dragen, maar ook al wat rondom en In verband met
die spelen dreigt plaats te grijpen, moet ons dringen,
met allen emst, die in ons is tegen deze verheerlijking
van den mensch, tegen dezen cultus van den held,
waarbij schier alle geboden van des Heeren heilige
Wet in het gedrang komen, ons waarschuwend en wapenend woord te doen uitgaan. Dat in zulk een sfeer
het gebed, dat de Heiland Zijn discipelen leerde, niet
kan opgezonden worden behoeft, na al het voorgaande,
geen betoog.
Het komt ons daarom gewenscht voor, dat de Kerkeraden vóór den aanvang der Olympische Spelen een
woord van vermaan en waarschuwing van de kansels
tot de gemeenten richten.
Dit alles werd geschreven in 1928. Nog geen vijf
en twintig j a a r geleden. Het is leerzaam het bovenstaande te vergelijken met wat in d i t j a a s door h e t
christelijk dagblad Trouw over deze spelen werd
opgemerkt.
In het No. van 30 Juli schreef dit blad onder het
opschrift ,,Sport" daarover het een en ander.
Het artikel begint zo:
Het probleem van sport en lichamelijke opvoeding
is in onze Protestants-Christelijke kringen van oudsher
een hachelijke zaak geweest.
Er is hier een sterk afwijzende houding waar te
nemen, die werd bepaald — als we het summier willen
aanduiden — door twee factoren.
In de eerste plaats door een gerechtvaardigden en
juisten afkeer van sportverdwazing en sportvergodlng;
in het algemeen van een lichaamscultuur die tot
Uchaamscultus gaat ontaarden en in de' tweede plaats
door een niet gerechtvaardigde en onjuiste onderschatting en miskenning van het lichaam en deszelfs ontwikkeling.
Velen in Christelijken kring waren behept met een
zekeren angst voor het lichaam. Het lichaam was een
voor geloof en Christelijk leven gevaarlijk ding. Het
was ook, zo meende men, niet de hoofdzaak. Waar het
op aankwam dat was de ziel. En zo ontwikkelde zich
een levenspractijk, waarbij lichaam en lichamelijke
ontwikkeling- achteruitgezet werden. Aan lichamelijke
opvoeding werd weinig gedaan, sportbeoefening werd
bij velen contrabande of zo terloops en oogluikend geduld.
Er is reeds vele jaren verzet tegen deze practijk
geweest. De sportbeoefening in Christelijken kring won
veld. Christelijke organisaties op het gebied van sport
en gymnastiek poogden een eerherstel van het lichaam,
een juiste Christelijke waardering van sport en lichamelijke oefening ingang te doen vinden.
Na deze refererende opmerkingen zegt het blad
iets over de moderne, officiële „sport" en h a a r beoefening. Aldus:
Terzelfder tijd ontwikkelde zich het moderne sportleven, waarvan wij in deze weken een periodiek hoogtepunt beleven in de Olympische Spelen. Dat moderne
sportleven heeft twee kanten, een goeden en een slechten. Het is een mengeling van gezonde sportieve prestaties en van sportvergodlng. Wij zien dat ook in de
Olympische Spelen, deze mengeling van goede en slechte dingen.
Voor een deel is dat het gevolg van de negatieve
instelling der Christenheid. Als de Christenen zich in
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de sportcultuur niet laten gelden en niet trachten dezecultuur hunnerzijds te funderen in een positieve Christelijke waardering van het lichaam, moet niemand zich
verbazen dat de sport ontspoort. Men kan er zich dan
werkelijk nog wel over verblijden dat er nog zoveel
aanvaardbaars in de moderne sport gevonden wordt.
Wij staan dan ook voor het feit, dat de sportgebeurtenissen en dat de Olympische Spelen in onze Christelijke milieu's een sterke belangstelling genieten.
Men m e r k t het geweldige verschil m e t wat de gereformeerde kerken in 1928 schreven. In de olympische spelen, zo heet het nu, is een mengeling van gezonde sportieve prestaties en van sportvergodlng. Ze
zijn dus een vermenging van goed en kwaad. Men
voelt reeds w a a r het op aan gaat. Zo'n ,,menging"
vindt men immers overal in de wereld; óók in de kerk
en in de beste christen! Van een peilen van de a c h t e r g r o n d e n , de o p z e t , de g e e s t , de o f f i c i ë l e t e n d e n z van deze spelen is nu geen
sprake meer.
Voorts krijgt de christenheid een scherp vonnis t e
verwerken. Zij is — o gans niet s a n e t a simplicitas!
— de eigenlijke oorzaak dat de sport zo ontaardde!
E n ten slotte wordt geconstateerd — en dat wordt
het uitgangspunt voor w a t verder Volgt — d a t de
olympische spelen in „onze Christelijke milieu's" een
sterke belangstelling genieten. Zoals in iedere vervalsconstellatie steeds de gewoonte is, g a a t men van
een f e i t e l i j k e t o e s t a n d uit om eigen houding te bepalen.
Trouw gaat n.l. als volgt verder:
Nu kan men zich op het standpunt stellen, dat een
krant, die in Christelijke kringen wordt gelezen, aan
die zaken geen aandacht moet besteden, vanwege de
slechte kanten die er aan zitten en waar dan nog bijkomt, dat daarbij ook de Zondag in het geding is.
Wij hebben gemeend dit standpunt niet te moeten
innemen. Want wij zijn bij de sport betrokken en die
sport maakt een wezenlijk deel uit van ons maatschappelijk leven, al moeten wij erkennen, dat er aan die
sport verkeerde kanten zitten. Het komt ons onjuist
voor, hier een struisvogelpolitiek te voeren en nu maar
ten aanzien van sport en Olympische Spelen een geheelonthoudingspolitiek te volgen, die in brede kringen van ons volk niet wordt aanvaard en die ook tot
verkeerde consequenties zou voeren ten aanzien van
het sportleven in het algemeen.
Dat heeft ons er toe geleid, dat wij verslagen opnemen van de Olympische Spelen, waarbij v/lj 'in de verslaggeving pogen de sport op een juiste wijze te waarderen en waarbij wij niet meer aandacht geven aan wat
er op den Zondag gebeurt, dan strikt noodzakelijk is
met het oog op de continuïteit in de berichtgeving.
Wij kunnen en mogen niet aan het leven voorbijgaan,
ook al gebeuren daar dingen en al zitten er in hetgeen
geschiedt elementen, die ons onjuist voorkomen.
Maar dat noopt er te meer toe ons te beijveren, en
dat is voorzeker niet in de eerste plaats een probleem
van de krant, om te komen tot een goeden kijk op de
sport en tot een juiste beoefening van de sport.
Men ziet h e t : de f e i t e l i j k e s i t u a t i e , de
wil van het „christelijke
publiek"
bepaalt ten principale de houding van de k r a n t . We
zijn nu eenmaal bij „de sport" betrokken! De sport
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En t e r e c h t .
Honderd keer liever zou ik hebben gezien, dat
Trouw duidelijk en positief de olympische spelen had
aanvaard. E n zonder meer verslagen had gegeven.
Dit farizees gedoe deed spreekwoorden ontstaan
als: Voor fijnen en motregen moet je altijd oppassen.
E n het inspireerde tot artikelen, scherp als vitriool^
zoals Vrij Nederland er eenmaal een gaf onder de
titel: Gods goochelaars.
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m a a k t een, j a zelfs eën „wezenlijk", deel uit van ons
maatschappelijk leven! Mensen, d a t is nu eenmaal
een feit! Daar moet ge mee rekenen. D a t betekent
voor een k r a n t dat je erover schrijft, d a t je verslagen
geeft. „De brede kringen van ons volk" w i l l e n dat
eenvoudig. Een k r a n t is nu eenmaal geen filantropische instelling. Ook voor h a a r geldt dat de „klant"
(abonné) k o n i n g is. Zeker, zeker, er zijn wel een
p a a r ,.verkeerde k a n t e n " aan de sport. E n de Zondagsheiliging komt ook wel wat in het gedrang. Maar
we hebben wel een middeltje om d a t kwaad te neutraliseren. We zullen onze verslaggevers opdracht
geven om wat ze in Helsinki zullen zien „op de juiste
wijze te waarderen".
(Zo krijgen de krantenlezers
toch alles w a t ze weten willen en een eventueel korreltje kritiek kunnen ze best overslaan, d a t doen de
mensen die van de verslagen genieten trouwens toch
allemaal!) E n w a t die Zondagsontheiliging betreft,
daartegen hebben we ook een patent middel. Van wat
op Zondag gespeeld wordt geven we geen verslag!
Neen, zeur er nou niet over d a t die Zondagsontheiliging toch m a a r iets is dat die feesten o f f i c i e e l
bedrijven en d a t je die ten volle in rekening moet
brengen als je ze beoordelen moet! Nee, zeur daar
niet over. Zo diep moet je op de dingen niet ingaan!
Zo zwaar moet je er niet aan tillen. Dan kun je het
nergens uithouden in de wereld. E n wees voorts niet
bang d a t je de gang van de spelen niet haarfijn zult
kunnen volgen als je de verslagen van w a t Zondags
geschiedt niet krijgt. Om d a t euvel t e verhelpen zullen we van de Zondagse gebeurtenissen net zóveel
vertellen d a t de „continuïteit van de berichtgeving"
gehandhaafd wordt!
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