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26.   SUBSIDIE VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN. *) 

De Antithese heeft weder hoogtij gevierd in de Tweede Kamer. Het was 
weder een toornen van ,.Christenen" tegen ,,de paganis-tische" geest dezer 
tijden, dat uit de monden der heren Kersten en Visscher werd gehoord en het 
was tenslotte vrijwel een stemming rechts tegen links waardoor het voorstel tot 
subsidie der spelen werd verworpen. Een stemming die, verwonderlijk genoeg, 
ging tegen een Christelijke regering. Niet alleen was het een Christelijk-
Historisch Minister die het wetsontwerp verdedigde, maar hij deed dit met 
uitdrukkelijke instemming van geheel de Regeering, waaronder toch drie 
wasechte anti-revolutionnairen, waaronder de leider zelf. Bijna geheel hare 
aanhang vond de Regeering tegen zich bij de stemming. Dat is uit politiek 
oogpunt merkwaardig genoeg, doch niet daarover, over het debat en de zaak 
zelve wilde ik een enkele opmerking maken. 

Er zullen er wel velen in den lande zijn die met mij dit debat pijnlijk hebben 
gevonden, pijnlijk en weinig verheffend. Ziet, indien de sprekers profetisch een 
vernietigend oordeel over onzen tijd hadden gesproken, een oordeel dat hij 
verdient als iedere tijd weer, we hadden het huiverig maar eerbiedig aangehoord. 
Maar in deze woorden klonk een zelfzekerheid, die uitsluit en beperkt, niet de 
kracht van den profeet. Zulk een beperking, die bepaalde cultuurgebieden 
uitsluit doet Christenen tegenover niet-christenen stellen op een plaats, waar zij 
niet tegenover elkaar horen. Met teksten wordt geschermd, alsof het 
Christendom hing aan de letter. Er ontstaat heillooze zelfgenoegzaamheid 
eenerzijds, een afweer in niet begrijpen aan de andere kant, die met wat als be-
krompenheid wordt gezien dàt oordeelt wat als grondslag van die beperktheid 
wordt verkondigd en wat toch voor hen die het verwerpen, nuttiger zou zijn dan 
brood, het Christelijk geloof zelf. Wil ik daarmee nu gezegd hebben dat ik de 
verwerping van het subsidie-voorstel betreur? Geenszins. Maar ik meen dat we 
die verwerping los moeten maken van het debat om de zaak zuiver te zien. 

Het debat was een debat tegen de sport, tegen de lichaamsoefening en niet 
daarom had het moeten gaan. Zeker, er dreigt hier gevaar. Het sport-exces, de 
belachelijke vereering van den sport-held, de keerzijden van de wedstrijd, 
misschien nog minder voor de deelnemers dan voor de toeschouwers, het zijn 
bedenkelijke dingen, die de volle aandacht verdienen van paedagogen en leiders 
der samenleving. Maar het is dwaasheid de sport, spel en lichaamsoefening, 
oefening en ontwikkeling van behendigheid, vlug- 
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heid, kracht, tegenwoordigheid van geest in zichzelve te veroor-deelen. En 
dwaasheid ook, hierin iets onchristelijks te speuren. Zeker, het spel en de sport 
zijn van de wereld, precies als de kunst en de wetenschap, het bedrijf en de 
arbeid en wat men maar meer wil, maar een christelijke levenshouding is niet 
synoniem met ascese, vervulling en niet verwerping van wat de geest der tijden 
biedt is de taak van het Christendom. In zooverre staan we geheel aan de zijde 
van den minister, doet wat er tegen werd gezegd ons duf aan. 

Toch heeft de kamer naar onze meening het voorstel terecht verworpen. Wat 
toch was het geval? De zaak was van den beginne verkeerd opgezet. 

Het heeft mij ten zeerste verbaasd dat de liberale bladen het wetsvoorstel met 
zoon warmte hebben verdedigd. Twee thema's zijn er die de lezers van die 
bladen dag-in dag-uit worden voorgezet: de vrijheid van beweging, beperking 
van staatsbemoeiing. particulier initiatief eenerzijds en bezuiniging aan de 
andere kant. En wat zien we gebeuren? Dat hier dit alles wordt vergeten, dat 
staats-subsidie met de daaraan noodzakelijkerwijs verbonden staats-bemoeiing 
wordt bepleit en dat een millioen met 'n royaal gebaar gereed wordt gehouden 
door hen die op iedere honderd gulden beknibbelen. En toch was juist dit een 
zaak die aan het particulier initiatief had moeten worden gelaten, — gelijk dit 
thans ongetwijfeld de Olympiade voor Nederland zal behouden — er was hier 
zuinigheid op haar plaats. 

De minister de Visser heeft bezuinigd meer dan hem waarschijnlijk lief was. 
Hij heeft gesnoeid in de uitgaven voor lager, voor middelbaar en voor hooger 
onderwijs, hij heeft wetsvoorstellen verdedigd en maatregelen genomen, die 
enkel hun verdediging konden vinden in de overweging dat de stand der 
financiën ze onvermijdelijk maakte. En nu wilde hij voor deze zaak, die toch 
stellig geen algemeen volksbelang raakt, niet minder dan een millioen 
beschikbaar stellen. En men zegge niet dat dat millioen niet zou zijn uitgegeven, 
dat het slechts een garantiefonds gold — wie zich borg stelt moet met de 
mogelijkheid rekenen dat hij het bedrag van zijn borgtocht kwijt is. Tegenover 
de geheele financiëele politiek der Regeering was deze uitgaaf niet gerecht-
vaardigd geweest. 

Want, gelijk gezegd, een algemeen volksbelang raakt zij niet. En hiermede 
kom ik op het tweede punt: zoo iets dan was dit een zaak van particulier 
initiatief. Ik wil volstrekt niet zeggen dat de staat ter bevordering van de sport 
geen gelden mag voteeren. Integendeel dat mag zeker, al zal wel bedacht 
moeten worden dat onderwijs, wetenschap en kunst moeten voorgaan. Maar die 
uitgaven moeten de volkssport dienen en de Olympische spelen raken de 
lichaamsontwikkeling en sportbeoefening van het volk in zijn geheel maar zeer 
in de verte. Er is geen sprake van dat 
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die door de Olympiade hier mogelijk te maken ook maar iets zullen rijzen. Ik 
weet wel: sport-beoefening eischt wedstrijden, wedstrijden tusschen clubs 
vragen om nationale ontmoetingen en de sterksten van iedere natie moeten zich 
meten met hun rivalen uit andere landen. Doch dit alles is toch niet de sport-
beoefening zelf, het is een verfijning, waarover we geen enkel afkeurend woord 
willen spreken, maar een verfijning die weelde is en daarom aan het particuliere 
initiatief moet worden gelaten. 

De Olympische spelen zijn weelde, zij maken, direct noch indirect, het volk 
beter, gelukkiger, rijker. Zoo goed als niemand kan zonder weelde en ik benijd 
hem geenszins die er naar streeft, maar als in tijden van versobering er iets is 
waaraan de staat zijn gelden niet moet besteden, dan is 't aan uitgaven van 
weelde. Als de mogelijkheid voor individuen om zich rijkdommen te verwerven 
ergens door gerechtvaardigd wordt, dan is het door dat zij weelde mogelijk 
maakt. Dat zij bevoorrechte personen in staat stelt belangen, die niet algemeen 
en niet primair zijn, te dienen, naarmate hun fantasie het hun ingeeft. Maar dit 
sluit de plicht in voor de particulieren zich zulke uitgaven te getroosten. En 
daarom, dunkt mij, heeft de Tweede Kamer terecht het voorstel van den minister 
van onderwijs verworpen. 



 


