Jeugdidool
Wat televisie en de Olympische Spelen al niet met de zomer kunnen doen. De
traditionele komkommertijd verandert in een sportzomer. Kinderen maken kennis met
sporten en sporters waarvan ze het bestaan nog niet kenden. Hun reacties reiken van
verontwaardiging (“Is dít een olympische sport?”) tot bewondering en van interesse
(“Hoe werkt deze puntentelling?”) tot enthousiaste aanmoediging. Favoriet zijn
natuurlijk sporters uit eigen land. Maar soms zijn die niet voorhanden of zet een sporter
uit een ander land zo’n opvallende prestatie neer dat een nieuwe held(in) geboren is. Zo
verging het mij ooit met ‘De zwarte Gazelle’.
Wilma Rudolph werd geboren op 23 juni 1940. Op vierjarige leeftijd werd bij haar polio
geconstateerd. Tot haar achtste kon ze nauwelijks lopen. Maar dat hield haar niet tegen.
Op de Olympische spelen van 1960 in Rome veroverde ze, behalve mijn tienjarig
jongenshart, driemaal goud (100 en 200 meter en 100 meter estafette). Haar benen
waren zo lang en mooi dat Marlene Dietrich naar het schijnt in huilen uitbarstte toen ze
die voor het eerst zag.
Met haar elegante verschijning en fabelachtige snelheid kende Wilma Rudolph vele
bewonderaars. Ik waande me echter elke concurrent de baas. Want Wilma en ik waren
op dezelfde dag jarig. En alhoewel haar verjaardag waarschijnlijk ietsje anders verliep
dan de mijne - zij was nummer 20 in een rij van 22 kinderen uit de twee huwelijken van
vader Ed – gaf dit simpele feit ons volgens mijn jongenslogica een speciale band. Over
haar bijnaam was ik een beetje boos: alsof ze was bij te houden op de fiets! Maar los
daarvan: het klonk in ieder geval stukken beter dan ‘de vliegende huisvrouw’, zoals
Fannie Blankers Koen genoemd werd.
Mijn jongenskamer hing vol krantenknipsels van mijn idool. Maar mijn rolmodel was ze
niet. Als ik rende, ging het me te ver om in haar huid te kruipen. Daarvoor had ik Almin
Hardi, een lelijke Duitser die in Rome de 100 meter won. Begonnen als tienkamper was
hij de eerste Europeaan die op de koningsafstand de andere sprinters de baas was. Waar
hebben we dat eerder gehoord? Precies! Dafne Schippers is met zilver op de 200 meter
niet alleen onze nationale trots, maar ook een geweldige inspiratie voor al die kinderen
op onze scholen. Passieve sportbeleving op dit niveau kan hen aanzetten zelf te gaan
sporten. Met alle gunstige gevolgen voor de gezondheid van dien. De financiële middelen
die voor de topsport worden vrijgemaakt betalen zich zo dubbel en dwars uit. En dat
brengt me op de verkiezingen van maart volgend jaar.
Op dit moment schrijven de politieke partijen hun programma’s. Ooit werd daarin
nauwelijks gerept over het onderwijs. Maar dat kan geen enkele partij zich nog
veroorloven. Goed onderwijs geeft de beste garantie voor welzijn en welvaart in de
toekomst. De verkiezingsprogramma’s geven onderwijsmensen de kans vast te stellen
bij welke partij de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staat. Dat gaat verder
dan een stemwijzer. Het is eerder een denkwijzer met als centrale vraag: welke partij
heeft een aansprekend mensbeeld geformuleerd en toetst dat beeld ook consequent aan
verstandig onderwijsbeleid? Beleid dat verder gaat dan mooie woorden, maar ook in de
praktijk streeft naar emancipatie, talentontwikkeling, sociaal functioneren,
basisvaardigheden op peil enzovoort. Ook het bevorderen van hoogwaardig

bewegingsonderwijs is daarbij van groot belang. Er worden inmiddels weliswaar bij wet
hogere eisen gesteld aan de bevoegdheid om gymles te mogen verzorgen, maar het
schoolzwemmen is grotendeels afgeschaft, specialisten zijn ontslagen en er is in
Nederland geheel ten onrechte geen toezicht op de kwaliteit van het
bewegingsonderwijs.
Terug naar Wilma. Het had weinig gescheeld of ik had haar nooit leren kennen. Het was
namelijk speciaal voor de Spelen van 1960 dat mijn vader onze eerste tv mee naar huis
bracht, om deze uit pure frustratie bijna het raam weer uit te kieperen. Het was fris en
het regende. Toch ging vader onmiddellijk het dak op om de antenne in te stellen. Om de
paar minuten riep hij: “Wat zie je?” En ik steeds: “Sneeuw, alleen sneeuw!” Dat ging zo
een hele tijd door, totdat ik besefte naar een documentaire te kijken over de ontdekking
van de Noordpool bij heel slecht weer.
Op latere leeftijd verdween Wilma Rudolph uit mijn gedachten. Soms bij speciale
momenten was ze weer even terug, zoals in 1990, toen ik als amateur de Marathon van
New York liep. Ik las daar in een interview dat haar arts ooit beweerde dat ze nooit zou
kunnen lopen. Het antwoord van haar moeder hierop was: “Komt goed meisje”. “En”,
zegt Wilma een beetje overbodig: ”Mijn moeder had gelijk”. “En hoe!” zeggen wij dan
over de ooit snelste dame op aarde die in 1994 stierf. Achteraf is het altijd makkelijk
praten.

