jaren tachtig, echter 
de balans tussen het private en het publieke domein vervaagd: 

Sensationalism in the press is nothing new, but the erosion of a sharp 
distinction between public and private spheres has broadened the scope 
of celebrity representation. The tabloid revolution heightened the force 
and impact of stories about easily recognized star figures. (…) Areas once 
resolutely private are now in the public domain.197

190  Thijs Zonneveld, Thomas Dekker. Mijn gevecht (Amsterdam 2016). Zie verder: Aad Haverkamp, 
‘Een leven als Jaap Eden’, Nieuwsbrief Onderzoeksgroep Sportgeschiedenis 5 (2017), http://www.
ru.nl/geschiedenis/onderzoek/culturele/collectief-project-sportcultuur/nieuwsbrief-5/thomas- 
dekker/ (geraadpleegd 23 april 2018).
191  Whannel, Media sport stars, 112-114, 146-154.
192  Greaves, This one’s on me; Paul Merson, Rock Bottom (Londen 1995); Tony Adams, Addicted 
(Londen 1998). Zie ook: Whannel, Media sport stars, 155.
193  Thomas Henderson en Peter Knobler, Out of control. Confessions of a nfl casualty (New York 
1987); Lawrence Taylor en David Falkner, lt living on the edge (New York 1987). Zie ook: Furedi, 
Therapy culture, 41.
194  Palmer, ‘Drinking, downfall and redemption’, 179.
195  Overman, Living out of bounds, 44.
196  Holt e.a., Sport in Britain, 113-114.
197  Whannel, Media sport stars, 203.
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In Nederland is zoals gezegd geen tabloid-revolutie geweest. Desalniette-
min is ook hier het privéleven van publieke figuren, onder wie sporters, 
steeds meer in de openbaarheid gekomen. Dit proces, zo zagen we in eer-
dere hoofdstukken, is al gaande sinds de jaren zestig toen, onder andere 
in biografieën, allengs meer persoonlijke informatie over bekende atleten 
naar buiten kwam. 

Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is het onderscheid tus-
sen wat privé en wat publiek is echter wel versneld verder vervaagd, een 
ontwikkeling die historicus en biograaf Jeroen Koch (Abraham Kuyper, 
Willem i) zelfs een ‘ware aardverschuiving’ noemt.198 Daarvoor zijn ver-
schillende oorzaken. Allereerst hebben sociale media bijgedragen aan 
een cultuur waarin mensen anderen sneller en makkelijker deelgenoot 
kunnen maken van de meest persoonlijke gebeurtenissen en particulie-
re emoties in hun leven.199 Vakantie- en babyfoto’s en openhartige ‘posts’ 
zijn onderdeel geworden van de publieke sfeer.200 Publieke personen, on-
der wie sporters, dragen niet alleen bij aan wat cultuurpsycholoog Jos van 
der Lans de ‘huiskamerisering van de publieke ruimte’ heeft genoemd, ze 
leiden die in zekere zin ook.201 Er zijn bijvoorbeeld maar weinig topspor-
ters die niet gebruikmaken van sociale media. Cultuurwetenschapper Da-
vid Marshall onderscheidt drie niveaus van zelfpresentatie binnen di-
gitale sociale netwerken: ‘the public self’, ‘the public private self’ en ‘the 
transgressive intimate self’.202 Sporters, die doorgaans veel volgers heb-
ben, delen geregeld boodschappen over en beelden van trainingen (public), 
maar vaker nog van privéaangelegenheden (public private/transgressive 
intimate). Veel biografen en gebiografeerden gaan mee in deze neiging tot 
het delen van zeer persoonlijke informatie, vermoedelijk omdat de maat-
schappelijke normen hierover zijn veranderd, maar ook omdat ze moeten 
‘concurreren’ met (sociale) media waarin steeds intiemere informatie ge-
deeld wordt. 

Daarnaast is ook in Nederland een celebritycultuur ontstaan, waarin 
in kranten, op televisie en internet steeds meer aandacht is voor bekende 
personen en hun privéleven.203 Televisieprogramma’s als rtl Boulevard 
en Shownieuws, die sinds 2001 en 2004 bestaan, hebben in niet gerin-
ge mate bijgedragen aan de ontwikkeling van voyeurisme, celebritycul-

198  Jeroen Koch, ‘ “Familieaangelegenheden van hoogst teederen aard”. Abraham Kuyper publiek 
en privé’ in: Renders e.a. eds., Privé in de politieke biografie, 41-48, aldaar 43.
199  Possing, Understanding biographies, 127.
200  David R. Brake, Sharing our lives online. Risks & exposure in social media (Basingstoke 2014) 
5-6.
201  Jos van der Lans, Koning Burger. Nederland als zelfbedieningszaak (Amsterdam en Antwerpen 
2005) 36.
202  P. David Marshall, ‘The promotion and presentation of the self. Celebrity as marker of presen-
tational media’, Celebrity Studies 1:1 (2010) 35-48, aldaar 44-45.
203  Van der Heijden, Spiegelzaal van onze tijd, 23, 137.
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tuur en het verder binnendringen van de privélevens van bekende Neder-
landers. Ook sommige sporters kregen hiermee te maken: rtl Boulevard 
zond in 2009 beelden uit van een beveiligingscamera waarop voetballer 
Wesley Sneijder en actrice Yolanthe Cabau van Kasbergen voor het eerst 
samen waren te zien. Dit leidde tot een kleine rel omdat zij dit beschouw-
den als een inbreuk op hun privacy.204 Ironisch genoeg gaf het inmiddels 
getrouwde stel vijf jaar later vrijwillig een deel van zijn privacy op door aan 
te sluiten in de lange rij bekende Nederlanders die een reallifesoap over 
hun leven lieten uitzenden op televisie. 

Ook in andersoortige biografieën is er de laatste decennia beduidend 
meer aandacht gekomen voor het privéleven van protagonisten, al leid-
de dat niet per se, zoals in veel sportbiografieën, tot verhalen over feilbaar 
gedrag. In de bundel Privé in de politieke biografie (2007) wijzen verschil-
lende auteurs bijvoorbeeld op de versnelde personalisering van de politiek 
sinds het begin van deze eeuw, onder andere als gevolg van de openheid 
van Pim Fortuyn over zijn privéleven en de bereidwilligheid van (sommi-
ge) media om daaraan aandacht te besteden. Paul van der Steen, politico-
loog en biograaf van premier Jo Cals, wijst op de ‘omwenteling’ in de relatie 
tussen het persoonlijke en het politieke die zijns inziens plaatsvond rond-
om de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. Waar interviewer Theo van 
Gogh in 1994 enkele lijsttrekkers nog zichtbaar ongemak bezorgde met 
een vraag over vreemdgaan, vertelde Fortuyn in 2002 openlijk en expliciet 
over zijn seksleven. Van der Steen stelt dat verschillende media aan het be-
gin van de eenentwintigste eeuw nog terughoudend waren over de privéle-
vens van politici, maar: ‘Vier jaar verder hebben ook de traditionele media 
een deel van hun schroom afgeworpen.’205 Volgens historicus Gerrit Voer-
man heeft de politieke (auto)biografie in de laatste jaren een ‘gedaante-
wisseling’ ondergaan, die in het kort bestaat uit meer accent op de (privé)- 
persoon en minder op de partij. Deze verandering weerspiegelt bovendien 
het veranderde aanzien van de Nederlandse politiek, waarin sprake is van 
een ‘dubbele personalisering’, met de politicus die sterker op de voorgrond 
treedt en bovendien meer inzage in zijn of haar privéleven geeft.206

4.2.2 Rolmodellen 

De biografieën waarin schrijvers de aandacht vestigden op de misstap-
pen van sporters, leidden tot veel publiciteit, voor een deel omdat de ver-

204  Peter de Waard, ‘Garage zat fout, maar Yolanthe en Wesley laten het erbij zitten’, de Volkskrant 
(22 mei 2009).
205  Paul van der Steen, ‘Het broodbeleg van Cals. Politiek en privé als twee-eenheid’ in: Renders 
e.a. eds., Privé in de politieke biografie, 83-96, aldaar 83-84.
206  Gerrit Voerman, ‘De onstuitbare opmars van het private in de politiek’ in: Renders e.a. eds., 
Privé in de politieke biografie, 15-23, aldaar 19-21.
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koopcijfers van sommige boeken uitzonderlijk hoog waren, maar voor een 
deel ook omdat ‘de gevallen sportman’ in Nederland een nieuw narratief 
was. Beide elementen zijn overigens niet van elkaar los te koppelen. Te-
gelijkertijd benadrukten andere biografen in deze periode juist het navol-
genswaardige karakter van de sporters over wie ze schreven. Die duidden 
ze dikwijls aan met begrippen waarin dat besloten lag, zoals ‘rolmodel’, 
‘voorbeeld’, ‘ambassadeur’ of specifieker, ‘flying gentleman’ en ‘Mister 
Perfect’.207 De voorbeeldigheid die de auteurs aan deze sporters toeschre-
ven had vaak betrekking op de gedisciplineerde wijze waarop ze hun sport 
beoefenden en op het liefdadigheidswerk dat ze verrichtten. Het onder-
strepen van exemplarisch gedrag lijkt enigszins op de manier waarop bio-
grafen in de eerste periode, met name kort na de Tweede Wereldoorlog, 
de levens van sporters vormgaven. Een belangrijk verschil is echter dat 
de meest recente biografieën, net als de hiervoor besproken levensverha-
len over van hun voetstuk gevallen sporters, veel persoonlijker en intiemer 
zijn dan de oudere teksten.

Een ascetische levenswijze
Dat ‘de gevallen sportman’ een invloedrijk narratief was, blijkt wel uit het 
feit dat andere biografen geregeld verwezen naar (auto)biografieën waarin 
dit type sporter werd geconstrueerd. Zij gebruikten die dan echter als con-
trast met de voorbeeldigheid van ‘hun’ sporters. Op die manier plaatsten 
ze hen in een moreel kader, zonder twijfel te laten bestaan over wat huns 
inziens de juiste topsportmentaliteit was. 

In de biografie over voetballer Van Nistelrooij (2007) refereerden Van 
Helvoirt en Van der Steen bijvoorbeeld herhaaldelijk aan diens collega-spits 
Patrick Kluivert, met wie hij tussen 1998 en 2004 in het Nederlands elftal 
concurreerde maar soms ook samenspeelde. De auteurs stonden stil bij 
het opmerkelijke feit dat beide voetballers op dezelfde dag waren geboren, 
maar benadrukten vooral de grote verschillen tussen de twee, iets dat eer-
der verschillende andere journalisten al hadden gedaan.208 Volgens Van 
Helvoirt en Van der Steen hadden Van Nistelrooij en Kluivert onverenig-
bare karakters en kwam dit onder meer naar voren in hun verschillende 
benadering van voetbal. Ze typeerden Van Nistelrooij als een gediscipli-

207  Voor ‘rolmodel’ zie: Marco Knippen, Lornah Kiplagat. Het meisje van de nacht (Schoorl 2008) 6; 
Woestenburg, Churandy Martina, 32. Voor ‘voorbeeld’ zie: Gert Jan de Vries, Gedroomd wielrennen. 
De carrière van Leontien van Moorsel (Amsterdam en Antwerpen 2006) achterplat; Verheul, Frank 
Rijkaard, 85, 136; Nieuwenburg, Met vallen en opstaan, 155; Van Roosmalen, Het is zoals het is, 117. 
Voor ‘ambassadeur’ zie: Frijters, Jacques Brinkman, 108. Voor ‘flying gentleman’ zie: Van den Dun-
gen, Remy Bonjasky, 163. Voor ‘Mister Perfect’ zie: Olde Kalter, De kickbokser, 91.
208  Robert Missèt, ‘De harmonie ontbreekt bij gedroomd koningskoppel’, de Volkskrant (31 maart 
2003); Rim Voorhaar, ‘Geboren spitsen. 1 juli 1976, de dag van Patrick Kluivert en Ruud van Nistel-
rooij’, Het Parool (7 juni 2003); Hugo Borst, ‘Van Nistelrooy & Kluivert’, Algemeen Dagblad (11 oktober 
2003); Willem Vissers, ‘Koningskoppel blijft opnieuw zonder kroon’, de Volkskrant (2 juni 2004).
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neerde en toegewijde sportman, samengevat in de titel van hun boek, Ge-
dreven. Ze beschouwden hem als een voetballer ‘die niet gezegend is met 
een uitzonderlijke technische balvaardigheid’ maar ‘dankzij zijn onge-
breidelde, ongekende en soms ook ongezonde gedrevenheid’ toch slaagde 
bij Europese topclubs als Manchester United en Real Madrid.209 Kluivert 
beschouwden ze juist als een talentvolle maar minder serieus ingestelde 
voetballer die al op relatief jonge leeftijd bij Europese topclubs als ac Milan 
en fc Barcelona speelde, maar door zijn gebrekkige instelling veel te vroeg 
zijn carrière zou hebben ‘vergooid’.210 Om de tegenstelling tussen de twee 
te onderstrepen citeerden Van Helvoirt en Van der Steen uitgebreid uit 
een column van sportjournalist Borst uit 2003 waarin hij claimde te we-
ten dat Van Nistelrooij Kluiverts ‘levenswandel’ en ‘gebrek aan normen en 
waarden’ laakte.211 Of hij daar echt zo over dacht is onbekend; publiekelijk 
heeft hij nooit dergelijke uitspraken gedaan en hij werkte aan de biogra-
fie niet mee. Het is echter vooral relevant dat zijn biografen een beeld van 
Van Nistelrooij als modelprof wilden neerzetten door een scherp contrast 
te creëren. Aan het einde van het boek gebruikten de auteurs Kluiverts in 
2006 verschenen autobiografie als uitgangspunt om Van Nistelrooij eens 
te meer als diens sobere en gedreven tegenpool te presenteren. In dat boek 
had Kluivert uitgebreid zijn roerige privéleven besproken en ‘misstappen’ 
toegelicht.212 Hij gaf onder andere toe zijn eerste vrouw te hebben bedro-
gen, ging in op een dodelijk auto-ongeluk waarvoor hij in 1996 was ver-
oordeeld en vertelde over (en ontkende) zijn vermeende betrokkenheid bij 
een groepsverkrachting waarvan hij in 1997 was beschuldigd maar waar-
voor hij niet was vervolgd. Uit dit boek, beredeneerden Van Helvoirt en 
Van der Steen, bleek nog maar eens hoezeer de twee voetballers van elkaar 
verschilden. Kluiverts autobiografie liet volgens hen dan ‘vooral ook zien 
waarom Ruud van Nistelrooij het zo veel beter heeft gedaan in zijn (voet-
bal)leven dan Patrick Kluivert.’213 

In zijn biografie over Kramer schreef Boef in 2014 vergelijkbare deugde-
lijke eigenschappen toe aan de schaatser, die op dat moment onder andere 
zesvoudig wereldkampioen allround was. Voor de biograaf waren de suc-
cessen van Kramer – een ‘gedreven professional’ – vooral het gevolg van 
‘zijn totale toewijding en zijn ijzeren wil om te winnen’.214 Boef benadruk-
te verschillende malen dat die bezieling zich onder meer manifesteerde in 
het weerstaan van allerlei ‘verlokkingen’ zoals het uitgaansleven.215 Om 

209  Van Helvoirt e.a., Gedreven, 7.
210  Ibidem, 295.
211  Ibidem, 225.
212  Patrick Kluivert en Mike Verweij, De autobiografie van Kluivert (Schelluinen 2006) 4-5.
213  Van Helvoirt e.a., Gedreven, 295-296.
214  Boef, Sven, achterplat, 8.
215  Ibidem, 8, 42.
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dit punt te onderstrepen refereerde ook hij aan een andere sportbiogra-
fie, die van de Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimovíc. Vermoedelijk omdat 
hij in het begin van zijn carrière bij Ajax had gevoetbald, verkocht diens in 
2012 gepubliceerde autobiografie in Nederland buitengewoon goed.216 In 
dit boek, waarin de voetballer volgens een recensent met ‘zijn imago als bad 
boy’ speelde, vertelde hij onder meer over zijn opvliegende karakter, liefde 
voor snelle auto’s en verschillende incidenten op en buiten het veld waar-
bij hij betrokken was geweest.217 Volgens Boef berustte Kramers bekend-
heid, in merkwaardige tegenstelling tot die van Ibrahimovíc, echter vooral 
op zijn sportieve prestaties, waartoe hij kwam door te leven voor zijn sport: 

Maar Sven is geen Zlatan. Daar is hij te nuchter voor. Hij rijdt misschien 
weleens wat te hard in zijn dure BMW, maar raast zeker niet met 350 per 
uur in een Ferrari Enzo over de snelweg. Een feestbeest is hij evenmin. 
Was zijn illustere voorganger Ard Schenk niet vies van een feestje, van een 
biertje, Sven ligt ’s avonds om tien uur in bed. Want slapen is ook trainen. 
Juist dat, die totale focus, altijd en overal, maakt Sven zo fascinerend.218

Door Kramers levenswijze in dezelfde passage ook met die van veelvuldig 
Olympisch, wereld- en Europees kampioen Schenk te vergelijken, maakte 
Boef van hem een nog grotere sportman. 

Andere auteurs schreven een soortgelijke doelgerichtheid aan de spor-
ters toe en koppelden die, vaak ook weer in nadrukkelijke vergelijking met 
anderen, aan het feit dat ze geen alcohol dronken. Al in 1941 had Joris van 
den Bergh in zijn invloedrijke werk Mysterieuze krachten in de sport de 
boodschap verkondigd dat kroegbezoek en alcoholgebruik voor topspor-
ters ongewenste bezigheden waren, omdat ze de gezondheid en prestaties 
negatief beïnvloedden en bovendien niet pasten bij de juiste ‘levenshou-
ding van den sportbeoefenaar’.219 Deze opvatting is, uitzonderingen daar-
gelaten, met de professionalisering van topsport, voortschrijdend sport-
medisch onderzoek en het grotere belang van beeldvorming, in de tweede 
helft van de twintigste eeuw steeds gangbaarder geworden.220 In verschil-
lende biografieën na 2005 klinkt de overtuiging door dat, zoals Van den 
Bergh het meer dan een halve eeuw eerder verwoordde, ‘wie van sport en 

216  In drie opeenvolgende jaren stond Ik, Zlatan in de cpnb Top 100; in 2012 op nummer 23 
(60.000-70.000 verkochte exemplaren), in 2013 op nummer 26 (40.000-50.000 verkochte exemplaren) 
en in 2014 op nummer 47 (30.000-40.000 verkochte exemplaren). cpnb Top 100 2012, https://www.
cpnb.nl/sites/default/files/cpnb_users/m.hemels/cpnb_Top100_2012.pdf (geraadpleegd 25 janua-
ri 2018); cpnb Top 100 2013, https://www.cpnb.nl/sites/default/files/cpnb_users/m.hemels/cpnb_
Top_100_2013.pdf (geraadpleegd 25 januari 2018); cpnb Top 100 2014, https://www.cpnb.nl/sites/
default/files/cpnb_users/m.hemels/cpnb_Top_100_2014.pdf (geraadpleegd 25 januari 2015).
217  Gerry van der List, ‘Leuke bad boy. Beruchte spits kan ook in boek mooi uithalen’, Elsevier (18 
februari 2012).
218  Boef, Sven, 8.
219  Van den Bergh, Mysterieuze krachten in de sport, 155-156.
220  Vamplew, ‘Alcohol and the sportsperson’, 393. 
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lichaamsoefening houdt, (…) een andere levensvorm [heeft] dan de cafébe-
zoeker.’221

In de biografie over Bonjasky liet Van den Dungen vooral de sportman 
zelf aan het woord om met behulp van verschillende vergelijkingen zijn 
deugdzame imago, inclusief abstinentie van alcohol, te cultiveren. Hij re-
fereerde daarbij aan Marcel Rözers biografie over Winston Bogarde die 
in het vorige hoofdstuk is behandeld. Daaruit bleek dat de voetballer zich-
zelf geregeld met een fles alcohol opsloot in zijn appartement.222 Bonjas-
ky plaatste zichzelf aan de positieve kant van de vergelijking door te stel-
len: ‘Ik ben niet een Winston Bogarde die in slechte tijden aan de Bacardi 
Cola gaat. Ik trek wel af en toe de gordijnen dicht. Dan kruip ik met een pak 
stroopwafels op de bank. (…) Af en toe moet de druk van die snelkookpan. 
Dat zijn mijn zogenaamde Bacardi-momenten.’223 Deze toch onschuldi-
ge ontboezeming laat zich moeizaam rijmen met Bonjasky’s traditioneel 
masculiene relaas over de relatie met zijn vrouw dat in hoofdstuk 4.2.1 is 
behandeld, maar sluit wel aan bij de wijze waarop hij zich door het boek 
heen als voorbeeldige sportman probeerde te profileren. Op vergelijkbare 
wijze prees hij zich gelukkig met het feit dat zijn leven anders was verlo-
pen dan dat van sommige van zijn vroegere vrienden: ‘Er zijn zat momen-
ten in mijn leven geweest dat ik net als andere jongens rechtsaf had kun-
nen gaan om het verkeerde pad op te gaan. Dat is altijd korte termijn. Het 
levert je misschien op dat moment de juiste kleding, schoenen, mobieltje 
of tv op, maar het zal je op de lange termijn nooit gelukkig maken.’224 

Ook veel andere biografen benadrukten in deze periode de voorbeel-
digheid van sporters door expliciet te benoemen dat ze zich onthielden 
van genotmiddelen. In zijn biografie over hardloper Churandy Martina 
uit 2013 beschreef Frank Woestenburg diens toewijding aan de sport, die 
werd gekenmerkt door een ‘sobere invulling van zijn leven, met eten, sla-
pen, trainen en persoonlijke verzorging als belangrijkste ingrediënten’.225 
Woestenburg beklemtoonde dat Martina slechts één keer een sigaret had 
gerookt, en wel om vuurwerk mee aan te steken. Hij was bovendien ‘geen 
drinker, nooit geweest ook. (…) Wanneer er door iemand drank was be-
steld, stond er op het dienblad tussen de biertjes steevast een flesje water. 
Voor Martina.’226 Een vergelijkbaar beeld doemt op uit Frijters’ biografie 
over hockeyer Brinkman, die zich naar eigen zeggen altijd had verzet tegen 
het cliché van hockey als amateuristische sport en de ‘tophockeyer met een 
sigaretje en een biertje in de hand.’ Frijters noemde hem een ‘buitenbeen-

221  Van den Bergh, Mysterieuze krachten in de sport, 156.
222  Rözer, Winston Bogarde, 8.
223  Van den Dungen, Remy Bonjasky, 158-159.
224  Ibidem, 159.
225  Woestenburg, Churandy Martina, 62.
226  Ibidem, 58.
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tje’ omdat hij geen alcohol dronk: ‘Na de wedstrijd luidt de vaste bestelling 
voor Heren i steevast: een meter bier en één cola. Die is voor Jackie [Brink-
man].’227

In de biografie die sportjournalist Marco Knippen in 2008 schreef over 
de hardloopster Kiplagat typeerde hij haar menigmaal als een atlete die er 
een welhaast ascetische levensstijl op nahield. Hij karakteriseerde haar 
door haar inzet, doorzettingsvermogen, ijzeren discipline en vechtlust te 
loven. Kiplagat, geboren in Kenia, was in 2003 tot Nederlandse genatura-
liseerd. Ze won verschillende marathons en werd in 2006 en 2007 in drie 
disciplines wereldkampioene.228 Haar afkomst speelt in de biografie op 
verschillende niveaus een belangrijke rol. Enerzijds presenteerde Knip-
pen haar als een vrouw die in de vorm van liefdadigheid nog een sterke 
band onderhield met haar moederland. Aan de andere kant presenteerde 
hij haar als iemand die, onder andere dankzij haar sobere en aan de sport 
toegewijde manier van leven, haar familie was ontgroeid. In dat narratief 
is alcohol een belangrijke factor. Knippen beschreef bijvoorbeeld dat Kip-
lagat als dertienjarig meisje twee weken doodziek was geweest nadat ze 
stiekem door haar vader gestookte alcohol – hij was een alcoholist – had 
gedronken. Ze was toen gevonden door haar broer Kiptum. Die keerde la-
ter in het verhaal terug, nadat hij zelf op 44-jarige leeftijd aan de gevolgen 
van alcoholisme was overleden. Lornah Kiplagat was inmiddels een ge-
vierde atlete die volgens haar biograaf dankzij haar discipline aan de top 
was gekomen. Juist daarin verschilde ze van haar broer, benadrukte Knip-
pen: ‘Woede en verdriet vechten bij Lornah om voorrang. Ze is kwaad dat 
hij niet de discipline heeft kunnen opbrengen zijn alcoholconsumptie te 
matigen. Hoe vaak had ze hem niet gezegd dat hij de fles moest laten staan, 
maar nooit had hij willen luisteren.’229 

Charitatieve sporters
Rojek noemt ‘celanthropy’, het gegeven dat beroemdheden zich gaan be-
zighouden met charitatief en humanitair werk, als een van de meest ken-
merkende verschijnselen van de hedendaagse celebritycultuur.230 Dit 
fenomeen is met name sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in op-
komst. Het vermoedelijk bekendste voorbeeld uit de internationale sport 
is de in 1997 opgerichte Lance Armstrong Foundation, later Livestrong, 
die kankerpatiënten bijstaat. Het groeiende aantal bekendheden dat zijn 
naam aan goede doelen verbindt kan enerzijds worden beschouwd als een 
gevolg van de groeiende charitatieve sector en anderzijds van de expansie 

227  Frijters, Jacques Brinkman, 30.
228  In 2006 werd Kiplagat wereldkampioene op het onderdeel 20 kilometer op de weg, in 2007 op 
de onderdelen veldlopen en halve marathon.
229  Knippen, Lornah Kiplagat, 123.
230  Rojek, Fame attack, 9.
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van het aantal op celebrities gerichte media die kunnen dienen als kana-
len om publieke imago’s te cultiveren.231 Volgens Yar draagt een duidelijk 
zichtbare betrokkenheid bij goede doelen bij aan de (zelf)constructie van 
sporters als rolmodellen. ‘Hence no sporting celebrity’s public profile is 
complete without a visible commitment to a charitable endeavour, or even 
better their own charitable foundation.’232 

Ook verschillende Nederlandse sporters verbonden zich in de laatste 
decennia aan goede doelen of richtten eigen stichtingen op, zoals de Jo-
han Cruyff Foundation, de Bas van de Goor Foundation, de Esther Ver-
geer Foundation en de Krajicek Foundation. Gezien deze charitatieve wen-
ding is het niet vreemd dat biografen liefdadigheidswerk aangrepen om 
de sporters in hun boeken een voorbeeldig karakter toe te schrijven. In het 
vorige hoofdstuk is al even gememoreerd aan Simon Zwartkruis die voet-
baller Clarence Seedorf in 2003 nadrukkelijk als weldoener presenteerde. 
In de jaren daarna volgden andere auteurs dit voorbeeld. Sommigen van 
hen deden dat terloops, zoals Gert Jan de Vries, Verheul en Nieuwenburg 
in hun biografieën over respectievelijk Zijlaard-van Moorsel, Rijkaard en 
Sauerbreij.233 Andere schrijvers stonden er iets uitgebreider bij stil, met 
name de biografen van atleten die buiten Nederland waren geboren en via 
liefdadigheid uiting gaven aan hun verbondenheid met het moederland. 
In zijn biografie over de op Curaçao geboren maar sinds 2011 voor Neder-
land uitkomende Martina ging Woestenburg in op zijn christelijk geloof en 
ambitie om volgens de tien geboden te leven. De atleet verklaarde niet te 
geloven in de ‘stelregel dat een topsporter egoïstisch moet zijn om succes-
sen te kunnen behalen’, maar juist energie te halen uit het helpen van an-
dere mensen. ‘Martina brengt dat laatste onder andere in de praktijk met 
zijn eigen foundation, die hij sinds 2009 heeft. De achterliggende gedachte 
van de Churandy Martinafoundation is iets terug te doen voor Curaçao.’234

Kiplagat is de atlete die het meest nadrukkelijk als een filantroop werd 
gepresenteerd. Knippen introduceerde haar als ‘niet alleen een hardloop-
ster, maar ook een loopster met een hart’ en ‘de hardloopster met het hart 
op de goede plek’.235 Ook in deze biografie kwam de vermeende spanning 
tussen de in de regel zelfzuchtige kant van de topsporter en de onzelfzuch-
tige kant van de mens aan bod. Knippen benadrukte daarbij dat egoïsme 
en altruïsme wel degelijk heel goed verenigbaar waren in één persoon, 
in casu Kiplagat. Zij wist haar hardloopcarrière schijnbaar moeiteloos te 

231  Jo Littler, ‘ “I feel your pain”. Cosmopolitan charity and the public fashioning of the celebrity 
soul’, Social Semiotics 18:2 (2008) 237-251, aldaar 240-241.
232  Yar, Crime, deviance and doping, 9.
233  De Vries, Gedroomd wielrennen, 10; Verheul, Frank Rijkaard, 150; Nieuwenburg, Met vallen en 
opstaan, 182.
234  Woestenburg, Churandy Martina, 149.
235  Knippen, Lornah Kiplagat, achterplat, 9.
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combineren met liefdadigheidswerk, betoogde hij: ‘Een etmaal nadat ze 
zich als nietsontziende topsportster manifesteerde en naar de winst in het 
open Keniaanse crosskampioenschap soleerde, toont Lornah haar ándere 
gezicht: dat van onbaatzuchtige weldoenster.’236 Dat deed ze onder andere 
door een trainingscentrum voor kansarme Keniaanse meisjes en later de 
Lornah Kiplagat Foundation op te richten.

De biografen van Van Nistelrooij en Van Persie slaagden er tot slot in om 
in hun beschrijving van liefdadigheidswerk een dubbele voorbeeldigheid 
aan de voetballers toe te schrijven. Van Helvoirt en Van der Steen typeer-
den Van Nistelrooij als een maatschappelijk bewogen voetballer die meer-
dere goede doelen steunde. Niet alleen dat sierde hem, ook het feit dat hij 
zich daarop niet liet voorstaan: ‘Een betrokken persoonlijkheid dus. Maar 
daar loopt hij niet mee te koop; anderen brengen het te berde. Zoals hij het 
ook liever voor zich houdt dat hij een aantal goede doelen steunt, financieel 
en als ambassadeur, en (…) een eigen fonds heeft’.237 Op vergelijkbare wij-
ze loofde Lloyd-Williams Van Persie en zijn echtgenote: ‘Het echtpaar Van 
Persie was de enthousiaste financier van een aantal goede doelen, maar ze 
waren wel zo kies om niet opzichtig in de publiciteit baby’s op het voorhoofd 
te gaan kussen. Het was verkwikkend om te weten dat de twee in de zee van 
egoïsme die het moderne voetbal was tegen de stroom in zwommen.’238

4.3 Slot

In dezelfde passage over de liefdadigheid van Van Persie merkte Lloyd-Wil-
liams in algemene zin op: ‘voetballers hebben door hun frequente aanwe-
zigheid in de roddelrubrieken van de kranten een slechte reputatie gekre-
gen, maar de meesten van hen laten zich regelmatig van hun genereuze en 
vriendelijke kant zien.’239 De biograaf gebruikte Van Persie in het bijzon-
der als een soort januskop, door in het boek zowel zijn feilbaarheid als zijn 
voorbeeldigheid te benoemen. 

Beide eigenschappen keerden in deze laatste periode veelvuldig terug in 
sportbiografieën, ofschoon niet vaak tezamen. De boeken met een grote 
nadruk op exemplarisch gedrag hebben door een combinatie van factoren 
in de media nauwelijks aandacht gekregen. Desalniettemin leren ook deze 
ons veel over hoe biografen sporters percipieerden, namelijk als rolmodel-
len die, op min of meer vergelijkbare wijze als sporters in de jaren veertig 
en vijftig, kunnen dienen als deugdzame voorbeelden voor anderen. 

Maar het is toch de grote nadruk op de door sporters gemaakte fou-

236  Ibidem, 155.
237  Van Helvoirt e.a., Gedreven, 127.
238  Lloyd-Williams, Robin van Persie, 244.
239  Ibidem, 242.
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ten in de persoonlijke levenssfeer die in deze periode het meest in het oog 
springt. De boeken waarin die werden beschreven vonden gretig aftrek, 
genereerden de nodige mediabelangstelling en stimuleerden anderen tot 
het schrijven van vergelijkbare biografieën, vaststellingen die onmogelijk 
los van elkaar gezien kunnen worden. Publiciteit stuwt immers de ver-
koop, maar we hebben ook gezien dat hoge verkoopcijfers tot nieuwe pu-
bliciteit leiden. 

Het veelvoorkomende narratief van de gevallen sportman was in veel 
opzichten duidelijk vernieuwend ten opzichte van verhalen uit eerdere 
sportbiografieën. Zowel in hun taalgebruik als thematiek waren biografen 
in deze periode explicieter dan ooit. Lezers van sportbiografieën werden 
zo geconfronteerd met een duidelijk toegenomen intimiteit die nog niet 
zo lang geleden ondenkbaar was geweest. Zij leerden sporters nu ook ken-
nen als mensen die zich inlieten met zaken die in principe niet met top-
sport geassocieerd worden, zoals verslavingen, seks en criminaliteit. Te-
gelijkertijd zou het onjuist zijn om de verschijning van deze biografieën 
enkel als discontinuïteit ten opzichte van eerdere periodes te beschouwen. 
In zekere zin is de constructie van de gevallen sportman immers ook een, 
weliswaar extreme, voortzetting van de in de jaren negentig veel gemaak-
te constructie van de kwetsbare sporter, met destijds vooral aandacht voor 
emoties en psychische problemen. Want door inzage te geven in de per-
soonlijke misstappen van sporters maakten biografen ze in deze meest re-
cente periode kwetsbaarder dan ooit. 
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Toen Joris van den Bergh in 1929 het bestaansrecht van een biografie over 
een sportman verdedigde eindigde hij zijn pleidooi met de stellige woor-
den: ‘En ik zeg U, dat hij er bij behoort. Want de grooten die een volk groot 
maken, zijn met een keten aan elkaar verbonden.’1 Zijn uitspraak bleek 
profetische waarde te hebben. De sportman is er inderdaad bij gaan horen, 
als een aparte categorie in de reeks bekende Nederlanders van wie het le-
vensverhaal wordt opgetekend en uitgegeven. Na Te midden der kampioe-
nen volgden immers nog ruim tweehonderd andere biografieën over Ne-
derlandse sporters. Het feit dat slechts 9 procent daarvan om het leven van 
een sportvrouw draaide, laat zien dat die er dus, om bij Van den Berghs 
terminologie te blijven, in veel mindere mate bij is gaan horen. Dat geeft 
aan dat de lange tijd geldende stelregel dat een biografie het gevolg was van 
sportsucces niet zonder meer kan worden omgedraaid. Er zijn veel kampi-
oenes van wie het levensverhaal nooit is opgetekend; sportsucces leidt dus 
niet automatisch tot een biografie. De Nederlandse sportbiografie is voor-
namelijk een genre over mannen, geproduceerd door mannen. Dat zegt 
iets over de sportwereld, maar ook over de sportjournalistiek, omdat daar-
uit – zo blijkt uit dit onderzoek – verreweg de meeste biografen afkomstig 
zijn.

Het merendeel van de boeken, 75 procent, is gepubliceerd na 1995. Aan 
het groeiende aanbod is ook na 2014, het laatste jaar waarop dit onderzoek 
betrekking heeft, geen einde gekomen. ‘Geslaagd, gevallen of mislukt: elke 
sporter krijgt een biografie’, kopte dagblad Trouw in 2017 boven een arti-
kel rondom de publicatie van een boek over Gerard den Haan, volgens de 
ondertitel de ‘slechtste voetballer van Nederland’.2 Deze constatering il-
lustreert eveneens fraai dat er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden die 
Van den Bergh vermoedelijk niet heeft kunnen bevroeden. Waar hij im-
mers nog een, voor die tijd logisch, causaal verband legde tussen een bio-
grafie en de ‘grootsheid’ van een sporter, leert de recente geschiedenis dat 

1 Van den Bergh, Te midden der kampioenen, 221-222.
2 ‘Geslaagd, gevallen of mislukt: elke sporter krijgt een biografie’, Trouw (27 april 2017).

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   239 20-12-18   14:26



240 Conclusie

die relatie inmiddels niet meer vanzelfsprekend is. Zonder het criterium 
precies te definiëren kunnen we vaststellen dat ook aan de minder ‘groo-
ten’ in de sport steeds vaker een biografie wordt gewijd, zoals niet alleen 
blijkt uit het specifieke voorbeeld van Den Haan, maar nog duidelijker uit 
de veel grotere reeks van voorbeelden die ik in het laatste hoofdstuk van dit 
proefschrift heb aangehaald. Steeds meer biografen hebben in de afgelo-
pen vijftien jaar de genoemde stelregel genegeerd en daarmee bijgedragen 
aan wat sociologen inflatie of democratisering van roem noemen.

Voor ik terugkeer op de in de inleiding gestelde onderzoeksvraag, is het 
goed om eerst kort stil te staan bij enkele verklaringen voor de sterk ge-
groeide biografische belangstelling voor sporters. Deze maakt allereerst 
deel uit van de sinds de jaren tachtig stijgende populariteit van het biogra-
fische genre als zodanig. Het individuele perspectief, zeker van en op be-
kende mensen, heeft aan invloed gewonnen en manifesteert zich niet al-
leen in biografieën maar ook in andere media, zowel de traditionele als 
recentelijk de sociale. Een belangrijke oorzaak voor de bloei van speci-
fiek de sportbiografie is daarnaast gelegen in het feit dat sport, zowel de 
breedte- als de topsport, zich in de afgelopen negentig jaar heeft ontwik-
keld tot een in alle opzichten belangrijk en relevant maatschappelijk veld. 
Er is steeds meer geld in omgegaan en sport is bovendien een belangrijk 
politiek beleidsterrein en object van multidisciplinair academisch onder-
zoek geworden. Daarnaast is, in niet onbelangrijke mate door de sterk ge-
groeide media-aandacht, een steeds groter aantal individuele sporters te-
genwoordig herkenbaar voor een breed publiek. Het zijn al lang niet meer 
enkele exceptioneel presterende atleten – met name in de eerste helft van 
de twintigste eeuw nog veelvuldig als ‘helden’ aangeduid – die grote lande-
lijke bekendheid genieten. Een klein aantal ‘helden’ is vervangen door een 
veel groter aantal sterren en later celebrities of bekende Nederlanders. Er 
is bovendien een constante vraag naar informatie over deze bekende spor-
ters ontstaan. Met name de levens van voetballers, die sinds de jaren ne-
gentig meer en meer geld met hun sport konden verdienen, lijken tot de 
verbeelding te spreken. Dit blijkt in ieder geval uit het grote aantal voetbal-
biografieën – waarvan een aantal, vooral in het afgelopen decennium, ook 
nog eens goed verkoopt. Levensverhalen van sporters voorzien in en dra-
gen bij aan de kennelijke publieke behoefte aan details over het leven in en 
buiten de sport.

Behalve deze kwantitatieve ontwikkelingen van het genre ben ik in dit 
proefschrift op zoek gegaan naar antwoorden op de vraag hoe en onder 
invloed waarvan de biografische representatie van sporters is veranderd. 
Deze focus op representatie betekent dat ik in dit boek niet zozeer aan-
dacht heb besteed aan de vraag hoe sporters in verschillende periodes 
hun levens hebben geleefd, maar vooral hoe biografen hun levensverhalen 
door de tijd heen hebben geconstrueerd en welke betekenissen zij aan hen 
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hebben toegeschreven. Daarmee heb ik deze dissertatie nadrukkelijk wil-
len positioneren binnen het in Nederland nog bescheiden onderzoekster-
rein van de culturele sportgeschiedenis. Ik heb in theoretisch en metho-
dologisch opzicht aansluiting gezocht bij Angelsaksische onderzoekers die 
vanuit een vergelijkbaar constructionistisch perspectief grote aantallen 
levensverhalen, vaak autobiografieën, van sporters hebben geanalyseerd, 
zoals Whannel, Pipkin en Woolridge. Hoewel ik geen comparatief onder-
zoek heb verricht, heb ik op basis van hun studies de representatie van Ne-
derlandse sporters wel in enig internationaal perspectief geplaatst. Het is 
gebleken dat veranderingen binnen het genre van de Nederlandse sport-
biografie, waarop ik hieronder nader inga, zich vaak iets eerder ook in En-
geland hebben voltrokken.

Binnen de onderzochte periode van 1928 tot 2014 heb ik vier tijdvakken 
gedefinieerd waarin duidelijk te onderscheiden vormen van representa-
tie overheersten. Desalniettemin wil ik in dit kader benadrukken dat in-
houdelijke veranderingen in de wijze van representeren zich vrijwel altijd 
geleidelijk hebben voltrokken. Representatie past vaak, zoals onder ande-
ren Whannel en Taylor in meer theoretische zin hebben opgemerkt, bin-
nen bestaande narratieve conventies.3 Hoewel biografen zelden verwij-
zen naar andere biografieën, bouwen ze, zo blijkt, toch voor een groot deel 
voort op het werk van hun voorgangers – in de gebruikte structuur, the-
matiek en frames – waardoor hun boeken vrijwel nooit radicaal afwijken 
van eerder gepubliceerde biografieën. Representatie strookt bovendien 
vaak met bredere culturele conventies. Soms weerspiegelen de biografie-
en bestaande maatschappelijke mentaliteiten, soms versterken ze die en 
soms dagen ze die uit. 

In de eerste, relatief lange, periode, tussen 1928 en 1969, benadruk-
ten de biografen voornamelijk de eenvoud en nuchterheid van de sporters 
en hun vermogen om ondanks internationale successen niet naast hun 
schoenen te gaan lopen. Door deze eigenschappen enerzijds te waarderen 
en anderzijds als ‘typisch Nederlands’ te typeren, maar ook door de pres-
taties op het wereldtoneel te beschouwen als betekenisvol voor de Neder-
landse natie als geheel, eigenden verschillende schrijvers zich de sporters 
toe als goede vaderlanders. De nationalistische uitingen in deze biografie-
en veranderden in deze periode echter wel van karakter, van expliciet en 
geestdriftig aan het einde van de jaren twintig naar impliciet en gematigd 
na de Tweede Wereldoorlog. Na het begin van de jaren zestig verdwenen 
referenties aan ‘Nederland’ en ‘het vaderland’ vrijwel geheel uit sportbio-
grafieën. In grote lijnen hield deze ontwikkeling gelijke tred met de ma-
nier waarop in deze periode ook in andere media uiting werd gegeven aan 

3 Whannel, Media sport stars, 49; Taylor, ‘From source to subject’, 479-480.
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gevoelens van nationalisme en chauvinisme, waarmee de stelling dat bio-
grafieën niet los gezien kunnen worden van de tijd en cultuur waarin ze 
zijn geschreven, duidelijk wordt onderstreept. 

De eerste biografieën waren duidelijk onderdeel van een maatschap-
pelijk waardendiscours. Door hun boeken te verdedigen met referenties 
aan meer algemene kritiek op heldenverering en sportverdwazing meng-
den de verschillende biografen zich in discussies over de rol en plaats van 
sporters in de Nederlandse samenleving. Daarmee zijn deze biografie-
en, met name die kort na de Tweede Wereldoorlog zijn gepubliceerd, zeer 
waardevolle bronnen gebleken om meer inzicht te krijgen in dit nog nau-
welijks onderzochte publieke debat. De auteurs gingen als het ware de dia-
loog aan met hun lezers en stelden hen op twee manieren gerust. Ten eer-
ste door te benadrukken dat ook zij mateloze aanbidding afkeurden en te 
betogen dat hun biografieën derhalve ook niet als hagiografieën moesten 
worden beschouwd. Ten tweede resulteerde die stellingname daadwerke-
lijk in een relativerend narratief. Door sporters als gewone helden te ty-
peren representeerden de biografen nadrukkelijk breed gedeelde ideeën 
over wat wenselijke deugden waren. In een tijd waarin ook andere journa-
listen en biografen een zeker gewoonheidsideaal toeschreven aan beken-
de en invloedrijke personen, zoals aan premier Drees en koningin Juliana, 
was het voor auteurs nauwelijks denkbaar om uitgesproken lyrisch over 
sporters te schrijven en ze op die manier op een huizenhoog voetstuk te 
plaatsen. De levensverhalen waarin dit wel gebeurde, die over Jaap Eden 
en Moeskops, zijn dan ook van eerdere datum, respectievelijk 1928 en 
1929. De biografieën die vanaf de tweede helft van de jaren veertig werden 
geschreven weerspiegelden én versterkten op hun eigen manier in Neder-
land dominante denkbeelden over gedrag en levenswijze, al is hun precie-
ze invloed moeilijk in te schatten. 

In de tweede periode, tussen 1970 en 1989, typeerden de meeste biogra-
fen de atleten als assertieve en voor zichzelf opkomende mensen. Dit be-
tekent niet dat het gewoonheidsideaal helemaal verdween, wel dat het veel 
minder werd gearticuleerd. Representatie is een dynamisch en tijd- en 
cultuurgebonden proces; derhalve veranderde de manier waarop schrij-
vers de sporters percipieerden. Door geld en conflicten tot prominente 
thema’s te maken droegen de biografen het idee uit dat de sporters zelf-
bewuste mannen en (een enkele keer) vrouwen waren die, soms letterlijk 
maar meestal figuurlijk, vochten voor waar ze recht op meenden te heb-
ben: een hoger inkomen, een betere machtspositie of de zo gemiste erken-
ning. De aandacht voor geld en consumptiegoederen kwam niet helemaal 
uit de lucht vallen. In de jaren vijftig en zestig hadden enkele biografen ook 
al over salarissen, maatpakken en auto’s geschreven, maar beperkter, be-
schroomder en terughoudender dan hun opvolgers. Ze relateerden deze 
materiële zaken bovendien aan de noeste arbeid en ijverige trainingsinzet 
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die eraan ten grondslag hadden gelegen, een verband dat schrijvers vanaf 
de jaren zeventig veel minder legden. 

In de eerste naoorlogse decennia was het vrijwel onmogelijk geweest om 
uitvoerig en verheerlijkend over geld en luxe te schrijven. In een samen-
leving waarin schaarste een belangrijke praktijk was en (mede daardoor) 
soberheid een belangrijk maatschappelijk ideaal, was het voor biografen, 
wilden ze althans aansluiting vinden bij de belevingswereld van hun le-
zers, niet logisch om sterke nadruk te leggen op de materiële bezittingen 
van sporters. Dat veranderde in de jaren zeventig, toen steeds meer au-
teurs begonnen te schrijven over het inkomen, de huizen en de vakanties 
van de sporters. Deze toegenomen financiële transparantie weerspiegelt 
voor een deel de grotere en steeds publiekere rol van geld in met name de 
voetbalwereld, waarin sinds de tweede helft van de jaren zestig meer spe-
lers fullprof werden en zich zowel individueel als georganiseerd (via de in 
1961 opgerichte spelersvakbond vvcs) uitspraken voor hogere lonen. Om-
dat geld een belangrijker onderdeel werd van het publieke discours over 
sport, werd het voor biografen makkelijker maar ook noodzakelijker om 
hierover te schrijven. Tegelijkertijd is het ook zo dat deze biografieën in 
een samenleving verschenen die zich langzaam maar zeker had ontwik-
keld tot een consumptiemaatschappij. Het is aannemelijk dat het gegeven 
van een gemiddeld welvarender lezerspubliek bijdroeg aan het slechten 
van het taboe op het openlijk schrijven over geld en luxe. 

Voor emoties, zeker de negatieve, was lange tijd weinig plaats in sport-
biografieën. In de jaren zeventig en tachtig schreven enkele biografen wel-
iswaar voor het eerst over het verdriet om bijvoorbeeld de dood van ou-
ders, maar beperkt, descriptief en nog nauwelijks gebruikmakend van het 
therapeutisch jargon dat in de jaren negentig gemeengoed werd. Die ver-
anderde uitingsvorm heeft eraan bijgedragen dat in biografieën die zijn 
gepubliceerd tussen 1990 en 2005 schrijvers hun sporters veel kwetsbaar-
der maakten dan voorheen. Ze toonden in toenemende mate ook de scha-
duwzijde van het sportleven en presenteerden de atleten niet alleen als 
gevierde kampioenen, maar soms ook als breekbare slachtoffers van het 
grootkapitaal, het kritische publiek of het eigen lichaam. Op een metani-
veau vervingen zij op die manier het ideaal van zelfverzekerdheid door het 
ideaal van gevoeligheid en benadrukten minder de rationaliteit en meer de 
emotionaliteit van sporters. 

Ook deze nadruk op emoties en de steeds grotere openheid over psychi-
sche problemen, zeker in de jaren rond de eeuwwisseling, staat in nauwe 
relatie tot de maatschappelijke context waarin de levensverhalen werden 
opgetekend en gepubliceerd. Het abstracte karakter van complexe proces-
sen van emotionalisering en psychologisering maakt het niet eenvoudig 
om te beoordelen hoe biografen en sporters zich daartoe precies verhiel-
den, en of ze met hun openheid maatschappelijke trends volgden, dan wel 
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leidden. Zeker is in ieder geval dat de mentaliteitsverandering ten aan-
zien van wat Beunders ‘publieke tranen’ heeft genoemd, zich óók manifes-
teerde in sportbiografieën.4 In een maatschappij waarin volgens historici 
en sociologen de openbare uiting van negatieve emoties als angst en ver-
driet steeds meer als acceptabel en zelfs wenselijk werd beschouwd, werd 
het voor sporters vanzelfsprekender en gemakkelijker om over hun gevoe-
lens te praten en zo mede een verklaring te geven voor zelf ervaren dan wel 
door het publiek geconstateerd ‘falen’. Het werd bovendien logischer voor 
biografen om daarover te schrijven. Zo bezien lijkt het onthullen van par-
ticuliere emoties en mentale problemen onderdeel te zijn van een breder 
emotioneel en psychologisch discours. Wel is het zo dat sportbiografieën 
daaraan volgens een eigen logica uiting gaven, door aandacht te vestigen 
op specifieke, aan de sport gerelateerde pijn. In de levensverhalen over 
sporters zijn bepaalde aspecten van de ‘therapiecultuur’ minder aanwezig 
dan andere. De normalisering van psycholoogbezoek uitte zich bijvoor-
beeld slechts ten dele in de biografieën. Verschillende biografen schreven 
weliswaar voor het eerst over de psychische bijstand die sporters zoch-
ten en ontvingen, maar ze gaven tegelijkertijd blijk van de ongemakkelijke 
houding die sommige, vooral mannelijke, atleten nog altijd aannamen ten 
opzichte van die hulp, waarmee ze vermoedelijk representatief waren voor 
een groot deel van de nog steeds overwegend mannelijke sportwereld. Vol-
gens Furedi werd een zekere mate van openheid over hulp zoeken vanaf 
de jaren negentig in toenemende mate als deugdelijk gedrag beschouwd, 
maar het lijkt er op dat de sportbiografie niet het medium was dat voorop-
liep in het normaliseren daarvan.5

De opkomst van het narratief van de gevallen sportman, dat tussen 2006 
en 2014 in korte tijd zeer populair werd, lijkt in tegenstelling tot de meeste 
van de voorafgaande narratieven wel een radicaal nieuw fenomeen. Door 
uitspattingen op het gebied van seks, drank, drugs en in sommige geval-
len criminaliteit te benoemen, betraden biografen, vaak in samenwerking 
met de sporters aan wie ze die ‘zonden’ toeschreven, tot dan toe nog on-
ontgonnen terrein. Biografieën waarin sporters overspel en verslavingen 
opbiechtten bestonden tot voorheen niet of slechts bij hoge uitzondering, 
maar werden in deze laatste periode bij bosjes geschreven, een ontwikke-
ling die in andere landen zoals Engeland en de Verenigde Staten interes-
sant genoeg al decennia eerder had plaatsgevonden. 

Het is de vraag hoe dit verschijnsel maatschappelijk te duiden is. De 
in de media veelgehoorde verklaring voor de recente dominantie van dit 
soort sensationalistische biografieën, samen te vatten als: schandaalver-
halen verkopen nu eenmaal goed, is te reductionistisch en bovendien ahis-

4 Beunders, Publieke tranen, 44.
5 Furedi, Therapy culture, 37.
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torisch. De nadruk op de feilbaarheid van de sporters lijkt, vanwege de ex-
pliciete beschrijving en het private karakter van de beschreven zonden, 
bovenal een uiting te zijn van veranderde culturele opvattingen over wat 
tot het privéleven en wat tot het openbare leven behoort. Technologische 
ontwikkelingen hebben geleid tot een situatie waarin de betekenis van pri-
vacy grondig is veranderd en meer informatie dan ooit publiek bezit is ge-
worden, zowel over zaken als personen. Hierdoor zijn de grenzen tussen 
publiek en privé met name in de laatste decennia snel vervaagd en worden 
die bovendien continu betwist, door journalisten, publieke figuren en me-
diagebruikers. Ook sommige sporters doen hieraan mee, door zelf de pu-
bliciteit te zoeken en hun privéleven uit te venten. Dat doen ze ook door, in 
samenwerking met biografen, in ‘openhartige’ en ‘onthullende’ biografie-
en inzage te geven in gedachten, emoties en handelingen die nog niet zo 
lang geleden tot het besloten privédomein behoorden.

In algemene zin worden de grenzen tussen het publieke en private do-
mein poreus doordat informatie die voorheen als privé werd beschouwd 
breed toegankelijk wordt gemaakt.6 Wanneer we de sportbiografieën vanuit 
dit perspectief bezien, springt één belangrijke langetermijnontwikkeling in 
het oog, een duidelijk patroon dat veel van de eerder beschreven trends met 
elkaar verbindt: biografen hebben in hun boeken gaandeweg steeds meer 
informatie verschaft die in eerdere periodes als privé werd beschouwd. 
Om dit patroon verder te duiden grijp ik terug op de ondertitel van een re-
cente sportbiografie, Achter de kleedkamerdeur (2012), een beeldspraak 
die zinspeelt op het gesuggereerde open en vrijmoedige karakter van dit 
boek.7 Hoewel deze door Iwan Tol geschreven biografie, over voetballer 
Hans Kraay jr., slechts een marginale rol in dit onderzoek heeft gespeeld, 
is de kleedkamerdeur een interessante en behulpzame metafoor voor de 
veranderde biografische weergave van het intieme leven van de sporter. 

Keren we weer even terug naar de eerste periode, dan is duidelijk dat 
de lezer van een sportbiografie toen over het algemeen nog weinig te zien 
kreeg van de sporter. De kleedkamer, om het zo te zeggen, was nog een re-
latief gesloten domein waarin de sporter zich ongezien kon terugtrekken. 
De deur ernaar toe stond slechts op een kier. De schrijvers deelden voor-
namelijk oppervlakkige informatie over atleten. Die had bovendien vrijwel 
altijd betrekking op de sportieve verrichtingen en zelden op persoonlij-
ke gebeurtenissen en gedachten. Passend bij de mores van de (sport)jour-
nalistiek tot aan de jaren zestig drongen biografen nauwelijks binnen in 
de privéwereld van sporters omdat ze die in principe niet relevant acht-
ten voor hun publieke optredens. Sommigen van hen gaven dan ook blijk 
van ongemak, in een enkel geval onverschilligheid, als ze wél summiere 

6 Thompson, ‘Shifting boundaries of public and private life’, 64.
7 Tol, Hans Kraay jr. Achter de kleedkamerdeur.
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details over persoonlijke zaken prijsgaven. Bij uitzondering zetten schrij-
vers en sporters de deur iets verder open, zoals het echtpaar Jan en Fanny 
Blankers in 1949. Hoewel slechts beperkt, terughoudend en duidelijk ge-
genderd, lieten Blankers en coauteur Aad van Leeuwen voor het eerst een 
wereld buiten de sport zien, door steeds op de huismoederrol van hun pro-
tagonist te wijzen, en boden op die manier inzicht in het huiselijke leven 
van een bekende sporter.

In de jaren zestig verwijdden enkele schrijvers, in samenspraak met 
sporters, de kier waarop de kleedkamerdeur stond. Dat gebeurde vooral 
door de biografen van Gerrit Schulte (1960) en Anton Geesink (1962), die 
als eersten schreven over de relatie van sporters met hun levenspartners. 
In Fanny had Blankers weliswaar aandacht besteed aan het gezinsleven, 
maar zonder daarbij in te gaan op zijn eigen verhouding tot de atlete. Hoe-
wel ook de biografen van Schulte en Geesink nog veel reserve in acht na-
men, moet de symbolische betekenis van passages over en foto’s van echt-
genotes in deze boeken niet worden onderschat. Door dit soort voorheen 
als privé beschouwde informatie te delen maakten de auteurs sporters 
herkenbaar en menselijk en vormden hun portretten de opmaat naar een 
in latere jaren duidelijk meer informele manier van biograferen. In de ja-
ren zeventig ging de deur namelijk nog iets verder open, al waren er spor-
ters, zoals Henk Groot (1970) en Coen Moulijn (1972), die hem het liefst in 
het slot hadden gegooid. In een tijd waarin een deel van de Nederlandse 
sportjournalistiek op zoek ging naar ‘de mens achter de sporter’, werd het 
steeds gangbaarder om elementen uit het gezinsleven te beschrijven, in-
clusief anekdotes over de liefde, beschrijvingen van woninginterieurs en 
verhalen over hobby’s. Het leven buiten de sport werd dan ook langzaam 
een vast onderdeel van biografieën, niet alleen in woord, maar ook in beeld. 
Lezers kregen namelijk letterlijk meer van sporters te zien door de opname 
van privéfoto’s in de boeken. Maar intiem, zeker naar hedendaagse maat-
staven, waren de levensverhalen in deze periode nog zelden. Verschillende 
biografen noemden, zoals eerder gememoreerd, wel de dood van naasten, 
zoals de vaders van Theo Laseroms (1970) en Sjoukje Dijkstra (1981), maar 
gingen slechts beknopt in op de emotionele impact daarvan. Uitweiden 
over verdriet behoorde nog niet tot de conventies van de sportbiografie.

Vanaf de jaren negentig veranderde dat nadrukkelijk. De kleedkamer-
deur ging nu een stuk verder open en biografieën, met name de geautori-
seerde, werden over het algemeen veel persoonlijker. Auteurs gaven in de 
boeken ook steeds meer blijk van hun persoonlijke betrokkenheid bij de 
sporters. Deze personalisering manifesteerde zich met name in de toege-
nomen aandacht die biografen aan het gevoelsleven van de atleten gingen 
besteden. Zij schreven veel meer dan voorheen over intieme gedachten en 
particuliere gebeurtenissen. Met de deur open kon de lezer de sporter nog 
beter observeren. Hij zag niet alleen maar trotse en sterke atleten, maar 
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kreeg nu ook de mogelijkheid om hun voorheen nauwelijks zichtbare litte-
kens van dichterbij te aanschouwen. Die waren soms het gevolg van won-
den opgelopen in de sport, zoals blessures of een gebrek aan waardering 
van toeschouwers, maar ook van zaken die geheel daarbuiten lagen. Met 
name de beschrijving van thema’s die biografen nauwelijks of slechts in-
direct aan de sport relateerden was in deze periode vernieuwend voor het 
genre. Zo schreven zij, met medewerking van de betreffende sporters, 
over ervaringen met psychische klachten en stoornissen, bijvoorbeeld van 
Gianni Romme (2001) en Leontien Zijlaard-van Moorsel (2002), en over 
de emotionele gevolgen van ongewenste intimiteiten en/of verhoudingen, 
bijvoorbeeld voor Marcel Wouda (2001) en Bettine Vriesekoop (2003). 

In de periode na 2005 kregen lezers van veel sportbiografieën, zoals de 
ondertitel van Tols Kraaij-biografie suggereert, daadwerkelijk een kijk-
je achter de kleedkamerdeur. Niet alleen stond die inmiddels wagenwijd 
open, lezers konden nu ook dichterbij komen dan ooit en zo de sporters 
van heel dichtbij bekijken. Sommigen werkten niet mee en waanden zich 
dus onbespied, zoals Robin van Persie (2012) en Badr Hari (2013), maar 
de meeste sporters nodigden biograaf en lezer om uiteenlopende redenen 
vrijwillig uit om een kijkje te komen nemen. Deze gastvrijheid leidde tot 
een ongekende openheid over gedragingen en zaken die voorheen nauwe-
lijks tot geen rol hadden gespeeld in biografieën, zoals hedonisme en pro-
miscuïteit. Hoewel het beschreven drank- en drugsgebruik van sporters 
in sommige gevallen wel degelijk in relatie stond tot hun actieve carrières, 
zoals bij Martin Verkerk (2013) die de pijn van zijn blessures verdronk, of 
bij Glenn Helder (2014) die gokverslaafd raakte omdat hij als voetballer 
gevoelig was voor kicks en veel geld en tijd had, valt op dat het nachtleven 
dikwijls het sportleven naar de achtergrond verdrong. De vraag of we deze 
boeken nog wel als sportbiografieën moeten beschouwen, is gerechtvaar-
digd, maar zou ik toch met ja willen beantwoorden. Hoewel de biografieën 
over bijvoorbeeld Jan Ykema (2009) en Gert Jakobs (2012) eerder het resul-
taat zijn van toegeschreven beroemdheid – niet zozeer een direct gevolg 
van hun sportieve prestaties, maar van hun bijzondere levenswandel  – 
blijven ze (oud-)sporters, die zonder hun topsportcarrière vermoedelijk 
überhaupt nooit zouden zijn gebiografeerd.

De sportbiografie is dus, samenvattend, in toenemende mate een ‘in-
tegrale biografie’ geworden, waarin auteurs, vaak hand in hand met hun 
protagonisten, steeds meer hebben prijsgegeven van het innerlijke leven 
van de sporters.8 De maatschappelijke en journalistieke normen hierover 
zijn in de onderzochte periode sterk veranderd, maar omgekeerd hebben 

8 Voerman, ‘De onstuitbare opmars van het private in de politiek’, 22. Voerman gebruikt de term ‘in-
tegrale biografie’ om een belangrijke verandering binnen het genre van de politieke biografie te dui-
den. Daarin is het accent verschoven van de beschrijving van de politieke loopbaan naar het hele le-
vensverhaal van een politicus.
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biografen en sporters deze normen ook helpen oprekken en is het aanne-
melijk dat de ontwikkeling in de richting van steeds verdere openhartig-
heid zich de komende tijd doorzet. Verschillende biografieën die zijn ver-
schenen na 2014 wijzen daar in ieder geval al op.

In dit proefschrift heb ik de belangrijkste veranderingen binnen het 
 genre van de sportbiografie onderzocht. Parallel daaraan heb ik ook enke-
le ontwikkelingen in de Nederlandse sportjournalistiek beschreven, daar-
mee bijdragend aan de verdere fragmentatie van de geschiedenis ervan. 
Hoewel met name Stokvis een aantal zeer relevante studies heeft verricht, 
ontbreekt tot op heden een uitgebreid overzichtswerk waarin niet alleen 
sociologische aandacht is voor de organisatie van de Nederlandse sport-
journalistiek, maar ook cultuurhistorische aandacht voor identiteitsvor-
ming en representatie van sport en sporters in kranten, tijdschriften en op 
televisie. Met behulp van steeds meer gedigitaliseerde geschreven en au-
diovisuele bronnen is op dat gebied nog een wereld te winnen en zouden 
we nog meer kunnen leren over de veranderde mediaperceptie van sport 
en sporters. 

Met dit onderzoek naar de sportbiografie, weliswaar slechts een enkel 
maar daarom een niet minder belangrijk medium, heb ik alvast inzicht 
willen geven in het sterk gegroeide culturele belang van sporters in Ne-
derland. Die hebben, onder andere door de publicatie van een groot aan-
tal levensverhalen, een steeds prominentere plaats in het publieke domein 
opgeëist en toebedeeld gekregen. De stelling van biograaf Van den Bergh 
waarmee ik deze conclusie opende – de sporter hoort erbij – is negentig 
jaar later dan ook niets minder dan een understatement. 
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Bijlage Volledige lijst van  
Nederlandse sportbiografieën, 
1928-2014

Biografie Jaar Sport

Leo Lauer, De roman van Jaap Eden 1928
Schaatsen/
wielrennen

Joris Van den Bergh, Te midden der kampioenen 
(Moeskops en de sprint) (Piet Moeskops)

1929 Wielrennen

Max Euwe, Aan de nagedachtenis van Daniel Noteboom jr. 1932 Schaken

Max Euwe e.a., H.G.M. Weenink 1932 Schaken

Hans Kmoch, Euwe slaagt! (Max Euwe) 1937 Schaken

Klaas Peereboom, Abe Lenstra 1948 Voetbal

Jan Blankers en Aad van Leeuwen, Fanny. De geschie-
denis van 4 gouden medailles (Fanny Blankers-Koen)

1949 Atletiek

Fenno Schoustra, Abe Lenstra 1950 Voetbal

Martin W. Duyzings, Faas Wilkes. Een voetbalcarrière 1951 Voetbal

Jan Nollen, Wim van Est. Het verhaal van een sterk renner 1952 Wielrennen

Stichting de Hoefslag, Abraham van Hoboken van 
Hoedekenskerke. 1874-21 februari-1954

1954
Paarden-
sport

Martin van Daal, Het wielerleven van Gerrit Schulte 
(le fou pédalant)

1960 Wielrennen

Henk van Veenendaal, Op de mat naar de top 
(Anton Geesink)

1962 Judo

Fred de Bruyne, Peter Post 1965 Wielrennen

Fred Froger, Tom Okker. Op weg naar de wereldtop 1966 Tennis

F.R. Bonte, Oog in oog met Johan Cruyff 1967 Voetbal

Fred Froger, Topsporters. Ard Schenk, Kees Verkerk 1967 Schaatsen 

F.R. Bonte, Oog in oog met Stien Kaiser 1969 Schaatsen

Jan Plekker, Henk Groot-Ajax 1970 Voetbal

Henk Schel, Wim van Hanegem. Ik, de ‘kromme’ 1970 Voetbal
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Biografie Jaar Sport

Rob Vente, Theóóóóó! Mijn voetballoopbaan verteld aan 
Rob Vente (Theo Laseroms)

1970 Voetbal

Nico Scheepmaker, Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen 1972 Voetbal

Fred Drakesteijn e.a., Sportsterren (Coen Moulijn, 
Wim van Hanegem, Barry Hulshoff, Sjaak Swart, Jan 
Klijnjan, Wim Jansen, Henk Wery, Johan Neeskens, Hans 
Venneker, Epy Drost, Gerrie Mühren, Piet Schrijvers)

1972 Voetbal

Pierre Huyskens, Daar was ’t. Een biografie van Kees 
Pellenaars

1973 Wielrennen

Alexander Münninghoff, Max Euwe, biografie van een 
wereldkampioen

1976 Schaken

Wil van der Smagt e.a., Willem van Hanegem. ‘De 
Kromme’

1978 Voetbal

Frank Baudoncq, Haan-derlecht. Met Arie Haan achter 
de schermen van Anderlecht

1979 Voetbal

Coo Dijkman, Jantje (Jan Lammers) 1979 Autosport

Theo Noy, Pieter Koeleman en Willem Veenboer, 
Theo Oudshoorn. 25 jaar op de pedalen

1979 Wielrennen

J.A. Deelder, De Dutch windmill (Bep van Klaveren) 1980 Boksen

Jan Hof, Met vallen en opstaan. Sjoukje Dijkstra zonder 
franje

1981
Kunst-
schaatsen

Dik Kruithof en Haije Kramer, Herinneringen aan Waling 
Dijkstra 

1981 Schaken

Wim Amels, Het wielerleven van Joop Zoetemelk 1982 Wielrennen

Wil Smulders, Jaap Eden. De kampioen der kampioenen 1983
Schaatsen/
wielrennen

J.P.A. Ballegoijen de Jong, Man en paard. Het ruiterlijke 
leven van Charles Pahud de Mortanges 1896-1971

1983
Paarden-
sport

Dick van der Veen, ‘Stammie’. Kampioen van de 
wilskracht (Hennie Stamsnijder) 

1983 Veldrijden

Leon Zoeteman en Charles Zwarts, Rudy Koopmans. 
In de ban van de ring

1984 Boksen

Wim Amels, Klassiekerkoning Jan Raas 1984 Wielrennen

Olaf Erikson, Hans Vultink. Biljartambassadeur 1984 Biljart

Martin Ros, Gerrit Schulte. Zesdaagsekoning en 
wielerlegende

1987 Wielrennen

Henny Rückert en Han de Gruiter, Joop Zoetemelk. 
Een sportleven in woord en beeld

1987 Wielrennen
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Biografie Jaar Sport

Sjoerd Claessen, Koeman & Koeman. De eerste, officiële 
biografie van Erwin en Ronald Koeman

1988 Voetbal

Machiel Buijk en Fons van Zunderd, Adrie van der Poel. 
De kampioen van het karakter

1989 Wielrennen

Piet Philippa en Rob Wiedenhoff, Gatso. Race zonder 
finish (Maus Gatsonides)

1990 Autosport

Martin van Amerongen en Gerlof Leistra, Gullit 
(Ruud Gullit)

1990 Voetbal

Adriaan Venema, Osendarp (Tinus Osendarp) 1990 Atletiek

Alexander Münninghoff, Hein Donner, 1927-1988. Een 
biografische schets

1994 Schaken

Piet van der Eijk, Bertus de Harder. Het levensverhaal van 
de Goddelijke Kale

1994 Voetbal

Bert Voskuil, Marco van Basten. Zijn voetballeven. 
De tragiek van een voetbalmiljonair

1995 Voetbal 

Arthur Frid, Cor du Buy. Anekdotes uit het leven van een 
legendarische pingponger

1995 Tafeltennis

Toon Kortooms, Leven als de bliksem (Maus Gatsonides) 1995 Autosport

Adrie van Ophem, Dick Tol, ‘de Knoest’ 1995 Voetbal

Bert Hiddema, Cruijff! Van Jopie tot Johan. De opkomst 
van de beste voetballer aller tijden

1996 Voetbal

Maarten Moll, Jaap Eden. Wereldkampioen op de schaats, 
wereldkampioen op de fiets

1996
Schaatsen/
wielrennen

A.C.M.M. Schrauwen, Vent van de Bok. Marijn Valentijn 
(1900-1991) en de profwielrennerij in de jaren dertig

1996 Wielrennen

Frits Barend en Henk van Dorp, Ajax, Barcelona, Cruijff. 
Het ABC van een eigenzinnige maestro (Johan Cruijff)

1997 Voetbal 

Bert Hiddema, ¡El Cruijff! (Johan Cruijff) 1997 Voetbal

Raf Willems en Hugo Borst eds., Veertien over Nummer 
14. Van Betondorp tot Barcelona (Johan Cruijff)

1997 Voetbal 

Meindert van der Kaaij, Louis van Gaal. Een 
voetbalbiografie

1997 Voetbal

Eric de Bie, De missie van Richard Krajicek 1997 Voetbal

Tim Overdiek, Rik Smits. Dunking Dutchman 1997 Basketbal

Willem Burgers, ‘Fast’ Eddy Smulders. Zijn onstuitbare 
opmars naar de absolute top

1997 Boksen

Jaap Kiers en Bouke Nielsen eds., Jannes. Profiel van de 
bijzondere denksporter Jannes van der Wal

1997 Dammen
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Biografie Jaar Sport

Bert Hiddema, Gullit (Ruud Gullit) 1998 Voetbal

Karel Hardeman, Herinneringen aan jhr. Mr. Ernst W. 
De Jonge 

1998 Roeien

Ruud Mansveld, Voetbal op topniveau. De voetballer Aad 
Mansveld

1998 Voetbal

Fred van Slogteren, Karaktermens Peter Post. Een 
wielerleven

1998 Wielrennen

Noël Truyers, Jan Raas 1998 Wielrennen

Noël Truyers, Hennie Kuiper 1999 Wielrennen

Cors van den Brink, Hellingen van de Montjuic. De 
carrière van Olympisch kampioene Ellen van Langen

1999 Atletiek

Nando Boers e.a., Kick Smit. De Haarlemse 
voetballegende

1999 Voetbal 

Maarten Bax, De Boertjes. Frank en Ronald de Boer, van 
Grootebroek tot Barcelona

2000 Voetbal 

Berry Zand Scholten e.a., Anky. Een leven met Bonfire 
(Anky van Grunsven)

2000
Paarden-
sport

Albert van Keimpema, Abe in Oranje! (Abe Lenstra) 2000 Voetbal

Hans de Beukelaer, Tebroke. Het leven van een 
onverzettelijke hardloper, 1949-1995 (Gerard Tebroke)

2000 Atletiek

Karel Hubert, Jeroen Jansen en Jan C. Hubert, Wim van 
Est. Zijn hart stond stil

2001 Wielrennen

Jacques Vermeulen, Max Euwe. De Nederlandse 
wereldkampioen schaken. Deel 1: 1901-1935

2001 Schaken

Fred van Slogteren, Jan Janssen. Vedette op de grens 2001 Wielrennen

Erik Klap, Gianni (Gianni Romme) 2001 Schaatsen

Bertus ten Caat en Ben ten Velde eds., Harm Slot geeft 
nooit op. Een aantal verhalen en het levensverhaal van een 
bijzondere Drent

2001 Wielrennen

Bart Jungmann, Langs het ravijn. Het veelbewogen 
wielerleven van Johan van der Velde

2001 Wielrennen

Mark Hoogstad, De macht van water. Marcel Wouda en 
de opkomst van het Nederlandse zwemmen

2001 Zwemmen

Ton Sijbrands en Wouter van Beek, Jan Bom, dammer 2002 Dammen

Marc van den Tweel, Wil Hartog. De witte reus 2002 Motorsport

Adri Gorissen, Jan Klaassens, de onverzettelijke 2002 Voetbal

Jan Winkelmolen, Willy van der Kuijlen, een fenomeen. 
‘Skiete Willy’

2002 Voetbal 
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Biografie Jaar Sport

Bas Steman, Tinus! Tinus! Van anorexia tot goud. Een 
hommage (Leontien van Moorsel)

2002 Wielrennen

Gijs Zandbergen, Het zure leven van Bart Zoet. Olympisch 
kampioen 1964

2002 Wielrennen

Kees Kooman, Een koningin met mannenbenen. Fanny 
Blankers-Koen, atlete van de eeuw

2003 Atletiek

Jan Winkelmolen, Peter Herlings. ‘Vallen en opstaan’ 2003 Motorsport

Harry Muré, Het mysterie Jeanne Immink. De vrouw die 
naar de wolken klom

2003 Alpinisme

Ben Hoekendijk, De wereld volgens Reid (Reid de Jonge) 2003 Watersport

Arnold Aarts e.a., Piet Kraak. De IJmuidense 
voetballegende

2003 Voetbal

Dominique Elshout, Alleen vooruit. Hennie Kuiper, 
kampioen van het volk

2003 Wielrennen

Bert Hiddema, De Generaal, 1928-2005 (Rinus Michels) 2003 Voetbal 

Albert Megens en Ernst Potters, De kanonbal. Mr. 
Pijnenburg, coureur, Tilburg, Holland (Jan Pijnenburg)

2003 Wielrennen

Simon Zwartkruis, Clarence Seedorf. De biografie 2003 Voetbal

Alje Kamphuis, Bettine. Overwinnen, overleven (Bettine 
Vriesekoop)

2003 Tafeltennis

Johan Faber, Het mysterie Marco. Van Basten, Ajax en 
Oranje

2004 Voetbal

Manon Colson, Erik Dekker. De biografie 2004 Wielrennen

Frits van Someren, Het leven van Formule 1-coureur Carel 
Godin de Beaufort 1934-1964

2004 Autosport

Guido Derksen, De gebroeders. René en Willy van de 
Kerkhof. Een dubbele voetbalgeschiedenis

2004 Voetbal

Nico de Jong, Rob Slotemaker. De legende 2004 Autosport

Mark van den Heuvel, Rafael Ferdinand van der Vaart. 
Fenomeen

2004 Voetbal

Gerrie Hulsing, Cor Bakker. ‘Een leven lang tussen de 
wielen’

2005 Wielrennen

Marcel Rözer, Winston Bogarde. Deze neger buigt voor 
niemand

2005 Voetbal

Bernard Pijper, Gonnie Brouwer. Sport als levenswijze 2005 Wielrennen

Jan de Bas, Hervormd op wielen. Wielerkampioen Cees 
Erkelens (1889-1959)

2005 Wielrennen

Huub Snoep, Yvonne van Gennip. Winterkoninkje 2005 Schaatsen
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Biografie Jaar Sport

Jacob Melissen, Anky. Fenomeen op vier benen 
(Anky van Grunsven)

2005
Paarden-
sport

Hans Prakke ed., De Kneetstory. Over de dood en de 
gladiolen van een Amsterdamse professional 
(Gerrie Knetemann)

2005 Wielrennen

Leo van de Ruit en Frans van Schoonderwalt, De Kneet. 
Entertainer op twee wielen (Gerrie Knetemann)

2005 Wielrennen

Theo Reitsma, Lucia. Million dollar babe. Biografie van 
een wereldkampioene boksen (Lucia Rijker)

2005 Boksen

Fred van Slogteren, Joop (Joop Zoetemelk) 2005 Wielrennen

Zeger van Herwaarden, Marco van Basten. De jaren in 
Italië en Oranje

2006 Voetbal

Gerrie Hulsing, Gerard van Beek. ‘Een échte musketier’ 2006 Wielrennen

Ed van Opzeeland, Ben Bril. Davidster als ereteken 2006 Boksen

Jeroen van den Berk, Het kanon. Coen Dillen, 
seizoenstopscorer aller tijden

2006 Voetbal

Poul Annema e.a., Saint Gus. Biografie van Guus Hiddink 2006 Voetbal

Frans van den Nieuwenhof, Hiddink. Dit is mijn wereld 
(Guus Hiddink)

2006 Voetbal 

Gert Jan de Vries, Gedroomd wielrennen. De carrière van 
Leontien van Moorsel

2006 Wielrennen

Jelle Bangma, Ate de Jong en Wio Joustra, De Lange. 
Hotze Schuil. Keizer onder kaatskoningen

2006 Kaatsen

Peter Ouwerkerk, Ongekend. Rini Wagtmans, van 
straatjongen tot ridder

2006 Wielrennen

Arnout Verzijl en Hans Willink, Barney. Het levensverhaal 
van een dartslegende (Raymond van Barneveld)

2007 Darts

Gerard Marlet, Volle bak. Een boek over Boogerd 
(Michael Boogerd)

2007 Wielrennen

Joop Holthausen, Peter Ouwerkerk en Jacob Bergsma, 
Michael & Erik. Een tijdperk (Michael Boogerd en Erik 
Dekker)

2007 Wielrennen

Willem Baartse, Toeval is logisch. Johan Cruijff van A tot Z 2007 Voetbal

Frits Barend e.a., Johan Cruijff 2007 Voetbal

Paul Brandt ed., Mijn Johan Cruijff 2007 Voetbal 

Pieter van Os, Johan Cruijff. De Amerikaanse jaren 2007 Voetbal

Marcel Rözer, Beckenbauer & Cruijff. De Keizer en de 
Verlosser (Johan Cruijff)

2007 Voetbal
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Mik Schots en Jan Luitzen, Wie is Johan Cruijff. Insiders 
duiden het orakel

2007 Voetbal

Bert Nederlof, Epy Drost. In alles anders 2007 Voetbal

Theo Vaessen, Ruud Geels altijd raak! Biografie van een 
‘vergeten’ topscorer

2007 Voetbal

Hugo Borst e.a., Willem van Hanegem 2007 Voetbal 

Martin Donker, JP Clubicoon. Jean-Paul de Jong 2007 Voetbal 

Walter Tempelman, Cris Rolandus en Ardie den Hoed, 
Bep van Klaveren 100

2007 Boksen

Eppie Dam, Abe. Een beeld van een speler (Abe Lenstra) 2007 Voetbal

Johann Mast, Abe. Het levensverhaal van Nederlands 
eerste grote sportidool (Abe Lenstra)

2007 Voetbal

Martin Donker, Tonny. Ton van der Linden 75 jaar 2007 Voetbal

Maarten van Helvoirt en Henri van der Steen, Gedreven. 
Ruud van Nistelrooij en zijn hang naar perfectie

2007 Voetbal

Gerrie Hulsing, Cees Stam. Godfather van een 
wielerdynastie

2007 Wielrennen

Leo van de Ruit, Olympisch vuur der ijdelheid. Jan 
Wienese, legende in de roeiboot

2007 Roeien

Mabel van den Dungen, Remy Bonjasky. God in Japan 2008 K1

Michel Bongers en René Bremer, Charly. Vitessenaar van 
de eeuw (Henk Bosveld)

2008 Voetbal

Max Dohle, Het verwoeste leven van Foekje Dillema. De 
grootste tragedie in de Nederlandse sportgeschiedenis

2008 Atletiek

Driek van ’t Hoofd, Jan Hugens. De Limburgse locomotief 2008 Wielrennen

Jean-Pierre Marcuola, Jan Janssen. 40 jaar geleden was 
het mijn tour

2008 Wielrennen

Alasdair Gold, Martin Jol. Voor de duvel niet bang 2008 Voetbal 

Marco Knippen, Lornah Kiplagat. Het meisje van de nacht 2008 Atletiek

Marjolein Hurkmans, Leontien van Moorsel. De rit van 
mijn leven. Over haar angsten, verdriet, obsessies, moed 
en kracht

2008 Wielrennen

Jan van Elzakker, Bliksem in de rechtervoet. Louis Over-
beeke. Herinneringen uit de wieg van het betaald voetbal

2008 Voetbal

Leo Verheul, Frank Rijkaard. De biografie 2008 Voetbal

Henk Wageman, Gewoon Jaap (Jaap Stam) 2008 Voetbal

Theo Vaessen, Huub Stevens. Ongezouten 2008 Voetbal 
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Maarten Meijer, Dick Advocaat. De grote droom van de 
Kleine Generaal

2009 Voetbal

Huub Snoep, Henk Angenent. Een onbegrepen 
doordouwer

2009 Schaatsen

André Stuyfersant, Flirt met de dood. Hoe Amsterdammer 
Piet Dickentman meer dan vijfentwintig jaar de dood tartte

2009 Wielrennen

Kees Kooman, Een killer in kimono. Anton Geesink: van 
volksjongen tot vip

2009 Judo

Joop Holthausen, Fedor. Eenzaamheid is de school van het 
genie (Fedor den Hertog)

2009 Wielrennen

Jan Brouwer de Koning, Buitenspel. Danny Hoekman, de 
prijs van de doodschop

2009 Voetbal

Job van Schaik, Hardloper Huizenga. Het verhaal van een 
vergeten wonderatleet (Louwe Huizenga)

2009 Atletiek

Hugo Borst e.a., Coen Moulijn 2009 Voetbal

Fred van Slogteren, Op z’n Raas (Jan Raas) 2009 Wielrennen

Bert Wagendorp, Wybren de Boer en Frans Oosterwijk, 
Ard Schenk

2009 Schaatsen

Raymond Bouwman, Mister Ajax. De eeuwige jeugd van 
Sjaak Swart

2009 Voetbal

William Pomp, Jan Uitham. Tjonge, wat een kerel! 2009 Schaatsen

Menno Haanstra, Jan Ykema. Pikstart, verslaving en 
comeback van een hypersprinter

2009 Schaatsen

Maarten Meijer, Guus Hiddink. Portret van een 
supercoach

2010 Voetbal 

Marcel Rözer en Iwan van Duren, Guus Hiddink 2010 Voetbal 

Vilan van de Loo, Bokser pur sang. Lolle van Houten 
(1944-2008)

2010 Boksen

Hugo Borst e.a., Jan Mulder 2010 Voetbal

Mik Schots, Rep. Een roerig (voetbal)leven (Johnny Rep) 2010 Voetbal

Natascha Kayser, Jan de Rooy. Hart van zand 2010 Autosport

Hans Nieuwenburg, Met vallen en opstaan. Nicolien 
Sauerbreij

2010
Snow-
boarden

Driek van ’t Hoofd, Lambert Verdonk. Een voetballeven op 
linksbuiten

2010 Voetbal

Guido Bindels, Teun van Vliet. Drank, vrouwen, de koers 
en de dood

2010 Wielrennen
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Carel van Hees, Eversteijn. Bokser, herenkapper, 1949-
1983 (Cor Eversteijn)

2011 Boksen

Maarten Meijer, Louis van Gaal. De man en zijn methode 2011 Voetbal 

Jens Olde Kalter, De kickbokser. Ernesto Hoost, Mister 
Perfect van de vechtsport

2011 K1

Frans van den Nieuwenhof, Onze Willy. Voor altijd mister 
psv (Willy van der Kuijlen)

2011 Voetbal

Wiebe Blauw, Evert Lautenbach en het schoonrijden in 
Nederland

2011
Kunst-
schaatsen

Bas Barkman, Rinus Michels 2011 Voetbal 

Wim Koesen, Ruska. Triomf en tragiek van een 
judokampioen (Wim Ruska)

2011 Judo

Jaap Visser, Edwin van der Sar 2011 Voetbal

Tamara Smeding, Tjitse Smeding. Niemand weet hoe laat 
het is

2011
Paarden-
sport

Jacob Bergsma, Joop Holthausen en Peter Ouwerkerk, 
Joop Zoetemelk. Een open boek 

2011 Wielrennen

Coo Dijkman en Rick Winkelman, Michael Bleekemolen. 
Een leven in de autosport. En daarbuiten

2012 Autosport

Michel van Egmond, Gijp (René van der Gijp) 2012 Voetbal

Erik Oudshoorn, Meesterknecht. De biografie van Gert 
Jakobs 

2012 Wielrennen

Iwan Tol, Hans Kraay jr. Achter de kleedkamerdeur 2012 Voetbal

Hugo Camps e.a., Bert van Marwijk. Het levensverhaal, 
de werkwijze

2012 Voetbal

Andy Lloyd-Williams, Robin van Persie. De biografie 2012 Voetbal

Peter Tetteroo, Rooks & Theunisse. Koningskoppel 
ondanks alles (Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse)

2012 Wielrennen

Jaap Visser en David Winner, Dennis Bergkamp 2013 Voetbal

Ruud Doevendans en Lex Muller, Jan van Beveren. 
Weergaloos onder de lat, weerloos tegen Cruijff (Even 
checken)

2013 Voetbal 

Marcel van Roosmalen, Het is zoals het is. Marcel van 
Roosmalen op pad met Theo Bos

2013 Voetbal

Wim de Bock, Jan Boskamp. Geen gezeik 2013 Voetbal

Bert Nederlof, Ronald Koeman 2013 Voetbal

Frank Woestenburg, Churandy Martina. Biografie 2013 Atletiek

George Schouten, Lucia Rijker. Bokser en boeddhist 2013 Boksen
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Jos Frijters, Jacques Brinkman. Tot het uiterste gedreven 2014 Hockey

Jens Olde Kalter, Badr. De harde werkelijkheid achter Badr 
Hari

2014 Kickboksen

Bert Nederlof, Helder. Van Arsenal naar de Bajes (Glenn 
Helder)

2014 Voetbal

Yoeri van den Busken, Cees Kick. De George Best van de 
Lage Landen

2014 Voetbal

Michel van Egmond, Kieft (Wim Kieft) 2014 Voetbal

Johan Boef, Sven (Sven Kramer) 2014 Schaatsen

Martin Vriesema, Extreem. Het ware tennisleven van 
Martin Verkerk

2014 Tennis
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Geraadpleegde sportbiografieën

Amels, Wim, Klassiekerkoning Jan Raas (Valkenswaard 1984).
Amels, Wim, Het wielerleven van Joop Zoetemelk (Valkenswaard 1982).
Amerongen, Martin van en Gerlof Leistra, Gullit (Amsterdam 1990).

Baartse, Willem, Toeval is logisch. Johan Cruijff van A tot Z (Den Haag 2007).
Baudoncq, Frank, Haan-derlecht. Met Arie Haan achter de schermen bij Ander-

lecht (Doornik 1979).
Bax, Maarten, De Boertjes. Frank en Ronald de Boer, van Grootebroek tot Barcelo-

na (Amsterdam 2000).
Bergh, Joris van den, Te midden der kampioenen (Moeskops en de sprint) (Den 

Haag 1929).
Beukelaer, Hans de, Tebroke. Het leven van een onverzettelijke hardloper, 1949-

1995 (Aalten 2000).
Bie, Eric de, De missie van Richard Krajicek (Amsterdam en Antwerpen 1997).
Bindels, Guido , Teun van Vliet. Drank, vrouwen, de koers en de dood (Leeuwar-

den 2010).
Blankers, Jan en Aad van Leeuwen, Fanny. De geschiedenis van 4 gouden medail-

les (’s-Graveland 1949).
Boef, Johan, Sven (Amsterdam 2014).
Bonte, F.R., Oog in oog met Stien Kaiser (Leiden 1969).
Bonte, F.R., Oog in oog met Johan Cruyff (Leiden 1967).
Borst, Hugo, François Colin, Guido Derksen, Wessel Penning, Jaap Visser en 

Raf Willems, Jan Mulder (Kats en Rotterdam 2010).
Borst, Hugo, Johan Derksen, Leo Driessen, Hans van Echtelt, Wilfried de Jong, 

Bert Nederlof, Chris van Nijnatten, Matty Verkamman en Jaap Visser, Willem 
van Hanegem (Kats en Rotterdam 2007).

Brink, Cors van den, Hellingen van de Montjuic. De carrière van Ellen van Langen 
(Alkmaar 1999).

Brouwer de Koning, Jan, Buitenspel. Danny Hoekman, de prijs van de doodschop 
(Amstelveen 2009).

Bruyne, Fred de, Peter Post (Borgerhout 1965).
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Buijk, Machiel en Fons van Zunderd, Adrie van der Poel. De kampioen van het 
karakter (Antwerpen 1989).

Burgers, Willem, ‘Fast’ Eddy Smulders. Zijn onstuitbare opmars naar de absolu-
te top (Zutphen 1997).

Claessen, Sjoerd, Koeman & Koeman. De eerste, officiële biografie van Erwin en 
Ronald Koeman (Houthalen-Helchteren 1988).

Colson, Manon, Erik Dekker. De biografie (derde druk; Antwerpen 2006).
Cruijff, Johan en Danny Cruijff, Boem. Hun levensverhaal verteld aan Jaap ter 

Haar (Bussum 1975).

Daal, Martin van, Het wielerleven van Gerrit Schulte (le fou pédalant) (Den Haag 
1960).

Dijkman, Coo, Jantje (Hilversum 1979).
Dohle, Max, Het verwoeste leven van Foekje Dillema. De grootste tragedie uit de 

Nederlandse sportgeschiedenis (Amsterdam en Antwerpen 2008).
Donker, Martin, jp clubicoon. Jean-Paul de Jong (Zeist 2007).
Drakesteijn, Fred, Barry Hulshoff. De kop-expert. Sportsterren iii (Assen 1972).
Drakesteijn, Fred, Gerrie Mühren. De onmisbare ondergeschikte. Sportsterren xi 

(Assen 1972).
Drakesteijn, Fred, Johan Neeskens. De breker-bouwer. Sportsterren viii (Assen 

1972).
Drakesteijn, Fred, Sjaak Swart. Mister Ajax. Sportsterren iv (Assen 1972).
Dungen, Mabel van den, Remy Bonjasky. God in Japan (Antwerpen en Amster-

dam 2008).
Duyzings, Martin W., Faas Wilkes. Een voetbalcarrière (Baarn 1951).

Egmond, Michel van, Kieft (Gouda 2014).
Egmond, Michel van, Gijp (Gouda 2012).
Elshout, Dominique, Alleen vooruit. Hennie Kuiper, kampioen van het volk (ze-

vende druk; Amsterdam en Antwerpen 2009).

Faber, Johan, Het mysterie Marco. Van Basten, Ajax & Oranje (Amsterdam 2004).
Frijters, Jos, Jacques Brinkman. Tot het uiterste gedreven (Gouda 2014).
Froger, Fred, Topsporters. Ard Schenk, Kees Verkerk (Bussum 1967).
Froger, Fred, Tom Okker. Op weg naar de wereldtop (Amsterdam 1966).

Haanstra, Menno, Jan Ykema. Pikstart, verslaving en een comeback van een hy-
persprinter (Amsterdam en Antwerpen 2009).

Helvoirt, Maarten van en Henri van der Steen, Gedreven. Ruud van Nistelrooij 
en zijn hang naar perfectie (Kats 2007).

Herwaarden, Zeger van, Marco van Basten. De jaren in Italië en Oranje (Amster-
dam en Antwerpen 2006).

Heuvel, Mark van den, Rafael Ferdinand van der Vaart. Fenomeen (Baarn 2004).

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   260 20-12-18   14:26



Bronnen en literatuur  261

Hiddema, Bert, Gullit (Amsterdam 1998).
Hiddema, Bert, ¡El Cruijff! (Amsterdam 1997).
Hiddema, Bert, Cruijff! Van Jopie tot Johan. De opkomst van de beste voetballer 

aller tijden (Amsterdam 1996).
Hof, Jan, Met vallen en opstaan. Sjoukje Dijkstra zonder franje (Den Haag 1981).
Holthausen, Joop, Peter Ouwerkerk en Jacob Bergsma, Michael & Erik. Een tijd-

perk (Rotterdam 2007).
Hoogstad, Mark, De macht van water. Marcel Wouda en de opkomst van het Ne-

derlandse zwemmen (Amsterdam en Rotterdam 2001).
Hubert, Karel, Jeroen Jansen en Jan C. Hubert, Wim van Est. Zijn hart stond stil 

(Soesterberg 2001).
Hurkmans, Marjolein, Leontien van Moorsel. De rit van mijn leven. Over haar 

angsten, verdriet, obsessies, moed en kracht (Schelluinen 2008).

Jungmann, Bart, Langs het ravijn. Het veelbewogen leven van Johan van der Velde 
(Amsterdam en Antwerpen 2001).

Kamphuis, Alje, Bettine. Overwinnen, overleven (Amsterdam 2003).
Klap, Erik, Gianni (Hilversum 2001).
Kluivert, Patrick en Mike Verweij, De autobiografie van Kluivert (Schelluinen 

2006).
Knippen, Marco, Lornah Kiplagat. Het meisje van de nacht (Schoorl 2008).
Kooman, Kees, Een killer in kimono. Anton Geesink: van volksjongen tot vip (Am-

sterdam 2009).
Kooman, Kees, Een koningin met mannenbenen. Fanny Blankers-Koen, atlete van 

de eeuw (Amsterdam en Antwerpen 2003).

Lauer, Leo, De roman van Jaap Eden (Haarlem 1928). 
Lloyd-Williams, Andy, Robin van Persie. De biografie, vert. Wim Sanders (Am-

sterdam 2012).

Marlet, Gerard, Volle bak. Een boek over Boogerd (Amsterdam en Antwerpen 2007).
Melissen, Jacob, Anky. Fenomeen op vier benen (Baarn 2005).
Moll, Maarten, Jaap Eden. Wereldkampioen op de schaats, wereldkampioen op de 

fiets (Amsterdam 1996).

Nederlof, Bert, Ronald Koeman (Gouda 2013).
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Nederlof, Bert, Epy Drost. In alles anders (Kats en Rotterdam 2007).
Nieuwenburg, Hans, Met vallen en opstaan. Nicolien Sauerbreij (Eindhoven 

2010).
Nollen, Jan, Wim van Est. Het verhaal van een sterk renner (Breda 1952).
Noy, Theo, Pieter Koeleman en Willem Veenboer, Theo Oudshoorn. 25 jaar op de 

pedalen (Amstelveen 1979).
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Overdiek, Tim, Rik Smits. Dunking Dutchman (Amsterdam 1997).

Peereboom, Klaas, Abe Lenstra (Amsterdam 1948).
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2002).
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Tetteroo, Peter, Rooks & Theunisse. Koningskoppel ondanks alles (Utrecht 2012).
Tol, Iwan, Hans Kraay jr. Achter de kleedkamerdeur (derde druk; Amsterdam 

2012).
Truyers, Noël, Hennie Kuiper (Eeklo 1999).
Truyers, Noël, Jan Raas (Eeklo 1998).

9789087047634.pinn.Haverkamp.indb   262 20-12-18   14:26



Bronnen en literatuur  263
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Samenvatting

Dit proefschrift geeft inzicht in de veranderde biografische representa-
tie van Nederlanse topsporters tussen 1928 en 2014. Door het bestude-
ren van een groot aantal sportbiografieën die in de tussenliggende jaren 
zijn gepubliceerd is geprobeerd meer zicht te krijgen op de maatschap-
pelijke perceptie van sporters in Nederland, in een periode waarin ook de 
plaats van topsport in de samenleving sterk is veranderd. Deze dissertatie 
behandelt nadrukkelijk niet de levens van sporters, maar hun levensver-
halen. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: hoe en onder invloed 
waarvan is de manier waarop biografen de levens van Nederlandse spor-
ters hebben gerepresenteerd tussen 1928 en 2014 veranderd? 

Deze vraag vloeit voort uit drie theoretische aannames over (sport)bio-
grafieën die aan het onderzoek ernaar ten grondslag liggen. Ten eerste: 
elke sportbiografie is per definitie een onvolledige constructie die het re-
sultaat is van een complex selectie- en reductieproces. Ten tweede: de bio-
graaf is een belangrijke actor omdat hij (m/v) de persoon is die de keuzes 
en selecties maakt, bepaalt wat hij uiteindelijk opschrijft en dus uiteinde-
lijk het sportleven in boekvorm representeert. Ten derde: biografen be-
schrijven de sportlevens volgens tijd- en cultuurgebonden opvattingen. 
Biografieën zijn historische constructies en moeten dan ook begrepen 
worden tegen de achtergrond van de tijd en cultuur waarin ze zijn geschre-
ven. Vanuit deze aannames en aan de hand van een lijst met deelvragen, 
die onder andere betrekking hebben op de idealen en eigenschappen die 
biografen aan sporters toeschreven en de thema’s die ze behandelden, zijn 
de sportbiografieën inhoudelijk geanalyseerd. De belangrijkste duidelijk 
te ontwaren patronen in representatie zijn vervolgens, op basis van secun-
daire literatuur, documentaires en kranten- en tijdschriftartikelen, gecon-
textualiseerd en verklaard. 

Het resultaat is een cultuurhistorische analyse van de veranderende 
representatie van sporters in hun biografieën. Maar in dit langetermijn-
overzicht is niet alleen aandacht voor sportbiografieën, maar ook voor de 
belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse sportwereld, de sport-
journalistiek – waaruit de meeste biografen afkomstig zijn – en voor en-
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kele grotere maatschappelijke thema’s zoals nationalisme, individuali-
sering, emotionalisering, psychologisering en de verhouding tussen het 
private en publieke domein. 

Voor dit onderzoek is uitgegaan van de biografie-definitie van Birgitte 
Possing: ‘a story about and an interpretation of a life. It is not fiction, but a 
depiction of a historically real, lived life of a central character, who we call 
the protagonist, written or told by someone else, the biographer.’ Op basis 
van deze definitie bestaat de volledige lijst van Nederlandse sportbiogra-
fieën die tussen 1928 en 2014 zijn gepubliceerd, waarvan conform deze 
definitie autobiografieën zijn uitgesloten, uit 208 titels. Het genre heeft 
een aantal in het oog springende extrinsieke kenmerken. Allereerst is er 
een grote diversiteit aan verschijningsvormen. Het zijn veelal chronologi-
sche levensbeschrijvingen, maar in enkele gevallen ook meer thematisch 
opgebouwde verhalen. Het zijn meestal biografieën over individuele spor-
ters, maar in zes gevallen gaat het om dubbelbiografieën, meestal over 
broers of iconische duo’s in de sport. Daarnaast valt op dat voetballers ver-
reweg het meest zijn geportretteerd, gevolgd door wielrenners en schaat-
sers. In het grootste deel van de periode die onderzocht is, was voetbal dan 
ook de populairste sport van Nederland, zowel in actieve als passieve zin. 
In totaal vertegenwoordigen de gebiografeerde sporters 26 verschillende 
sporten, traditionele, maar ook relatief nieuwe, zoals kickboksen en darts. 
Een derde kenmerk van de Nederlandse sportbiografie is dat het groten-
deels een mannelijk product is: slechts 9 procent van de boeken heeft een 
sportvrouw als hoofdpersoon en minder dan 3 procent van de boeken is 
door een vrouw geschreven. Deze gegevens weerspiegelen grotendeels de 
genderverhoudingen binnen de Nederlandse sportjournalistiek. Een laat-
ste opvallende karakteristiek is dat de groei van het aantal biografieën een 
relatief recent fenomeen is: van alle sportbiografieën die in de onderzoch-
te periode zijn verschenen is 75 procent gepubliceerd na 1995. In de laat-
ste decennia worden er ook steeds meer boeken geschreven over sporters 
die hun actieve carrière al lange tijd geleden hebben beëindigd. 

Voor de sterke toename van het aantal geschreven sportbiografieën zijn 
verschillende verklaringen. Zo heeft het biografische genre als zodanig in 
de afgelopen decennia aan populariteit en het individuele perspectief aan 
invloed gewonnen. Meer specifiek heeft de sportwereld zich in Nederland 
ontwikkeld tot een relevant maatschappelijk veld, in economisch, politiek, 
wetenschappelijk, sociaal en cultureel opzicht. Het frequent verschijnen 
van biografieën over sporters is een logisch gevolg van die ontwikkeling. 
Voor een groot deel door de sterk gegroeide media-aandacht voor sport en 
sporters, ook in de vorm van (auto)biografieën, zijn steeds meer atleten 
voor een breed publiek herkenbaar geworden. Dit onderzoek laat echter 
ook zien dat de prominente maatschappelijke positie van topsporters in 
Nederland lang niet altijd vanzelfsprekend is geweest. In het interbellum 
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en kort na de Tweede Wereldoorlog uitten opiniemakers geregeld kritiek 
op huldigingen van kampioenen, die ze beschouwden als manifestaties 
van ‘sportverdwazing’, een term met een negatieve connotatie. In biogra-
fieën die in deze periode verschenen gingen de auteurs dikwijls in op de 
betwiste status van sporters, iets dat na het einde van de jaren veertig vrij-
wel niet meer gebeurde. Met name voetbal- en wielersuccessen in de ja-
ren zeventig en tachtig, die door televisieregistraties eenvoudig tot in de 
woonkamer konden doordringen, zorgden voor een grotere maatschappe-
lijke acceptatie van topsport. Professionalisering en commercialisering in 
de sport zorgden ervoor dat vanaf de jaren negentig meer sporters zich op 
hun sport konden richten en, met name in het voetbal, ook veel geld kon-
den verdienen. Sommige sporters konden, zeker in de eenentwintigste 
eeuw, uitgroeien tot celebrities, wier bekendheid niet meer louter geba-
seerd was op verdiensten in maar ook buiten de sport.

Dit proefschrift is chronologisch opgebouwd en definieert vier periodes 
waarin duidelijk van elkaar te onderscheiden vormen van representatie 
overheersten: 1928-1969, 1970-1989, 1990-2005 en 2006-2014. Dit onder-
scheid laat onverlet dat de gesignaleerde patronen vaak geleidelijk in el-
kaar overliepen en veranderingen in de manier van representeren zelden 
radicaal waren.

In de eerste periode, tussen 1928 en 1969, werden de toen gepubliceer-
de sportbiografieën gekenmerkt door de sterke nadruk die biografen leg-
den op de eenvoud en de Nederlandse identiteit van de sporters die ze por-
tretteerden. Zij schreven hun boeken over gewone ‘Hollandsche’ helden. 
De term ‘held’ werd in deze periode nog frequent gebruikt voor sporters 
die uitzonderlijke prestaties leverden, maar verdween daarna grotendeels 
uit biografieën. In overeenstemming met breed gedeelde maatschappelijke 
opvattingen over gedrag en houding typeerden de meeste auteurs sporters 
in de decennia voor en na de Tweede Wereldoorlog als gewone, nuchtere en 
sobere individuen die ondanks behaalde successen niet naast hun schoe-
nen gingen lopen. Daarnaast vestigden ze zeer nadrukkelijk de aandacht 
op het Nederlanderschap van de sporters. Deze manifesties van ‘banaal 
nationalisme’ veranderden wel van karakter. In eerste instantie projec-
teerden de biografen bezield en gepassioneerd hun eigen vaderlands liefde 
op sporters (jaren twintig), later prezen ze op meer gematigde toon hun 
nationale voorbeeldigheid (eind jaren veertig en begin jaren vijftig). De 
biografen beschouwden sporters, zeker als ze in het buitenland tot hun 
prestaties kwamen, vooral als voorbeeldige vertegenwoordigers van de 
Nederlandse natie. Die boodschap droegen hun collega’s na het begin van 
de jaren zestig vrijwel niet meer uit. 

Hoewel het gewoonheidsideaal niet helemaal uit sportbiografieën ver-
dween, kwam er in de periode tussen 1970 en 1989 een ander ideaal dat 
veel aan atleten werd toegeschreven voor in de plaats. Biografen typeer-
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den hen nu voornamelijk als zelfbewuste sporters, mensen die mondig ge-
noeg waren om voor zichzelf op te komen. Dit deden ze door veel meer dan 
voorheen te schrijven over geld dat de sporters verdienden (of behoorden 
te verdienen) en conflicten waarin ze verwikkeld waren (geweest), twee za-
ken die dikwijls in relatie tot elkaar stonden. Beide thema’s zijn te koppe-
len aan belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse sportwereld en sa-
menleving in deze periode, zoals individualisering en de opstand tegen het 
gezag. In een wereld waarin ook veel anderen uiting gaven aan antiautori-
taire gevoelens, beschreven auteurs hoe sporters op verschillende niveaus 
traditionele hiërarchieën uitdaagden. In een samenleving die steeds meer 
kenmerken van een consumptiecultuur begon te vertonen, lieten biogra-
fen zien hoe de sporters in relatieve voorspoed konden leven. 

In de jaren tussen 1990 en 2005 maakten de schrijvers van sportbio-
grafieën hun hoofdrolspelers tot kwetsbare mensen, met name door veel 
meer dan voorheen te schrijven over het gevoelsleven van sporters, meer 
specifiek over hun omgang met negatieve emoties zoals angst en verdriet. 
Daarnaast kwam er steeds meer ruimte, zeker in de jaren rond de eeuw-
wisseling, voor het beschrijven van psychische problemen van de spor-
ters, die zich in sommige gevallen lieten kennen als mensen met depres-
sies, angststoornissen of eetproblemen. In enkele biografieën beschreven 
de auteurs, in samenwerking met de sporters, ervaringen met (seksueel) 
misbruik. De aandacht voor dit soort persoonlijke problemen was duide-
lijk nieuw en maakte deel uit van een emotioneel en psychologisch dis-
cours dat sinds de jaren tachtig, voor een groot deel onder invloed van de 
media, is doorgedrongen tot alle maatschappelijke domeinen. Zowel spor-
ters als biografen maakten in deze periode meer en meer gebruik van een 
‘emotioneel script’, waardoor zaken die voorheen niet als relevant werden 
beschouwd, nu ineens belangrijk werden gemaakt. 

Tussen 2006 en 2014 groeide het genre explosief verder. In dit onder-
zoek worden in deze laatste periode twee belangrijke, in veel opzichten aan 
elkaar tegengestelde, typeringen voor sporters onderscheiden. Biogra-
fen beschreven de levens van enerzijds gevallen sportmannen en ander-
zijds exemplarische rolmodellen. In het eerste geval ging het overwegend 
om sporters die niet per se een succesvolle carrière, maar een turbulent 
persoonlijk leven hadden, dat vaak gekenmerkt werd door verslavingen, 
relationele problemen en/of ervaringen met politie en justitie. Het ver-
schijnen van biografieën die gerechtvaardigd werden door iets anders dan 
sportsucces is een van de meest opvallende kenmerken van het genre in de 
eenentwintigste eeuw. Het feit dat enkele van de boeken over deze spor-
ters bestsellers werden, en mede door die status veel publiciteit oplever-
den, staat in verband met het sensationalistische karakter ervan. De ty-
pering van exemplarische rolmodellen is overwegend van toepassing op 
sporters die wel aan de (internationale) top in hun discipline stonden, en 
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van wie hun biografen juist hun voorbeeldige instelling prezen. Het rol-
modelschap dat de auteurs beschreven was niet alleen gebaseerd op de 
toewijding aan de sport, maar ook aan liefdadigheidswerk, eveneens een 
thema waarover in korte tijd veel werd geschreven.

Zo zijn in de afgelopen negentig jaar steeds nieuwe thema’s aangeboord 
en taboes geslecht. De meest in het oog springende langetermijnontwikke-
ling waarin veel van de in dit proefschrift beschreven patronen samenko-
men is dat de sportbiografie steeds meer een ‘integrale biografie’ is gewor-
den. Auteurs zijn in toenemende mate zaken en emoties gaan beschrijven 
die voorheen als privé golden en hebben op die manier steeds meer van de 
sporters laten zien. Voor een deel onder invloed van de (sociale) media zijn 
in Nederland, maar ook daarbuiten, de grenzen tussen de persoonlijke en 
publieke levenssferen van bekende personen vervaagd. De manier waarop 
en de mate waarin biografen omgingen met de ‘mens achter de sporter’, 
het leven dat zich afspeelde buiten de lijnen van het veld, is tussen 1928 en 
2014 sterk veranderd, van uiterst beperkt en beschroomd tot aan de jaren 
vijftig, naar uitvoerig en soms zelfs dominant in de eenentwintigste eeuw. 
Daarmee weerspiegelen sportbiografieën de veranderende opvattingen 
over de scheiding tussen het publieke en het privéleven, maar versterken 
deze ook. 
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Summary

This PhD thesis sheds light on the different ways in which Dutch athletes 
have been represented in biographies published between 1928 and 2014. 
In this long period the status and significance of sport in Dutch society 
changed dramatically. With the aim of gaining more understanding of the 
social perception of elite athletes, a large number of sports biographies 
written within this time frame is analysed. This book does not deal with 
the lives of athletes per se, but with their life stories, a subtle but profound 
difference. It answers the following research question: how did the way bi-
ographers represent the lives of Dutch athletes change between 1928 and 
2014, and how can these changes be explained? 

This research question follows from three theoretical assumptions 
about sports biographies that this study is based upon. First, every biog-
raphy is by definition an incomplete construction and as such the result 
of a complex selection and reduction process on many levels. Second, the 
biographer is an important actor because he or she makes the choices that 
ultimately determine how the athlete is presented to the public. Third, bi-
ographers write about sporting lives according to views and ideas bound 
to time and culture. Biographers do not work in ivory towers, but are in-
fluenced socially, culturally and historically. This means their books must 
be understood and interpreted against the background of the time and cul-
ture in which these were produced. Proceeding from these assumptions, 
in this research the sports biographies are studied by means of a qualita-
tive content analysis. All books are analysed with the same set of questions 
in mind, that address among other things the ideals and characteristics bi-
ographers ascribed to athletes and the themes they treated. Consequently, 
a number of significant patterns can be discerned. These are interpreted, 
contextualised and elucidated, based on a wide range of secondary litera-
ture, documentaries and newspaper and magazine articles. 

The result is a cultural history of the Dutch sports biography. But this 
study not only analyses the development of the genre, it also highlights im-
portant changes within the world of sports, the field of sports journalism 
– in which most biographers were active – and Dutch society at large, like 
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nationalism, individualisation, emotionalisation, psychologisation, and 
the shifting boundaries between the public and the private. 

In this research Birgitte Possing’s definition of biography is applied: ‘a 
story about and an interpretation of a life. It is not fiction, but a depiction 
of a historically real, lived life of a central character, who we call the pro-
tagonist, written or told by someone else, the biographer.’ Based on this 
definition, which emphatically excludes autobiographies, the list of Dutch 
sports biographies written between 1928 and 2014 contains 208 titles. 
Most of them have a chronological structure, but some are thematically 
constructed. In most cases the books have one protagonist, but some have 
two, generally brothers or iconic duos. One of the striking features is the 
fact that most biographies were written about football players, followed 
by cyclists and speed skaters. Broadly speaking this hierarchy reflects 
the popularity of these disciplines in the Netherlands. In all, 26 different 
sports are represented. Furthermore, to a large extent the sports biogra-
phy is written by men, about men. Only 3 per cent of the books is produced 
by a female biographer. In only 9 per cent of the books the protagonist is a 
sportswoman. These numbers are generally in accordance with the gen-
der ratio in sports journalism. Another characteristic is the fact that the 
quantitative growth of the genre is a recent phenomenon. In the 1990s 
there was a huge increase in the number of published biographies. Of all 
the sports biographies that were written between 1928 and 2014, 75 per-
cent was written after 1995. 

This growth can be explained by several factors. First, the biographi-
cal genre at large has become more popular in recent decades as the indi-
vidual perspective gained influence at the expense of the structural per-
spective. Some observers even use the term ‘biographical turn’ to refer to 
the recent popularity of biographies. Second, in the Netherlands, as else-
where, the sports world has developed into a significant field, economical-
ly, politically, scientifically, socially and culturally. The rise of the sports 
biography can be regarded as a consequence of this development. A grow-
ing number of athletes have become household names, to a large degree as 
a result of increasing media coverage of sports. This research also shows 
that the social status of sportspersons has not always been self-evident. 
During the interwar period and shortly after the Second World War opin-
ion makers, mostly drawn from intellectual and/or confessional circles, 
criticised the honouring of sporting champions. They regarded hero wor-
ship as one of the excrescences of modern sports, designating it ‘sport-
verdwazing’. In biographies of this period several authors discussed the 
disputed status of athletes, but hereafter interest in this topic waned. As a 
result of Dutch sporting success, particularly in football and cycling in the 
1970s and 1980s, public acceptance of sport grew, stimulated by television 
broadcasting of sporting events. Professionalisation and commercialisa-
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tion in sport made it possible for a growing number of individual athletes 
to concentrate solely on their careers. Especially football players could 
earn big money. Some athletes turned into celebrity figures that were not 
only known by their sporting performances, but also by their off-field be-
haviour and links to the world of entertainment.

This PhD thesis is chronologically structured and defines four time pe-
riods in which clearly distinguishable modes of representation prevailed: 
1928-1969, 1970-1989, 1990-2005 and 2006-2014. This distinction, how-
ever, does not alter the fact that most changes in representation occurred 
gradually.  

The sports biographies written between 1928 and 1969 are character-
ised by the strong emphasis biographers put on the simplicity and Dutch-
ness of the athletes. They wrote their books about successful but down-to-
earth athletes and identified them commonly as ‘heroes’, albeit ordinary 
ones. In accordance with dominant social views at the time of writing they 
underscored their plainness, modesty and simplicity and praised them for 
keeping both feet firmly on the ground. In addition, biographers emphat-
ically focused on the fact that the sportspeople were representatives of the 
Dutch nation. They regarded them as prime examples of Dutchness and 
referred to them somewhat romantically as ‘Hollandsche’ heroes. How-
ever, these expressions of ‘banal nationalism’ did change within this pe-
riod. In the 1920s the authors used impassioned language to describe the 
significance of their protagonists to the fatherland, but from the 1940s on-
ward their successors expressed themselves in more moderate terms. Af-
ter the early 1960s nationalistic references in biographies waned. 

Biographers have always ascribed a sense of ordinariness to Dutch ath-
letes. However, between 1970 and 1989, they increasingly presented them 
as self-assured, assertive people who knew what they were worth, both lit-
erally and figuratively. Authors did so by writing extensively and trans-
parently about money and about conflicts in which the athletes had been 
involved. Both themes are connected with developments and events with-
in the Dutch sports world and society, like individualisation and anti-au-
thoritarianism. In a world in which many people displayed forms of civil 
disobedience, it made sense for biographers to describe how athletes chal-
lenged traditional authorities on multiple levels. In a society that had de-
veloped into a consumer society, biographers could show that their pro-
tagonists enjoyed prosperity. 

In the years between 1990 and 2005 biographers presented athletes to 
the public primarily as vulnerable people. They did so by writing about 
their inner life, particularly their experience of negative emotions like 
fear and grieve. They now showed athletes struggling with all sorts of per-
sonal and emotional issues. In addition, writers turned their attention 
to psychological problems of sportsmen and -women and – generally in 
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close collaboration with them – intimately described struggles with de-
pression, anxiety disorders and in a few cases (sexual) abuse. This con-
struction of vulnerability was part of an emotional and psychological dis-
course that had permeated all social realms since the 1980s, including the 
sports world. Athletes and biographers alike increasingly used an ‘emo-
tional script’ to make sense of the world and consequently altered the way 
that sporting lives were interpreted and represented to the public.

This thesis distinguishes two main modes of representation in biogra-
phies written in the last period, between 2006 and 2014. On the one hand 
there were authors that narrated the lives of fallen athletes, on the other 
hand authors that wrote about exemplary sporting figures. In the former 
case the biographers portrayed the lives of athletes that were not primar-
ily known by their sporting virtues, but by their off-field transgressions. 
They wrote about themes that before were regarded as non-issues, like ad-
dictions, sex and unfaithfulness and criminality. The publication of biog-
raphies in which the authors justified their works by something other than 
sporting success is one of the most significant features of the genre in the 
twenty-first century. Perhaps due to this sensationalism, some of these 
books turned into bestsellers, which hardly happened before. There were 
also authors that still told the life stories of highly successful athletes. Not 
unlike their predecessors in the first period of this thesis, they praised the 
exemplary attitude of the people they wrote about, albeit with more refer-
ences to their private lives. They regarded them as role models, not only 
because of their devotion to sport, but also to charity.  

In the last ninety years biographers have constantly written about new 
themes and broken taboos. The most striking long-term development, 
which connects many of the patterns this books deals with, is the fact that 
the sports biography turned into an ‘integral biography’. Authors increas-
ingly described things and emotions that before were generally regard-
ed as private. Partly influenced by (social) media the boundaries between 
the private life and the public life shifted. The ways in which and the de-
gree to which biographers tried to show the ‘person behind the athlete’ 
has changed considerably between 1928 and 2014, from reserved until 
the 1950s to unhampered in the twenty-first century. Sports biographies 
reflect, but at the same time reinforce the changing attitudes about the 
boundaries between the public and the private.
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Dankwoord

De voltooiing van dit proefschrift voelt, om in sporttermen te blijven, als 
een persoonlijke overwinning. Die had ik echter nooit zonder de steun en 
het vertrouwen van anderen kunnen behalen. Er zijn veel collega’s, vrien-
den en familieleden die mij hebben bijgestaan tijdens mijn promotietra-
ject en die ik op deze plaats hartelijk wil bedanken. Bij een aantal van hen 
wil ik graag iets uitgebreider stilstaan.  

In de eerste plaats wil ik mijn promotoren Marjet Derks en Peter Riet-
bergen bedanken voor het meedenken, discussiëren, stimuleren, redi-
geren en bewaken van de grote lijnen. Hun meer dan deskundige com-
mentaar en hun wetenschappelijke inzichten hebben mij tot een betere 
schrijver en onderzoeker gemaakt. Ik ben Peter erkentelijk voor het tonen 
van zijn betrokkenheid, het lezen en becommentariëren van mijn stuk-
ken en het stellen van originele vragen die me altijd aan het denken zetten. 
Marjet wil ik danken voor de intensieve en prettige begeleiding. Ze bood 
me de vrijheid om het onderzoek naar eigen inzichten in te vullen, maar 
droeg tegelijkertijd veel goede ideeën aan die ik in dit boek heb kunnen 
verwerken. Haar vertrouwen, eerlijkheid, persoonlijke betrokkenheid en 
bovenal haar altijd openstaande deur heb ik zeer gewaardeerd.

Daarnaast wil ik alle collega’s van de afdeling geschiedenis van de Rad-
boud Universiteit bedanken voor de goede sfeer, levendige discussies, 
kopjes koffie, lunches en borrels. Bijzondere dank gaat uit naar mijn ka-
mergenoten Jelle Zondag, Jon Verriet en Thomas Delpeut, van wie de eer-
ste twee ook mijn paranimf zijn. Zij zorgden ervoor dat ik altijd met plezier 
de trein van Den Haag naar Nijmegen pakte. We praatten soms meer dan 
goed voor ons en vooral onze werkzaamheden was, maar zowel de vakin-
houdelijke als persoonlijke gesprekken heb ik als zeer waardevol ervaren. 

Jelle en Jon maken ook deel uit van de Onderzoeksgroep Sportgeschie-
denis, samen met Marjet en de buitenpromovendi Jan Luitzen en Jan Rijp-
stra. Ook Thijs Kemmeren, Mark Hilberts, Gijs van Campenhout en Jeani-
ne Hoogerbrug schoven geregeld aan bij discussiebijeenkomsten. Dank 
aan allen voor de discussies, inzichten, feedback en inspiratie om sportge-
schiedenis als vakgebied verder te ontwikkelen. 
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Uiteraard zijn er ook verschillende mensen in mijn persoonlijke omge-
ving die ik op deze plaats wil bedanken. Annemiek Lichtenberg, Bram Kin, 
Erik Haverkamp, Gerbrich Salverda, Joris Wouters, Jurjen Weemstra, Ma-
rijke Lagas, Michelle de Jong, Michiel Verhaar, Moniek Lucassen, Ruben 
Senden, Sam Trompert, Thomas Mogendorff, Tim Weekenstroo, Tryntsje 
van der Bij en mijn schoonouders Donald en Els Weekenstroo hebben al-
len een aandeel gehad in de voltooiing van dit project, door mee te denken, 
duwtjes in de rug te geven, een luisterend oor te bieden en/of simpelweg 
voor afleiding te zorgen. 

Er zijn twee mensen die ik postuum wil bedanken. Mijn ouders Noortje 
en Gerard hebben dit promotietraject helaas niet meer kunnen meema-
ken, maar zijn er in gedachten toch altijd bij geweest. De herinnering aan 
hun onvoorwaardelijke steun en geloof in mijn kunnen heeft me altijd ge-
sterkt in de overtuiging dat ik dit project tot een goed einde zou brengen. 
Bovendien hebben zij hun liefde voor boeken en taal op mij overgedragen, 
waarmee ze, zonder het zelf te weten, de kiem hebben gelegd voor dit boek. 
Mijn broers Ewout en Sjoerd wil ik danken voor hun oprechte interesse en 
dikwijls uitgesproken geloof in mij en mijn onderzoek. Hun blijken van 
trots bij de publicatie van artikelen en de afronding van het manuscript 
hebben mij altijd gestimuleerd om door te gaan waarmee ik bezig was. 

Het laatste woord van dank kan maar aan één persoon gericht zijn, zon-
der wie ik dit proefschrift nooit had kunnen schrijven. Florine, woorden 
kunnen niet uitdrukken hoeveel het voor mij betekent dat ik aan dit project 
kon werken in de wetenschap dat jij altijd achter me staat. Bedankt voor je 
vertrouwen, je bemoedigende woorden, je acceptatie van mijn nukken, je 
geduld, je bereidheid altijd mee te denken en te lezen, je rust en je onvoor-
waardelijke steun.
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Angst 171, 173-174, 217, 244, 284
Anorexia nervosa 161, 181
Antiautoritarisme 97-98, 119-122, 

284
Armstrong, Lance 227, 235
at5 225
Atletiek (tijdschrift) 145
Atletiek Actueel 145

Australian Open 188n1
Autobiografie vs. biografie 18, 22-24
Autobiografisch pact 23
avro 39
avro’s Sportpanorama 96

Baas, Hisco 66n156
Bakker, Gerard 179-180, 185
Bale, John 16
Barend & Van Dorp 178-205
Barend, Frits 148, 178, 205
Barneveld, Raymond van 191
Basten, Marco van 141, 149, 168
Baudoncq, Frank 87, 111, 121, 126-

127, 129, 132
Bax, Maarten 154, 158
Beckham, David 203, 227
Bekende Nederlanders, zie ook cele-

brity 26, 100, 135, 137, 202, 205, 
207, 230, 239-240

Bergh, Joris van den 32-34, 38n21, 
39-43, 45-46, 57-58, 67-70, 73-74, 
76-77, 83, 150, 152-153, 233, 239, 
248

Best, George 223
Betaald voetbal 36, 40-41, 79n222, 

80, 87, 108
Beunders, Henri 134, 138, 172, 178, 

244
Bie, Eric de 144, 149, 153, 169
Big Brother 173
Billig, Michael 74
Bindels, Guido 215, 223
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Biografie: chronologische 24; de-
finitie 22, 24; deel- 25; dub-
bel- 25, 37, 134; thematische 24; 
vs. autobiografie 18, 22-24 

Biographical turn 137
Blankers, Jan 37, 40-43, 48, 50-52, 

55, 60-61, 64, 68, 79, 81, 246
Blankers-Koen, Fanny 27-37, 39, 43-

44, 48, 50-52, 58, 60-62, 68, 79-80, 
138, 246

Blessures, zie ook lichamelijke kwets-
baarheid 153, 168-170, 247

Blind, Danny 165
Blom, Hans 71
Bobo 122
Boef, Johan 195, 202, 232-233
Boekblad 209n89
Boekpresentaties 102-104
Boer, Frank de 142, 154, 165
Boer, Ronald de 142, 154, 158, 165
Bogarde, Winston 142, 155-157, 

162, 164-168, 183, 186, 234
Bols, Jan 109
Bonjasky, Remy 191, 206, 221, 234
Bonte, F.R. 36-37, 39, 66-67
Boogerd, Michael 194-195, 206, 227
Booth, Douglas 14
Born (uitgeverij) 85, 87, 129
Borst, Els 175
Borst, Hugo 199, 205, 232
Bos, Theo 196, 207
Bosch van Drakestein, Gerard 34
Bosch, Orlando van den 158
Boskamp, Jan 207
Bosman, Jean-Marc 142
Bosman-arrest 142, 162
Bottenburg, Maarten van 12, 143
Bourdieu, Pierre 30
Bouwman, Mies 130
Boyle, Raymond 95, 202
Boys will be boys-script 221
Braak, Menno ter 47
Brabants Dagblad 39, 145, 170
Brants, Kees 204

Braudy, Leo 198
Braun, Marie ‘Zus’ 38, 41n39, 46
Brink, Cors van den 145, 149, 153
Brinkman, Jacques 195, 208, 234-

235
Budel, Marc 12
Bueren, Peter van 99
Buijk, Machiel 105-106, 125
Burgerlijke ongehoorzaamheid 119
Burgers, Willem 158, 169
Buuren, Wilfred van 21-22

C’est la Vie (documentaire) 218
Cabot Kerkdijk, Daniel 201
Cals, Jo 230
Canal+ 146
Carter, Neil 95
Casimir, Rommert 46
Celebrity 12, 26, 31, 103, 202, 

221-222, 228-229, 235-236, 240; 
achieved 34, 85, 140, 197-198, 
213; attributed 197, 212

Champions League, zie ook Eu-
ropacup 88n9, 141-142, 162, 167

Charitativiteit 235-237
Christensen, Mette 16
Colson, Manon 27, 145, 170, 183
Commercialisering 84, 95, 110, 116, 

136-137, 145, 154, 157
Commissie Geestelijke Volksgezond-

heid 175
Conflicten 84, 109, 118, 121-

124, 148, 154n75, 155-156, 168, 
176n181, 242

Consumentisme 116-117, 243
Cor du Buy Sports nv 117
Coster, Cor 99-100, 109-110
Cottaar, Jan 35n8, 59
Coubertin, Pierre de 79
cpnb Top 100 208-209, 233n216
Criminaliteit 189, 196, 212, 224-

226, 238, 244
Cruijff, Danny 101, 130-131
Cruijff, Estelle 196, 225n174
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Cruijff, Johan 18-20, 24, 36, 84-85, 
87-90, 94, 99, 101-102, 108-110, 
113, 117, 124-125, 128-131, 138, 
170, 190-191

Cultural turn 13
Culturele bemiddelaars 41, 197
Cultuurkritiek 47, 49, 78, 82 
Cultuurpessimisme 78 

Daal, Martin van 39, 59, 65, 68-69, 81
Dagblad van het Noorden 112, 218
Davids, Edgar 162, 166n131
Day, Dave 16
De Boekerij (uitgeverij) 84
De Buitenspelers (uitgeverij) 190, 

191n11
De Wereld Draait Door 197, 205, 

208n86, 210-211
Debije, Peter 47-48
Dekker, Erik 145, 170, 183
Dekker, Thomas 228
Delheye, Pascal 13
Denial of the deviant self 219
Depressie 170-171, 176, 181, 188
Derix, Steven 195n19
Derks, Frans 22, 103
Derks, Marjet 12-13, 38n23
Derksen, Johan 148, 197, 207-208, 

210
Deze Week 100
Digital humanities 20-21
Dijkman, Coo 94, 107, 110, 152n69
Dijkstra, Erik 205
Dijkstra, Lou 122-123, 134
Dijkstra, Sjoukje 92, 94, 102, 107, 

112-113, 118, 122-123, 125, 127, 
132, 134-135, 191, 246

Diks, Fred 24
Dillema, Foekje 192
Doevendans, Ruud 90n20
Dona, Hans 12
Dongen, Sjef van 46
Dood 133-134, 172, 181, 207, 243, 

246

Doping 104-106, 194n19, 227-228
Dorp, Henk van 148, 205
Dr. Phil 173
Drakesteijn, Fred 85, 120
Dramatic narrator 149, 206
Drees, Willem 72-73, 128, 242
Drost, Epy 86n3, 87, 190
Drugs 9-10, 186, 189, 198, 206, 210, 

213-214, 216-220
Drunen, Peter van 171
Dungen, Mabel van den 206, 221, 

234
Dunk, H.W. von der 141
Duyzings, Martin 35-36, 39-41, 53-

54, 57, 64, 68-70, 79-81, 112, 131

Echtscheiding 133
Eden, Jaap 9-11, 31, 33-34, 42-43, 

56, 58, 67, 74-76, 213, 242
Egbers, Tom 205
Egmond, Michel van 9-11, 196, 199-

200, 208-209, 211, 217-219, 226
Elsevier 145
Elshout, Dominique 145, 153
Emmenes, Ad van 40
Emoties 20, 64, 97, 132-137, 141, 

171-174, 185, 202-203, 228-229, 
238, 243-245

Emotionalisering 30, 134, 136, 153, 
171-173, 176, 187, 243

Engelberts, Jaap 24
Eredivisie 87, 142n22, 146, 162
Eredivisie Live 201
Erik Hazelhoff Biografieprijs 190
Est, Wim van 34-35, 62-64, 68-69, 

81
Europacup, zie ook Champions 

 League 88, 96, 126-127, 132, 134, 
140-142, 196n28

Europees Kampioenschap voetbal  
88, 142, 147, 159, 174, 196n28

Everink, Koen 225

Faber, Johan 149
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Fadhronc, František 88-89, 120, 122
Fontijn, Jan 137
Fortuyn, Pim 171-172, 230
Fotografie (in biografieën) 10, 25, 

60, 63n140, 65-66, 84, 129-130, 132, 
167, 180, 192, 246

Fox Sports 201
Friese Koerier 65
Frijters, Jos 195, 234
Froger, Fred 37, 68, 82, 134
Fullprofs 87, 108, 243
Furedi, Frank 171-172, 178, 182, 

187, 198, 244

Gaal, Louis van 165, 183, 192
Gascoigne, Paul 228
Gastaut, Yvan 13
Geesink, Anton 37, 54-55, 59, 65-67, 

81-82, 111, 131, 246
Geesink, Jans 65-66
Geld 26, 36, 56, 68-69, 84, 95, 107-

118, 123, 135, 142-143, 145, 154-
156, 158, 168, 217, 219, 222, 240, 
242-243, 247

Geloof 186, 236
Gemser, Henk 158
Genderverhoudingen 28, 38, 61, 

145, 246
Genee, Wilfred 207n81, 208n84
Gennip, Yvonne van 184, 186
Geudeker, Kick 40
Gewoonheidsideaal 50-74, 82, 135, 

212, 242
Ghostwriter 23, 130, 227
Gijp, René van der 196, 200, 207-

208, 216, 224
Gijswijt-Hofstra, Marijke 173
Ginkel, Rob van 78
Goedkoop, Hans 128
Gogh, Theo van 172, 230
Gokken 214, 218-219, 226, 247
Gooi- en Eemlander 43, 80
Gouden Televizier Ring 208
Graaf, Ben de 98

Graaf, Bram de 130
Graafschap-bode, De 46
Greaves, Jimmy 128, 228
Groene Amsterdammer, De 145, 

204n63
Grondwet, De 47
Groot, Dolf de 195n19
Groot, Henk 85, 93, 101-102, 107, 

110, 113, 130, 155n81, 246
Gruiter, Han de 90, 105-106
Grunsven, Anky van 144, 150
Grunwald, D.H. 96
Gullit, George 155
Gullit, Ruud 141, 148-149, 154-155, 

162-165, 169-170, 176, 184

Haagse Post 116
Haan, Arie 87, 111, 118, 121, 126-

127, 129, 132
Haan, Titia 132
Haan, Binne de 19, 137
Haan, Gerard den 197, 239-240
Haanappel, Joan 122-123
Haanstra, Menno 206, 216, 219
Haar, Jaap ter 130
Hall, Stuart 14
Hamilton, Nigel 19
Hanegem, Truus van 113-114, 131
Hanegem, Wim van 23, 85-87, 99, 

102-103, 113-114, 122, 129, 131, 
151, 190-191

Happel, Ernst 37n18
Hard Gras 25
Hari, Badr 191, 196, 213-214, 222, 

224-225, 247
Harmsma, Jonne 137
Hart, Joep de 171
Haynes, Richard 202
Hazes, André 102, 104, 172
Heijden, Chris van der 221
Heijne, Bas 171
Heinen, Frank 210
Heldenverering, zie ook persoonsver-

heerlijking 47, 49, 53, 82
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Helder, Glenn 196, 208, 209n90, 
218-220, 222, 226, 247

Hellema, Duco 117, 119
Helvoirt, Maarten van 200, 206, 

231-232, 237
Hende, Ruud van den 95
Henderson, Thomas 228
Herwaarden, Zeger van 199
Heuvel, Mark van den 145
Hiddema, Bert 148, 154, 169-170, 

176, 184
Hiddink, Guus 192, 201
High biography 14
Hill, Jeffrey 13-15, 20
Hilvoorde, Ivo van 89-90
Hoekman, Danny 196
Hof, Jan 92, 94, 102, 107, 112-113, 

122-123, 127, 132, 134-135
Hogenkamp, George 75
Holiday on Ice 112-113, 132
Holland Sport 216
Hollandsch, zie ook nationalisme  

75, 81
Holstein, Dick 209
Holt, Richard 16, 228
Holthausen, Joop 91-92
Hoogstad, Mark 144, 153, 177, 184-

185
Hoost, Ernesto 191, 213, 222, 225-

226
Hopster, Hans 48
Hughes, Robert 154
Huibers, Jan 182
Huismoederschap 61-62
Huisvaderschap 62
Huizinga, Johan 49, 70, 75
Huldigingen 45-46, 61, 82, 89, 126, 134
Hulshoff, Barry 86n3
Human interest 95, 128, 135
Hurkmans, Marjolein 23

iaaf (Internationale Atletiek Federa-
tie) 37n18, 138

Ibrahimovíc, Zlatan 233

Ik-tijdperk 116-117, 174
Individualisering 30, 116-117, 135
Inflatie van roem 198, 240
Informalisering 128
Integrale biografie 247
Inter-Football 100
Interpretative narrator 149n54
Intimiteit 66, 128, 137, 152, 173, 

178, 180, 186-187, 211, 218, 229, 
231, 238, 245-246

ioc (Internationaal Olympisch 
 Comité) 79n222, 108, 143

Israel, Rinus 99

Jaap Eden-Comité 42
Jakobs, Gert 196, 208, 215-216, 223, 

247
Jan Saliegeest 75
Jansen van Galen, John 116-117, 

127-128, 174
Jansen, Wim 86n3
Jansma, Kees 98, 201
Janssen, Jan 91
Janssens, Jan 163, 166
Jansz, Jeroen 171
Jerry Springer 173
Jol, Martin 192
Jong, Loe de 141
Juliana, koningin 73, 242
Jungmann, Bart 43, 144, 186, 212

Kabel 166, 168
Kaiser, Stien 37, 66-67
Kamphuis, Alje 151, 179-181, 185
Keizer, Piet 100
Kennedy, James 72, 78, 119
Keys, Barbara 173
Kick 101, 130
Kick Wilstra 35
Kieft, Wim 9-11, 31, 196-197, 207-

211, 217-219, 226
Kiplagat, Lornah 192, 231, 235-237
Klap, Erik 152, 157-158, 161, 176-

177, 183
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Kley, Toos van der 65
Klijnjan, Jan 86n3
Kluivert, Patrick 147, 162, 165, 

166n131, 231-232
knau (Koninklijke Nederlandse Atle-

tiek Unie) 40, 68
Knetemann, Gerrie 91
Knippen, Marco 235-236
Knobel, George 100
knsb (Koninklijke Nederlandsche 

Schaatsenrijders Bond) 123, 157
knvb (Koninklijke Nederlandse Voet-

bal Bond) 36, 41, 48-49, 87, 108, 
113, 119-120, 124, 140, 145, 147, 
201

knwu (Koninklijke Nederlandse 
Wielren Unie) 92

Koch, Jeroen 229
Koeleman, Pieter 90
Kok, Auke 100-101, 119, 124, 183
Koninklijke onderscheidingen 88, 

143
Kooman, Kees 43, 55, 62
Koomen, Theo 22, 91, 97-98, 106, 

109
Koopmans, Rudy 92-93, 102-104, 

110-111, 115, 118, 123-124, 131, 
133, 220

Korver, André de 40
Korver, Bok de 41
Kossmann, Ernst 71, 72n181
Kraay jr., Hans 196, 207, 245
Kraay sr., Hans 118, 121-122, 148-

149
Krabbé, Tim 209n89
Krajicek, Richard 149-150, 153, 

169, 184
Kramer, Sven 195, 202, 208, 232, 
Krieken, Robert van 198
Kuijlen, Willy van der 99
Kuiper, Hennie 91, 153
Kuiper, Yme 15, 22, 28, 35
Kuiphof, Herman 146
Kuyl, Carel 203

Kuyper, Abraham 229
Kwalitatieve inhoudsanalyse 20
Kwetsbaarheid 136-137, 152-153, 

160, 162, 168, 170, 172, 177, 180-
181, 186, 238, 243

Lambrichs, Jan 40
Lammers, Jan 94, 107, 110, 152n69
Lanfranchi, Pierre 16
Langen, Ellen van 149, 153, 163
Lans, Jos van der 229
Laseroms, Theo 85, 108, 111, 

114n151, 117, 120, 126, 133-134, 246
Lauer, Leo 9-10, 33, 39-43, 56, 58, 

64, 67, 73-77, 83, 213
Lechner, Frank 88-89
Leede, Rob de 147
Leeuwarder Courant 57, 169
Leeuwen, Aad van 37, 39, 43-44, 48, 

50-52, 55, 61, 68, 79, 81, 246
Leidsch Dagblad 36, 39, 105
Leistra, Gerlof 145, 148, 154, 163-

164, 169
Lejeune, Philippe 23
Lenstra, Abe 35-36, 39, 41, 48, 52, 

57-59, 67-68, 73, 87, 108, 128
Leur, Verona van der 23
Liber, Jan 23
Lichamelijke kwetsbaarheid, zie ook 

blessures 168-170
Lijntjes 148, 151, 202
Limburgsch Dagblad 39, 102-103
linda 221
Linse, Rodger 200
Lloyd-Williams, Andy 222, 226, 237
Lomans, Frans 148
Loos, Rebecca 203
Lorch, Ferenc 218
Lotsy, Karel 22, 48, 58, 79n222
Low biography 14
Luitzen, Jan 13n19

Maasbode, De 39, 46
Madsen, Ole Jacob 183
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Mak, Geert 204n63
Mandela, Nelson 164
Mangan, Tony 16
Mannelijkheid 16-17, 76, 183, 221-224
Marlet, Gerard 194, 206
Marshall, David 229
Martina, Churandy 234, 236
Marwijk, Bert van 192
Maso, Benjo 40
Mastenbroek, Rie 38, 47
Meander (uitgeverij) 36
Mediabeleid 146-148, 199-200
Meerum Terwogt, Hans 38n21, 40
Meijde, Andy van der 208n84
Meijer, Maaike 20n47
Melissen, Jacob 145
Menkehorst, Hardy 182
Mentaal 150, 152-153, 169-171, 176-

177, 182, 184, 244
Merkies, Wil 38
Merson, Paul 228
Mesker, Marcella 92n29
Meuleman, Wim 120
Meyden, Henk van der 132
Michels, Rinus 87-89, 120-121, 126, 

141, 192
Miermans, Cees 12, 36n13
Misbruik 177-179, 181, 187
Mix 100
Moeskops, Piet 32, 34, 42-45, 57-58, 

67, 76-77, 150, 242
Motor- en rijwielwet 34-35
Moulijn, Coen 86n3, 130, 246
Muhammad, Mustafa 115
Mühren, Gerrie 23, 86n3
Muiswinkel, Erik van 87n6
Mulder, Jan 147, 190, 205
Mulier, Pim 12, 15, 138
Murdoch, Rupert 95
Muur, De 25

Nachtleven 188, 212-220
Nadel, Ira 149
Napel, Evert ten 160

Nationalisme 30, 74-83, 89; banaal  
74; gematigd 78-82; gepassio-
neerd 75-78; indirect 81-82; 
natuurlijk 76-77; niet-serieus  
75; serieus 75  

Nederlands Dagblad 203
Nederlands elftal 36, 41, 47, 75, 80, 

88-90, 98, 113-114, 119, 121, 140-
142, 159-160, 162, 166-168, 174, 
176, 184, 191n11, 195, 196n28, 
201, 213, 218, 231

Nederlof, Bert 199, 218-220, 226
Neeskens, Johan 86n3, 119-120
Netwerk 216
New laddism 223
Nieuwe Revu 148
Nieuwenburg, Hans 206, 208, 236
Nieuwsblad van het Noorden 112
Nistelrooij, Ruud van 200, 206, 231-

232, 237
noc (Nederlands Olympisch 

 Comité) 48, 123
noc*nsf (Nederlands  Olympisch 

 Comité*Nederlandse Sport 
 Federatie) 143, 178, 179n196, 183

Nollen, Jan 62-64, 69, 81
Noordhollands Dagblad 93n32, 102, 

113n147
nos (Nederlandse Omroep Stichting)  

106, 146, 194n19, 201
nos achtuurjournaal 203-204
nos Langs de Lijn 94, 106
Nostalgie 15, 138
nova 203
Noy, Theo 90
nrc (Nieuwe Rotterdamsche Courant)  

39-40, 42n46, 43
nrc Handelsblad 141, 144, 171, 201, 

203, 204n63, 225
nsp (Nederlandse Sport Pers) 93, 

200n41
Nummer 14 (documentaire) 99, 101
nvj (Nederlandse Vereniging van 

Journalisten) 93
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Nypels, Frans 95

Objective narrator 149
Okker, Tom 37, 68
Olde Kalter, Jens 196, 213-214, 222, 

224-225
Oldenhof, Maarten 165n130
Olympische Spelen 10-11, 27, 37-

38, 40, 44, 46-48, 50-51, 68, 74, 79-
80, 92, 108, 112, 138, 143-144, 146, 
151, 158, 191-192, 195

Omroep Brabant 94, 106
Onkenhout, Paul 87n6, 217
Oog in oog-serie 36-37
Ooms, Peter 178
Oosterhout, C.F. van 52
Oosterhuis, Harry 173
Openhartigheid 151, 171, 182, 210-

211, 215
Oprah Winfrey Show 173
Osendarp, Tinus 138
Ouden, Willy den 38
Oudshoorn, Erik 196, 199, 216, 223
Oudshoorn, Theo 90
Overdiek, Tim 136, 144, 153, 157, 

159, 168
Overman, Steve 16, 22, 28, 228
Overmars, Marc 165
Overspel 67, 189, 220-224, 227-228, 

230, 244

Paard&Sport 145
Pariset, Bernard 81
Parool, Het 35, 39, 109, 205n68, 225
Pas, Niek 13
Pauw en Witteman 216
Peereboom, Klaas 35, 39, 52, 59, 

67-68
Peeters, Maurice 34
Persie, Robin van 213, 222, 226, 

237, 247
Personalisering 203, 206-207, 230, 

246
Persoonsverheerlijking, zie ook hel-

denverering 50, 53, 70
Pfister, Gertrud 16
Phoenix from the flames-nar-

ratief 17, 126
Piercey, Nicholas 12
Pijnenburg, Jan 24
Pipkin, James 17-18, 241
Playboy 180, 185, 198
Pleij, Herman 71
Plekker, Jan 85, 93, 101-102, 107, 

110, 113, 155n81
Poel, Adrie van der 90, 104-106, 125
Possing, Birgitte 22, 24, 27n70
Post, Peter 34, 91, 138
Postema, Koos 205
Praag, Jaap van 87
Praag, René van 151
Privé (tijdschrift) 100, 217
Privé vs. publiek 64-66, 100-101, 

127-130, 133, 135, 152, 187, 202-
203, 211, 226-230, 245-246 

Privéleven 64-66, 83, 85, 101, 128, 
130, 132, 135, 152, 202-203, 211, 
220-221, 226-230, 232, 245-246

Professionalisering 88, 136, 143, 
146, 233

Prometheus (uitgeverij) 209n89, 
225

Psychische problemen 136, 152, 
171, 175-187, 238, 243-244, 247

Psychologie Magazine 175
Psychologische hulp 175n177, 182-

187
Psychologisering 136, 153, 171, 

173-176, 187, 243
Public relations 200

Quotejournalistiek 96, 98-99, 102, 
146

Raas, Jan 90-91, 94, 102-103, 121
Racisme 154-155, 162-168
Radio Tour de France 92
Rags to riches-narratief 17, 54
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Ranitz, Coen de 54
Reallifesoaps 230
Recensies 20, 36, 62, 157, 160, 181, 

212, 216
Reekum, Rogier van 75, 78
Reformatorisch Dagblad 203
Reitsma, Theo 152-153, 181, 186
Reiziger, Michael 162, 165
Remarque, Philippe 204
Renders, Hans 14, 137
Rep, Johnny 120
Representatie 10, 13-16, 18, 20, 22, 

25, 28-30, 32, 50, 74, 82-83, 85, 106-
107, 136, 152-153, 169, 189, 191, 
211, 221n152, 223, 228, 240-242, 
248

Revue der Sporten, De 38n21, 41
Rewijk, Daniël 12, 15, 138
Ricksen, Fernando 208n85
Righart, Hans 72
Rijkaard, Frank 162-163, 198, 206, 

236
Rijker, Lucia 152-153, 181, 186, 192
Rijpstra, Jan 13n19
Rise and fall-narratief 17, 169
Rise and redemption-narratief 17, 

212, 217
Ritsma, Rintje 157
Robben, Arjen 24
Robèrt Misset 188n2
Roddelpers 65, 100, 103, 128, 132, 

135, 237
Rojek, Chris 34, 197-198, 235
Roland Garros 188
Rollyson, Carl 14
Romme, Gianni 144, 152, 157-158, 

161, 176-177, 183, 247
Roosmalen, Marcel van 206-207
Rooy, Piet de 72
Rotterdams Nieuwsblad 94
Rözer, Marcel 142, 155-156, 164-

168, 183, 186, 234
rtl (Radio Télévision Luxembourg)  

146, 207, 216, 224

rtl Boulevard 229-230
Rückert, Henny 90, 105-106

Sandquist, John 157
Sauerbreij, Nicolien 191-192, 206, 

208, 236
Schaapman, Kees 95
Schalken, Sjeng 188n2
Scheepmaker, Anne 84n2
Scheepmaker, Nico 42, 84-85, 87, 

90, 93-94, 96-98, 102, 109, 110, 124, 
129

Schel, Henk 85, 113-114, 131
Schenk, Ard 37, 82, 134, 190, 233
Scheulderman, Antoinette 211
Schilt, Sem 191
Schmit, Hans 84n2
Schop, Astrid 91n21
Schoustra, Fenno 35, 41, 52, 58-59, 

79
Schrijvers, Piet 86n3
Schuijers, Rico 183
Schulte, Gerrit 34-35, 59, 65, 68-69, 

81, 246
Schuyt, Kees 117
scp (Sociaal en Cultureel Planbu-

reau) 171
Seedorf, Clarence 142, 150, 154, 

159-160, 162, 166n131, 167-168, 
184, 236

Semiprofs 87
Senff, Nida 38, 44
Shownieuws 229
Slachtofferschap 104-105, 122, 124, 

154-157, 161, 222, 226, 243
Slavernij 166, 171
Slogteren, Fred van 104
Smagt, Wil van der 87, 102, 122, 131
Smart, Barry 11
Smeets, Mart 70, 106, 205, 223
Smit, Kick 35, 138
Smits, Ad 159
Smits, Rik 136, 144, 153, 157-159, 

169, 187
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Smulders, Eddy 158, 169
Sneijder, Wesley 230
Snoep, Huub 184, 186
Sociale media 198, 201-202, 206, 

229
Sociale stijging 54
Spaar Select 158
Sport aan tafel (televisieprogramma)  

207
Sport in Beeld (televisieprogramma)  

96
Sport in Beeld (tijdschrift) 9, 39, 41
Sport1 201
Sport-Echo 39, 41
Sportjournalistiek 27-28, 30, 36, 38-

44, 64, 77, 85, 93-102, 136-137, 140, 
144-149, 190-191, 199-207, 239, 
246, 248

Sportsterren-serie 85, 86n3, 94, 110, 
120-121, 129-130

Sportverdwazing 30, 44-46, 48-49, 
52, 57-58, 62, 82, 242

Sportweek 145, 148, 150, 157
Sportwereld, De 13
Sprenger, Henk 35
Stamsnijder, Hennie 90, 107, 115, 

125, 127, 133
Steen, Henri van der 200, 231-232, 

237
Steen, Paul van der 230
Steenbergse Courant 106
Steman, Bas 151-152, 160-161, 181-

182
Stevens, Huub 192
Stokkom, Bas van 204, 223
Stokvis, Ruud 12, 39, 57, 89-90, 95, 

106, 145, 148, 202
Story 100
Strengholt, A.J.G. 39
Strijdbaarheid 118-127
Studio Sport 96, 188
Sun, The 95
Suriname, identificatie met 167
Suurbier, Wim 101

Swart, Jan D. 84n2, 85, 94, 121-122
Swart, Sjaak 86n3
Swijtink, André 12

Tabloidisering 203, 225n174
Tabloid-revolutie 95, 228-229
Tan, Humberto 205
Taverne, Ed 117
Taylor, Lawrence 228
Taylor, Matthew 17, 19, 241
Telegraaf, De 39, 46-47, 65, 94, 

95n45, 98-101, 131-132,141, 144, 
150, 163, 210, 216-217, 219

Terpstra, Erica 143
Thompson, John 227
Tijd, De 44, 84n2, 95, 97-99, 127
ti-Raleigh-ploeg 91, 121, 191n11
Tol, Iwan 245
Totaalvoetbal 88
Tour de France 34, 40, 63, 90-92, 94, 

104, 194, 216
Tour du Jour 216
Trauma 174-175, 182
Tribune, De 46-47
Troost, Ted 183-184
Trouw 84n2, 130, 225n174, 239
Tuur, Regilio 224
Twain, Mark 18
Tyson, Mike 224

uefa Cup, zie ook Europacup 141-
142

Uitfluiten 158-161
Uitzendrechten 145-146
Ups and down-structuur 17, 125
us Open 188
Utrechtsch Nieuwsblad 39

Vaart, Rafael van der 203-204
Vaderland, Het 45, 47, 58
Vamplew, Wray 214n114
Van onze sportredacteur (televisie-

programma) 96
Vanenburg, Gerald 162
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vara 39
Vasovic, Velibor 120-121
Veen, Dick van der 90, 107, 115, 

125, 127, 133
Veenboer, Willem 90
Veenendaal, Henk van 37, 39, 54-55, 

59, 65-67, 81-82, 111, 131
Velde, Henk te 73, 77-78
Velde, Johan van der 91, 186, 212
Venneker, Hans 86, 87n4, 118, 122
Vente, Rob 85-86, 94, 108, 111, 120, 

126, 130, 133-134
Verbeelde gemeenschap 76
Verbij, Antoine 118
Verheul, Leo 198-199, 206, 236
Verhoef, Jesper 49
Verkamman, Matty 190
Verkerk, Kees 37, 82, 134
Verkerk, Martin 188, 196, 213-214, 

247
Vermeulen, Arno 201
Verriet, Jon 13n19
Versnick, Fons 69
Villa BvD 205
Villerius, Jessica 218
Vissers, Willem 87n6
Vliet, Teun van 196, 215, 223
Voerman, Gerrit 230, 247n8
Voetbal Inside (televisieprogramma)  

207n80
Voetbal Insite (televisieprogramma)  

207
Voetbal International (televisie-

programma) 207-208, 210-211, 
216, 224

Voetbal International (tijdschrift) 93, 
148, 199, 207, 210

Voetbal International (uitgeverij) 9, 
210

Voetbalvrouwen 101, 130-131, 222
Volk, Het 58
Volksaard 49, 70, 75, 78
Volkskrant, de 38, 87n6, 95n45, 98, 

144, 147, 157, 204, 211, 217, 218

Voorbeeldigheid 17, 32, 58, 61, 72, 
74, 79, 81, 189, 197, 211-212, 231, 
234, 236-237

Voorwaarts 46
Vortextuality 210
Vos, Chris 205
Vos, Maarten de 84n2, 87, 94-95, 99-

101, 114, 131, 150
Voskuil, Bert 168
Vree, Frank van 97
Vries, Gert Jan de 236
Vries, Vincent de 23
Vriesekoop, Bettine 144, 151, 179-

181, 185, 247
Vriesema, Martin 188, 214
Vrij Nederland 93, 106
Vrije Volk, Het 84n2, 94, 101, 121-

123
vvcs (Vereniging van Contractspelers)  

108, 119, 243
vws (Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport) 143

Waarheid, De 57
Wal, Jannes van der 103
Weijden, Ruud ter 207
Wenner, Lawrence 226
Wereldbeker voor clubteams 88, 141
Wereldkampioenschap voetbal 88-

89, 98, 101, 119, 124, 175, 176n181, 
192, 195

Wery, Henk 86n3, 121-122
Whannel, Garry 14, 16-19, 22, 28, 

45, 69, 74, 125, 207, 210, 212, 228, 
241

Wielenga, Friso 141
Wielerrevue 94, 106
Wilkes, Faas 23, 35-36, 41, 48, 52-

54, 57, 64, 68-69, 80-81, 87, 112
Willem-Alexander, kroonprins 143
Wimbledon 150, 188n1
Winner, David 124
Withuis, Jolande 73, 154, 172, 

173n165, 182
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Witkamp, Anton 87
Witte, Rob 162
Woestenburg, Frank 234, 236
Wolf, Frank de 86
Wolf, Mariëtte 98
Wolfe, Tom 116
Woods, Tiger 227
Woolridge, Joyce 17-18, 28, 70, 116, 

241
Wouda, Marcel 144, 153, 177-179, 

181, 184-184, 247
Wouters, Cas 134

Yar, Majid 219, 236
Ykema, Jan 196, 206, 216-219, 247

Zand Scholten, Berry 144, 150
Zelfmoord 180, 187
Zeylmaker, Peter 87

Ziekte 181-182, 196, 207, 215, 218
Ziggo Sport Totaal 201
Zijlaard-van Moorsel, Leontien 23, 

91n21, 144, 151-152, 161, 181-182, 
192, 236, 247

Zoeteman, Leon 92-93, 103, 110-
111, 115, 123-124, 133, 220

Zoetemelk, Joop 90-91, 94, 102-106, 
127, 130, 168

Zondag, Jelle 13n19
Zonneveld, Thijs 227
Zunderd, Fons van 90, 105-106, 125
Zwart IJs 25
Zwartkruis, Jan 121
Zwartkruis, Simon 145, 150-151, 

154, 159-160, 167-168, 184, 236
Zwarts, Charles 92-93, 110-111, 

115, 123-124, 133, 220
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Curriculum vitae

Aad Haverkamp (Deventer, 26 augustus 1984) studeerde tussen 2002 en 
2006 journalistiek in Zwolle en tussen 2007 en 2012 geschiedenis in Gro-
ningen. Hij behaalde cum laude zijn masterdiploma met een scriptie over 
de maatschappelijke discussies rondom (mogelijke) boycots van de Olym-
pische Spelen in 1936, 1956 en 1980. Na een jaar te hebben gewerkt in het 
informatie- en archiefmanagement keerde hij in 2014 terug bij de sport-
geschiedenis. Binnen het onderzoeksproject ‘Sport, identiteit en moder-
niteit (1813-2013)’ van de Radboud Universiteit werkte hij tussen 2014 en 
2018 aan zijn promotieonderzoek naar de geschiedenis van de biografi-
sche representatie van Nederlandse topsporters.
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EEN CULTUURHISTORISCHE ANALYSE VAN LEVENS-
VERHALEN VAN NEDERLANDSE TOPSPORTERS

1928-20141928-2014

AAD HAVERKAMP  BIOGRAFIEËN IN  BEWEGING 

Wie tegenwoordig een boekwinkel binnenstapt, ontkomt niet aan het grote aanbod aan sport-
biografi eën. De enorme populariteit van dit genre is een recent fenomeen, maar de eerste Neder-
landse sportbiografi e werd al in 1928 gepubliceerd. Dit boek over schaatser en wielrenner Jaap
Eden vormt het vertrekpunt van een cultuurhistorische analyse van een groot aantal levens-
verhalen van Nederlandse sporters. 

BIOGRAFIEËN IN BEWEGING  biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van het genre van 
de sportbiografi e tussen 1928 en 2014. Het laat zien waarom het aantal sportbiografi eën met
name in de laatste decennia sterk is gegroeid, maar ook hoe de manier van schrijven over spor-
ters gaandeweg is veranderd. Door steeds nieuwe thema’s aan te boren, zoals geld, emoties en 

recentelijk verslavingen, zijn biografen steeds meer doorgedrongen 
tot de privélevens van sporters. Dit boek beschrijft die ontwikkelin-
gen tegen de achtergrond van grote veranderingen in de sportwereld, 
journalistiek en samenleving.
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