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WETENSCHAP ONDERZOEK
Etnische stereotypen in
voetbalcommentaar en bij Sport,
quo vadis?
het sportmediapubliek
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Nederlandse voetbalcommentatoren maken gebruik van hardnekkige stereotypen ten aanzien
van voetballers van Surinaamse en LatijnsAmerikaanse afkomst. Dat concludeert Jacco van
Sterkenburg in zijn promotieonderzoek naar etniciteit in de sportmedia waarop hij op 27 juni jongstleden promoveerde. Hij stelt dat het publiek door
dit sportcommentaar vooral wordt bevestigd in de
ideeën die het al heeft over deze etnische groepen.
Door Jacco van Sterkenburg

Sportprogramma’s behoren elk jaar weer tot de populairste programma’s op de Nederlandse televisie. Dit geldt met
name voor voetbal op televisie. Te denken valt aan het WK
voetbal, maar ook de wekelijkse uitzendingen van Studio
Sport die miljoenen kijkers trekken. Tegelijk laat sport op
televisie een diversiteit aan etnische groepen zien. Dit geldt
voor voetbal, waar spelers uit alle windstreken actief zijn,
maar ook voor andere sporten, zoals atletiek, basketbal en
in toenemende mate tennis en schaatsen. Vandaar dat de
Britse sportsocioloog Ben Carrington (2011) heeft gezegd
dat van alle hedendaagse sociale instituties de sportmedia waarschijnlijk de grootste macht hebben om betekenissen aan huidskleur en etniciteit door te geven aan een
groot publiek.
Deze combinatie van etnische diversiteit en populariteit
maakt onderzoek naar de manier waarop de sportmedia
omgaan met etniciteit wetenschappelijk en maatschappelijk zeer relevant. In Nederland is hiernaar verrassend
genoeg nog vrijwel geen onderzoek gedaan. De enkele
onderzoeken die zijn uitgevoerd, hebben een belangrijke
bijdrage geleverd aan de kennis op dit gebied, maar focusten vooral op representaties van gender in plaats van etniciteit of gebruikten een beperkte definitie van ‘ras’/etniciteit. In het buitenland hebben onderzoekers meer aandacht
gehad voor de manieren waarop de sportmedia omgaan
met etniciteit. De meeste van deze onderzoeken zijn gedaan
in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië en gebruikten
een zwart-witdefinitie (black-white) van ‘race’.

Verlicht racisme

Deze studies laten zien dat hoewel expliciet onderscheidend commentaar op grond van huidskleur van atleten
tegenwoordig grotendeels is verdwenen, verborgen etnische/raciale stereotypen en -patronen nog wél veelvuldig voorkomen in sportverslaggeving. Zwarte atleten blijken relatief vaak te worden beschreven als atleten die van
nature een grote fysieke kracht en/of snelheid hebben.

Witte sportprestaties blijken daarentegen niet zo expliciet
en breed te worden uitgemeten in termen van vermeende
hyperfysieke kracht, maar vaker te worden geduid in termen als intellect, tactische vaardigheden, trainingsarbeid
of doorzettingsvermogen.
Kritische sportsociologen Sabo & Jansen (1996) spreken
in dit verband van “enlightened racism”: het succes van
zwarte sporters wordt gerepresenteerd als acceptabel en
haalbaar in sport, maar niet in andere sociale domeinen
als de wetenschap, de politiek of het bedrijfsleven. Omdat
mentale of intellectuele capaciteiten in westerse samenlevingen over het algemeen hoger gewaardeerd worden
om een sociaal-maatschappelijke positie te verwerven dan
fysieke of sportieve vaardigheden, houdt een dergelijk vertoog de bestaande machtsverhoudingen in de maatschappij in stand. Daarin is de groep van witte mannen over
het algemeen nog steeds te vinden in de meeste invloedrijke posities.

Nederlandse context

Hoewel deze Amerikaanse en Britse onderzoeken in
belangrijke mate hebben bijgedragen aan kennis over de rol
van de sportmedia in de betekenisgeving aan huidskleur en
etniciteit, zijn ze niet direct toepasbaar op de Nederlandse
situatie. Nederland kent een andere migratiegeschiedenis
dan deze landen en geeft in het alledaagse vertoog op een
andere manier betekenis aan etniciteit en huidskleur. Zo

De sportdeelname moet
omhoog, naar 75%. Die
boodschap wordt breed uitgedragen, in het Olympisch
Plan 2028, in de Sportagenda
2013-2016, als ook door de
rijksoverheid.
Die 75% is gebaseerd op een
inschatting van wat enerzijds
voldoende ambitie uitstraalt,
en anderzijds ook haalbaar
lijkt. Eerder werd gesproken
van een ambitie om te komen
van 60% naar 80% sportdeelname. Die 60% was nog gebaseerd op cijfers uit 2003.
In 2008 kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau met
nieuwe cijfers. Daaruit bleek dat de sportdeelname
inmiddels was doorgestegen naar 65%, en dus werd
dat het nieuwe uitgangspunt. Dat 80% vervolgens 75%
werd, had weinig te maken met inhoudelijke overwegingen. De doelstelling moest vooral ook communiceerbaar zijn. Ofwel: Wat bekt er goed?
Inmiddels leven we in 2011 en zitten we nog steeds op
65%. Dat wil zeggen, vermoedelijk zitten we hoger,
maar er zijn simpelweg geen recentere cijfers. Het
Sociaal en Cultureel Planbureau, dat in 2011 nieuw
onderzoek zou uitvoeren, heeft het onderzoek vooralsnog uitgesteld, onder andere wegens een gebrek
aan middelen.
Bij VWS wordt deze zomer ondertussen lustig geld uitgegeven aan projecten om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Bonden en private organisaties konden daar deze zomer plannen voor indienen.
6 miljoen euro was er in totaal beschikbaar, op voorwaarde dat de projecten nog dit jaar werden uitgevoerd of althans opgestart.
Het onderzoek van het SCP zal vast het nodige kosten.
Een half miljoen ben je zo kwijt. Dat is veel geld. Aan
de andere kant: we investeren 6 miljoen in nieuwe projecten, maar geld om te investeren in kennis of we op
koers liggen met onze doelstellingen, is er niet. Zelfs
als het SCP volgend jaar met zijn onderzoek start, zal
het nog tot ver in 2013 duren voor we daar zicht op
hebben.
Het is het aloude liedje. De sport is een wereld van
doeners, en niet van denkers. Dat is de charme, maar
ook een beetje de makke van de sport. Nieuws kan dat
moeilijk worden genoemd. Maar als je dat zo weer ziet
gebeuren, bekruipt je toch een gevoel van: Waar moet
dat heen met de sport?

Koen Breedveld
Directeur WJH Mulier Instituut
gebruiken Nederlanders over het algemeen niet het zwartwitonderscheid om etniciteit te definiëren, maar hebben ze
het over bijvoorbeeld ‘allochtonen’ en ‘autochtonen’ of over
etnische minderheden zoals ‘Surinamers’, ‘Marokkanen’
of ‘Turken’. Dit maakt onderzoek noodzakelijk naar de
Nederlandse in plaats van de Engelse of Amerikaanse context. Tegelijk is er nationaal en internationaal nog vrijwel
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Het lezen waard
Titel: Sport in de stad. Over de maatschappelijke ruimte
en economische rol van sport in de stedelijke context
Auteurs: Mark van den Heuvel, Remco Hoekman en
Hugo van der Poel (red.)
Uitgegeven door: Arko Sports Media & WJH Mulier
Instituut
Gelezen door: Justus Beth
In plaats van ‘Het lezen waard’ zou de rubriek ditmaal
ook ‘Het bezitten waard’ kunnen heten. Het 328 pagina’s tellende Sport in de stad is niet alleen mooi uitgegeven, het boek is vooral ook erg compleet.
Sport in de stad is één van de kronen op het onderzoeksprogramma ‘Sport: Passie, Praktijk en Profijt’, dat van
2007 tot 2010 door het Mulier Instituut in opdracht van
het Ministerie van VWS werd uitgevoerd. In het boek
worden verbanden gelegd tussen sport, stad en ruimte,
gezondheid, leefbaarheid en economie. Aan het boek

hebben veel bekende, en ook minder bekende deskundigen meegeschreven. Hoewel je zou kunnen denken dat het boek vooral voor
Randstedelingen is bedoeld,
gaat het vooral om de kracht van
sport. Namelijk dat die betekenis krijgt door zijn omgeving
en vice versa.
Met een voorwoord door Olof
van de Wal (directeur KEI)
en een nawoord door Henk
Ovink (directeur Nationale
Ru i mt e l i j k e O r de n i n g ,
Ministerie van Infrastructuur
en Milieu) wordt het boek
terecht met staande ovatie
in- en uitgeluid.

