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WETENSCHAP ONDERZOEK
Ingrijpende veranderingen sportwereld vragen om herziening
Studieboek over de sportwereld na ruim
twintig jaar weer beschikbaar
In de jaren tachtig heb ik op verzoek van uitgeverij
Samsom het boek De Sportwereld. Een sociologische inleiding
geschreven. Het verscheen in 1989, net voordat de commercialisering van de sport, door de entree van commerciële televisie in Nederland, sterk versnelde. Het boek was
daarom al bij het verschijnen enigszins verouderd. Het
concept van de ‘sportwereld’, waartoe alle individuen en
organisaties behoren die wereldwijd bij sport betrokken
zijn, bleek een goed uitgangspunt voor de sociaal-wetenschappelijke benadering van sport. De term ‘sport’ beperkt het gezichtspunt te veel tot de actieve sporters; organisatoren en publiek blijven dan buiten de beschouwing,
terwijl ze essentieel zijn voor de sport. De verschillende
hoofdstukken behandelden alle velden van de sportwereld: sportbeoefenaren, -organisaties, -beoefening, -publiek en visies op sport.
Omdat het boek een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan
de manier waarop we de sportwereld zien, besloot ik het in
2009 te herzien. Ik heb er zowel de enorme ontwikkeling
van de sociaal-wetenschappelijke studie van sport in verdisconteerd als de ingrijpende veranderingen die de sport
zelf ondergaan heeft, vooral onder invloed van de commercie. De herziening bestaat er verder vooral uit dat de theoretische uitgangspunten van waaruit de hoofdstukken geschreven zijn scherper zijn verwoord, waardoor ze ook
consequenter uitgewerkt konden worden.
Het eerste hoofdstuk over ‘traditionele sportachtige vermaken’ dient om twee fundamentele kwesties duidelijk te maken:
1. vanaf het eind van de negentiende eeuw vond op het gebied van sportief vermaak een ontwikkeling van regio
nale variatie naar internationale standaardisering plaats;
2. aan de amateursport zoals die aan het eind van de negentiende eeuw ontstond, ging een tijd van sterk gecommercialiseerde sport vooraf. Gezien de hedendaagse commercialisering kan daarom gedurende een groot deel van de
twintigste eeuw worden gesproken van een “intermezzo
van het amateurisme”.
De twee hoofdstukken over ‘sporters’ zijn zo consequent
mogelijk geschreven vanuit de centrale stelling dat de populariteit van sporten naar aantal deelnemers per land afhankelijk is van de ontwikkeling van de internationale betrekkingen en de sociale geschiedenis van dat land. Belangrijke
inzichten die hieruit volgen, zijn dat incidentele impulsen,
zoals ledenwervingscampagnes, televisieuitzendingen of
topsportsuccessen geen blijvende invloed op de sportdeelname hebben.
Voor de twee volgende hoofdstukken over ‘sportorganisaties’ was niet een dergelijke centrale stelling beschikbaar.
Een belangrijk uitgangspunt voor deze hoofdstukken is de
in dit boek nieuw ontwikkelde theorie van vrijwillige organisaties (clubs, bonden), waarin de continuïteit van de
organisatie centraal staat. Een andere beslissing van theoretische aard was om het sportbeleid in termen van de politisering van de sport te bespreken. Door middel van de
theorie van de vrijwillige organisatie kan de werking van
het overheidsbeleid op de sportverenigingen duidelijk gedemonstreerd worden. Om tot een systematische behandeling van de commercialisering te komen is dit behandeld
in verband met de voornaamste functies van sportorganisaties: accommodatievoorziening, training en instructie,
teamvorming, wedstrijdorganisatie en reglementering. De
conclusie is dat de meeste traditionele sportorganisaties
ondanks de commercialisering blijven voortbestaan, omdat ze onmisbare, niet-commercialiseerbare functies op
het gebied van de reglementering behouden.
In het hoofdstuk over ‘sportbeoefening’ komen eerst aspecten van de civilisering van sporten aan de orde. Beredeneerd
wordt dat van de commercialisering een invloed uitgaat in
de richting van nauwkeurig geprogrammeerde, maar tamelijk ruwe vormen van sportief vermaak. Vervolgens komt de
kloof tussen commercieel succesvolle en niet-succesvolle
sporten aan de orde en de vergeefse pogingen van bestuurders van commercieel niet-succesvolle sporten om het beleid
van bestuurders van commerciële sporten na te volgen. Ten
slotte wordt in dit hoofdstuk een aantal aspecten van het
prestatiestreven behandeld, zoals de relatie met lichaamsoefening, innovatie, doping en ‘het zwarte gat’. Wat dit laatste
punt betreft, wordt de stelling verdedigd dat dit probleem
alleen voorkomt bij ex-topsporters in takken van sport waarin weinig betaalde werkgelegenheid voorkomt.
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De basisstelling van het hoofdstuk over ‘het publiek’ vloeit
voort uit de centrale stelling over de ontwikkeling van het
aantal sporters in de eerdere hoofdstukken over sporters.
De basisstelling is dat het gemiddelde aantal belangstellenden (bezoekers en mediagebruikers) voor een tak van sport
afhangt van het aantal beoefenaren van die sport in heden
en verleden. Omdat er veel sporten te bedenken zijn waarvoor deze samenhang niet lijkt op te gaan, wordt uitgebreid
ingegaan op de bijkomende kwesties die die relatie kunnen
verstoren. Bijvoorbeeld op de vraag waarom er zo weinig
belangstelling bestaat voor wandelwedstrijden, terwijl iedereen wel eens wandelt. Ook de ontwikkeling van de belangstelling voor darts wordt in het verband van de stelling
bezien. Net als in het hoofdstuk over de sporters is het belang van de basisstelling de conclusie die eruit volgt voor
het beleid, in het bijzonder de sportmarketing. Sporten zijn
bijzonder resistent tegen allerlei maatregelen om het aantal
belangstellenden ervoor uit te breiden. Denk aan het streven
de tak van sport meer op de televisie te krijgen, er meer reclame voor te maken, de inrichting en de programmering
van wedstrijden te veranderen of de presentatie van de atleten op te leuken. Het hoofdstuk eindigt, net als in de uitgave
uit 1989, met een analyse van het voetbalhooliganisme. Maar
veel meer dan in 1989 mogelijk was, staat nu de verklaring
van het chronische karakter van het hooliganisme centraal.
Het hoofdstuk ‘Visies op sport’ uit de editie van 1989 is
omgewerkt tot een hoofdstuk ‘Cultuur’ voor de huidige
uitgave. Wat de ontwikkeling van de sportiviteit betreft,
kon ik mijn conclusie uit 1989 over het belang van het weloverwogen eigenbelang in de houding tegenover de spelregels handhaven. Dit hoofdstuk is uitgebreid met een
analyse van allerlei nieuwere visies op sport, zoals de rol
van het slankheidsideaal, de excellentieretoriek, het hedendaagse Olympisme en het kosmopolisme. Het hoofdstuk – en daarmee het boek – eindigt met een analyse van
het antisportsentiment. Het voortbestaan daarvan attendeert op de tendens bij de overheid en allerlei pressiegroe-
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De grijns
van Gullit
De maandag na de FIFAdelegatiesoap is de A2 nog
prettig rustig als ter hoogte
van Zaltbommel een gekortwiekte Gullit me vanaf een
billboard larger than life toegrijnst. Al rijdend nodigt Ruud
me uit ‘ons te steunen’ in de
aanbieding om het WK te gaan organiseren. Geen idee
wie ‘ons’ precies zijn, behalve een handjevol ‘official
partners’ dat klaarblijkelijk nog wel aan het WK denkt
te kunnen verdienen.
Ik geloof in het WK als opstap naar ‘2028’ en in de potentie van dat plan. Maar het lijkt me een legitieme
vraag wat meer rendeert: een investering in vijf dure
stadions voor een zo goed als failliete bedrijfstak, of
een zelfde investering in ruim 3.000 amateurvoetbalverenigingen of in een andere tak van sport uit
NOC*NSF’s Studie Top 10 (zwemmen bijvoorbeeld)?
Vooralsnog heb ik geen antwoord op die vraag (kan
iemand trouwens eens met dezelfde bril en vasthoudendheid naar de uitgaven voor defensie kijken?).
Maakt dat het discussiëren lastig? Jazeker. Maar je
hoeft geen communicatiedeskundige te zijn om je te realiseren dat wat vervolgens niet helpt, is om geheimzinnig te doen over de inhoud van dat plan, de daaropvolgende discussie wekenlang dood te zwijgen of om
tegenstanders te betitelen als “zure calvinisten”.
Dezelfde nationale trots die Hollanders massaal achter
Oranje doet staan, is ook de bakermat voor een diepgevoelde weerstand tegen iedere vorm van onrechtmatige zelfbevoordeling. Door geen helderheid te schepen
over schimmige beweringen hebben ‘de aanbieders’ in
de hand gewerkt dat de media het vuurtje onder het
‘Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’-gevoel
konden opporren.
Rond het WK in Zuid-Afrika was nog een ruime meerderheid van de Nederlanders vóór het organiseren van
het WK in eigen land. Het kan niet anders of dat aandeel is de afgelopen weken gedaald. Hij grijnst nog wel,
Gullit, maar erg van harte lijkt het niet.

Koen Breedveld
Directeur WJH Mulier Instituut
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pen om de nuttigheidswaarde van sport te overschatten
en het pure plezier ervan te onderschatten.
Ruud Stokvis was vanaf 1970 docent sociologie aan de Universiteit van
Amsterdam. In 2008 ging hij met pensioen. Hij bleef als onderzoeker verbonden
aan de Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (ASSR).
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Kop of munt. Geldstromen in de sport
Cors van den Brink & Eimer Wieldraaijer
...daM Uitgeverij
Saskia de Groot-Nuijten

Rijk, provincie en gemeenten investeren jaarlijks fors in
sport, maar hebben hun eigen verwachtingen. Hetzelfde
geldt voor sponsors en media. En door de recessie die
ook de sportsector het afgelopen jaar heeft getroffen,
worden de geldstromen in de sport er niet groter op.
Het betaald voetbal bijvoorbeeld lijkt tegen de financiële grenzen aan te lopen. Kop of munt probeert inzicht te
geven in de verschillende geldstromen in de sport. In
diverse hoofdstukken worden de posities en belangen
van partijen als sporters, bestuurders en organisatoren
van sportevenementen toegelicht. Dat leidt tot een analyse van de kosten en baten van de sport in het alge-

meen en van de grote sportevenementen die Nederland,
ook in het kader van het
Olympisch Plan 2028, zo
graag wil binnenslepen. Is
het te rechtvaardigen dat
voetbalclubs (bijna) verzuipen, terwijl de spelers
zwemmen in het geld? Hoe
slagen de sportevenementen erin om financieel te
overleven? Waardoor raakten sporters juist in de problemen? Die ervaringen
vormen de andere kant
van het verhaal over geldstromen in de sport.

