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,sport 

, A 
P~hud de Motanges als NOC-voorzitter (foto links), met zijn paard Madel wie Du (foto midden), en samen met zijn paard Marc~oix voor de bootreis naar LOS Angeles in 1932. Foto's spaarnestad 

Bij het vervoer in Los Angeles naar 
de stallen werd Marcroix aangereden 
door e~n streetcar en raakte daarbij 
gewond aan de . rechter" achtervoet. 
P~hud stelde alles iIJ. het wei"k om 
hem nogop tijd fit aan de start te krij
gen. Hij masseerde de voet, sprak 
voortdurend bemoedigende woor
den 'en sliep nachtenlang bij hem. 
Toen men Pahud bij zijn thuiskomt 
vroeg wat hij van de stad Los Angeles 
had gezien, zei hij: 'Niets. [k ben 
steeds bij mijn paard gebleven.' 

Marcroix stond er, toen hi j er moest 
staan. En hoewel hij altijd terughou
dend was met kritiek, wekte het cross
countryparcours in Los Angeles zijn 
ongenoegen op. 'AIleen het gebied 

. van de Mont Blanc kon slechter zijn 
dan het terrein waarop in 1932 werd 
gereden.' Hij trof er stenen, glas en 
puin. Op zeker moment kwam Mar
croix ten val en sloeg Pahud over de 
kop. Eens te meer bleek het een com
binatie die niet kapot te krijgen was. 

Na drie loodzware dagen stonden 
man en paard weer aan de kop van de 
ranglijst. Voor de equipe was er dit 
keer zilver, waarbij weer een reserve
paard van Pahud een grote rol speel
de. 'Amerika won het landenklasse
ment, maar wij mogen niet verge~en 
dat de Arnerikanen hun paarden in
jecties gaven tegen .blessures. Dat was 
gewoonlijk niet toelaatbaar, maar 

- werd in Los Angeles door de vingers 
gezien', aldus Pahud. 

Daarna nam hij met Marcroix, die 
overigens ook diende als gewoon le
gerpaard, gas terug. Hij weigerde 
hem te verkop.en 'Marcroix is een 
vriend en een vriend doe je niet van 
de hand.' Marcroix beleefde een rusti
ge oude dag en stierf in Friesland, 
waar hij in de oorlogsjaren naar toe 
was gebracht, in 1947, op de hoge leef-

. tijd van 28 jaar. . 

Madelvvieou 
Voor de Spelen van 1936 had Pahud in
middels een ander paard klaarge
stoomd om op het hoogste niveau 
door te gaan: Madel wie Du. Hij hoor
de weer bij de grote kanshebbers, ze
ker. nadat hij in . Wiesbaden een be
langrijke military had gewonnen . 
Maar dit keer was er geen succes. In 
het parcours van de crosscountry was 
een grote diepe vijver opgenomen. Er 
overheen springen 'was onmogelijk. 
De Duitsers wisten weI waar ze door 
het water moesten, het gros van de 
buitenlanders werd de verraderlijke 
vijver noodlottig. 

Pahud kwam er wei doorheen, 
maar Madel wie Du was zo geschrok
ken dat het paard bij de volgende hin
dernis drie keer weigerde en dat bete
kende uitsluiting. Vel en zagen in het 
gebeurde ~en nazistreek, maar Pahud 
weigerde dat te gel oven. 

Bij de voorbereiding van een grote 
nachtelijke'militaire oefening in 1938 
liep Pahud een dusdanig zware ver-

wonding aan de rechterpols op dat 
even voor het verlies van zijn hand 
werd gevreesd. Zo ver kwam het niet, 
maar het lichaamsdeel bleef na ope
ratief ingrijpen pijnlijk. Op aanraden 
van prins Bernhard begaf hij zich in 
Duitsland naar een befaamd militair 
revalidatieoord. Hij gaf er zijn ogen 
go~d de kost. De 'nazibombarie' daar 
stuitte hem tegen de borst, 'maar me
disch gezien was het perfect'. Toch 
zou het met de hand naoit meer hele
maal goed komen. 

Na de capini1atie in1940 ontfermde 
Pahudzich over in de oorlog emstig 

" Pahud stierf 
in 1971 als 
'een edel, maar 
gesloten mens' 

verwonde en verminkte militairen. 
Met steun van het Rode Kr:uis richtte 
hij in het leegstaande, veertig kamers 
tellende landhuis Ka:r;eol in Aerden
hout een revalidatiecentrum in. Zijn 
in Duitsland opgedane 'kennis kw~m 

. hem daarbij uitstekend van pas. Twee 
jaar leidde hij het centrum in Aerden
hout, werk dat hem meervoldoening 
gaf dan al zijn Olympische titels. 

Krijgsgevangeilen 
In 1942 werden 'Nederlandse officie
ren als krijgsgevangenen wegge- ' 
voerd naat een ·Pools kamp. Op weg 
daar naartoe ontsnapte Pahud dool;" 
Jlit een rijdende trein te springen. Na 
een tocht vol ontberingen (bij ver
voer over de Frans-Spaanse grens 
bracht hij twee dagen en nachten 
door onder honderden kilo's aardap
pelen) bereikte hij via Gibraltar Enge
land. Als ondercommandant van de 
Prinses Irene Brigade vocht hij zich in 
1944 terug naar Nederland. 

Na de bevrijding kwam hij niet 
meer in ruiterwedstrijden uit. Maar 
het contact met de sport bleef. In 1946 
werd hem gevraagd voorzitter van 
het Nede"rlands Olympische Comite 
(NOC) te worden. Hij bleef dat tot 
1952. Ook kreeg hij (tot 1964) zitting in 
het Internationaal Olympisch Comi
teo Opgevoed in het autoritaire mili
taire milieu toonde hij als sportbe
stuurder over opmerkelijke diploma
tieke en bemiddelende talenten te be-

schikken. Toen zijn opvolger in het 
NOC plotseling vertrok werd in 1958 
opnieuw een dringend beroep op 
hem gedaan. Ter herinnering aan 
hem stelde het NOC in 1972 de Trofee 
Charles Pahud de Mortanges in; een 
onderscheiding die eens in de vier 
jaar wordt toegekend aan de Neder
landse OlympH~r die zich op de Spelen 
qua prestatie en sportief gedrag het 
voorbe.eldigst heeft gedragen. 

De laatste levensjaren van Pahud 
werden verduisterd door ' zware reu
matische pijnen, die hem ten sJotte in 
een mlstoel deden belanden. Hard 
voor zichzelf als hij altijd was ge
weest, aanvaardde hij de dingen zoals 
ze waren. Hij -stierf in 1971,74 jaar oud. 
J.PA van Ballegoijen de Jong die in 
1983 een korte biografie over hem 
schreef, karakteriseerde hem als 'Een 
edel, maar gesloten mens'. 

Charles Pahud de Mortanges verte
genwoordigde een (sport)wereld die 
. vrijwel verloren is gegaan. Een wereld 
waarin commercialisering en gelde
lijk gewin nog geen plaats hadden, de 
hang naar publiciteit ontbrak en 
sportiViteit, wellevendheid en ridder
lijkheid de boventoon voerden. 

Bronnen: Tempo, Temp door lH. 
Wijnand (1937), Man en paard'door 
J.P.A. Ballegoijen de Jong (1983), 
Olympische Sporen door Claartje van 
Andel en Dirk Willem Rosie (1995), 
Weekblad Sportier (1948). 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



No. 2·.. De Nedcl'Iandschc Equipe die declnam aan de OIympische SpeIen te 

Los A nge\es in 1932. 
(u . I. 11. r.) Luilcnant .Thl'. A. "un Lennep m e! «Luni"us»; Lui!e"a,,! C. F. Palnul de 
i\[ortnnges In e t «1\[nrcroix»); Luilcnnnl Ii. J. SChll111I11Clkelel In e t ( Duivelij c») e ll h e t 

reservepnard «BenIn>, 






