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Het is  
tegenwoordig  
de tijd der  
wedstrijden
 
Lezer Goudsche Courant  
reageert in 1886 op de  
opkomst van het wedstrijd-  
element in de sport.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Athene,  
6 april 1896 (lokale datum 25 maart).

Tijd der wedstrijden
Het is tegenwoordig de tijd der wedstrijden.  
Men hoort van vlieger, wieler, hoepel en cricket-
wedstrijden. Nu als men de couranten leest,  
verdienen die alle aanbeveling. Ik voor mij kan mij 
daarmee niet verenigen. Dat de jeugd zich ontspant in 
nuttige lichaamsoefeningen, ik stem toe: ’t is uitstekend, 
maar waartoe die wedstrijden? 

De overwinnaars
De overwinnaars worden zo spoedig trots op hun 
roem, en geloven zo ras boven hunnen makkers te 
staan. En, zij die geen prijzen behalen, hoe is hunnen 
gemoedstemming? Verdrietig door de teleurstelling 
verliezen zij vaak de lust in het gezonde spel en de 
moed om zich verder te oefenen. Die wedstrijden  
werken op deze wijze nadelig in plaats van gunstig.  
En als ’t dan nog een wedstrijd was onder elkaar, maar 
neer, dat geschiedt in ’t publiek te midden van talrijke 
toeschouwers. 
Een muziekkorps luistert het feest op en last not least : 
de couranten geven er verslag van. En hoe doen zij dit? 
De een (de Goudsche Courant) noemt de jongens flink 
weg: ironie? 

Jongeheren
De andere (de nieuwe Gouwenaar) noemt ze;  
“jongeheren”. Welke flinke jongen haat niet deze 
uitdrukking, die trouwens bijna alleen nog maar door 
kindermeisjes wordt gebruikt! 
Daarbij valt nog dit op te merken dat de redactie der 
Nieuwe Gouwenaar, reeds lang bekend zijnde als de 
eerste taalregelen niet te kennen, het woord  
“jongeheer” voor vrouwelijk houdt. 

Verbeeldt U! Gewoonlijk verontschuldigt zich hij, die 
aan ’t hoofd van dat blad staat, met te zeggen, als hij op 
zijne vele taalfouten wordt opmerkzaam gemaakt: het 
is een drukfout, aan de zetter te wijten, doch thans ge-
bruikt hij negenmaal onder elkaar ’t woord “jongeheer” 
vrouwelijk. 
Het kan dus nu althans geen vergissing zijn! 

Taalkennis
De redactie toont dus hier op ondubbelzinnige wijze 
hoe ’t met haar taalkennis gesteld is. En die durft nogal 
aanmerkingen maken op een eenvoudige werkman, dat 
hij op zijn vliegers blijken geeft van gebrekkige  
taalkennis! “Neem eerst zelf nog wat les, vóór 
gij andere bespot”, mag hier wel eens in herinnering 
gebracht worden.
Doch om op de wedstrijden terug te komen, ik hoop 
van harte dat daaraan geen uitbreiding zal worden  
gegeven. Ik ben het ten volle eens met de  
Amsterdamsche Courant die dezer dagen het volgende 
schreef, dat ook in Gouda verdient gelezen te worden:

Wielrennen en sports, roei, zwem, wieler, 
pagaaicricket, schaats, biljart en wielerwedstrijden, 
dat is het wat de hoofden der massa vervult.

Of wij het dan niet toejuichen, dat de jongelingschap 
zich ontspant door flinke lichaamsoefeningen, of wij 
zwemmen niet prijzen en niet instemmen met elk spel, 
waar kracht en talent vereist wordt! Ja, driewerf ja: 
om van elk spel een wedstrijd te maken, alsof het spel 
hoofddoel des levens ware. 



Betreuren
Het is te betreuren – niet dat een jonkman uitmunt door spierkracht en behendigheid – maar dat de spieren van dien 
jonkman oorzaak zijn, dat honderd anderen hun tijd verspillen in “oefening” (training), en er geen eer in te stellen, 
kranig voor den dag te komen op hun examen, maar wel om een prijs te behalen bij een wedstrijd.  

Het is te betreuren, dat de groten en eersten van het land die ijdelheden aanmoedigen en bij prijsuitreikingen ere 
wijn schenken, aanleiding geven tot braspartijen en allerlei redevoeringen houden, alsof “Nieuw Sparta” het heerlijkste 
ideaal was voor den Staat.

Alles pret en ijdelheid! 
Geen bijeenkomst kan meer gehouden worden zonder feest, geen congres zonder diner, en het zal niet lang meer 
duren, of geen weldaad zal bewezen kunnen worden zonder bal of concert.

Spel altijd spel
En zou het werkelijk zo heilzaam voor de mens zijn, dat de spieren zo bijzonder geoefend zijn? Welnu, dan zal er toch 
wel een grens zijn van “nuttig effect”, want niemand kan menen dat overspanning ook bij spel en lichaamsoefeningen 
enig voordeel kan aanbieden. Neen, ontspanning moet elke lichaamsoefening blijven, en spel altijd spel, -maar nimmer 
mag het doel worden. Daarom huldigt die vlugge, sterke jongelui niet te zeer – het is zo verleidelijk en het is zoveel 
gemakkelijker en plezieriger om het lichaam te oefenen dan de geest.
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