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WETENSCHAP ONDERZOEK
Sport verbindt; de
evidentie neemt toe
Vijf jaar geleden bracht het tijdschrift Vrijetijdstudies
een themanummer uit gewijd aan sport en integratie. Een prijzenswaardig initiatief. Het vormde een
belangrijke opstap om de veronderstelde ‘meerwaarde’ van sport voor de samenleving vanuit een
onderzoeksperspectief te belichten. De sporen van
die aanzet zijn terug te vinden in de onderzoeksbundel Samenspel. Studies over etniciteit, integratie
en sport, die op 21 januari jongstleden het licht zag.
Door Fons Kemper en Paul Verweel

Met dit nieuwe boek in de hand kan geconstateerd worden
dat er de afgelopen periode een flinke vooruitgang is geboekt. Naast het in omvang bescheiden themanummer ligt
er nu een lijvig boek dat vrijwel alle aspecten van dit thema
bestrijkt. De bundel laat zien dat er een stijgende lijn zit in de
wetenschappelijke belangstelling voor sport en sportgerelateerde vraagstukken. Maar liefst achttien auteurs van uiteenlopende wetenschappelijke instituten doen in het boek
verslag van hun onderzoek. Verspreid door de bundel is ook
een viertal ‘verenigingsportretten’ opgenomen, gebaseerd
op participerende observaties en interviews. Daarin wordt
een doorsnee week in het sportseizoen van een multiculturele sportvereniging beschreven. Dat levert levensechte
beelden en verrassende doorkijkjes op, die de wetenschappelijke bijdragen in de bundel van extra kleur voorzien.

Veerkracht

De sport heeft in onze samenleving de functie van een neutraal middenveld. Het is de passie voor sport die mensen
bijeenbrengt. Daar ontmoet je mensen buiten het eigen
kringetje van school, buurt of werk. Sportverenigingen zijn
daarbij essentieel. Het zijn vertrouwde gemeenschappen.
Dat geldt niet alleen voor witte of gekleurde clubs, maar
ook voor gemengde verenigingen. De allochtonen die sporTabel 1 Lidmaatschap van een sportvereniging naar
etnische groep (in procenten).
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etniciteit, integratie en sport (pag. 31-32).

ten, doen dat in meerderheid bij bestaande verenigingen.
Zeker bij de jeugd is dat het geval. Allochtonen lopen hun
achterstand in sportdeelname in georganiseerd verband
langzaam in, maar sporten nog steeds – en vooral meisjes
en vrouwen – minder dan autochtonen (zie tabel 1). De
drempels die ervaren worden, zijn inmiddels genoegzaam
bekend. Geld speelt daarin nog steeds een belangrijke rol,
maar ook: je ergens vertrouwd voelen, je thuis weten, ergens (on)bekend mee zijn. Zo weinig vanzelfsprekend als
het voor de meeste autochtonen is om een moskee of koffiehuis binnen te lopen, zo weinig vertrouwd zijn veel allochtonen met dat typisch Noord-Europese instituut van de
sportvereniging. En natuurlijk, in de kantine worden tegenwoordig ook kaassoufflés geserveerd en kan de ham van de
tosti af. Maar dat maakt het clubhuis nog niet tot het tweede
huis dat het voor veel autochtone sportgekken vaak wel is.
Sport heeft wel degelijk de veerkracht om nieuwe groepen
een kans te geven. Voorwaarde daarvoor is wel dat verschillen richtinggevend zijn in gemengd sporten en dat het
recht op eigen verenigingen niet geblokkeerd wordt.

Eigenwaarde

Sport maakt verschil. Sport maakt onderscheid tussen wij
en zij. We spelen letterlijk en figuurlijk uit en thuis. Maar
door juist die eigenheid toe te staan, ontstaat ook binding,
omdat we van elkaar afhankelijk zijn om te spelen. Bovendien creëert sport een extra pedagogisch klimaat
naast thuis en school. Dat geldt zowel voor de mogelijkheden van een kind om zichzelf beter te leren kennen, als
in het samenzijn en kletsen met anderen. Het leert zichzelf en anderen beter kennen door de competitie met anderen aan te gaan. Maar ook door kennis te nemen van de
uitwerking van verschillen in de sport. Door in de sport
vertrouwen in zichzelf en onbekende anderen op te doen
en netwerken op te bouwen, zo laten de analyses in Samenspel zien.

Maatschappelijke waarde

Anders gezegd, welke mogelijkheden biedt sport om in
een open en pluriforme samenleving mensen met een
verschillende etnisch-culturele achtergrond bijeen te
brengen? Het is deze vraag waar het in Samenspel steeds
om draait. Makkelijk te stellen, maar de beantwoording
blijkt een stuk complexer te zijn. Met enige voorzichtigheid is te zien dat er steun is voor de opvatting dat sporten of gesport hebben – meestal in verenigingsverband –
positief samenhangt met sociale cohesie. Zeker in de zin
van het hebben van interetnische contacten en het
opbouwen van sociaal kapitaal. Effecten van sporten op een hoger abstractieniveau van integratie,
bijvoorbeeld ‘je meer Nederlander voelen’, kunnen
echter niet in alle gevallen overtuigend aangetoond worden.
Veel onderzoekers laten zien dat sport mensen samenbrengt onder de condities van gelijkwaardigheid en daarmee verschillen verkleint. Effecten die
overigens vooral bij het georganiseerd sporten
zichtbaar zijn. Klaarblijkelijk heeft de sportvereniging in deze een duidelijke meerwaarde. Daarbij
zij gezegd dat de vrienden die je maakt binnen de
sport, vooral sportvrienden zijn (en blijven). Voor
het overbruggen van maatschappelijke ongelijkheid, waar veel beleidsintenties naar verwijzen, is
meer nodig dan sporten alleen.
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Waarom
de top de
breedte
nodig
heeft (en
andersom)
In de aandacht die de laatste tijd aan topsport wordt
besteed, hoor je nog steeds vaak dat investeren in topsport zo nuttig is omdat het succes van topsporters
mensen aan het sporten zet. Wat er aan die argumentatie niet deugt, is vaak genoeg uitgelegd (zie het vorige nummer op deze plaats). Maar er zijn andere redenen om te investeren in topsport. Topsportsucces is
van grote betekenis om de sport in de schijnwerpers
te plaatsen. Zonder de successen van Pieter, Inge,
Anky en Leontien in Sydney was er geen politicus of
ondernemer die de handschoen van het OP2028 had
opgepakt. Uitspreken dat je tot de top tien van de wereld wilt behoren, geeft blijk van lef en ambitie. Dat is
goed voor de eigendunk van de sport en voor de samenleving, die meer Victor Mullers kan gebruiken.
Andersom heeft de top net zo hard de breedte nodig.
Niet om te kunnen gloriëren op de Spelen en de WK’s,
want daar zijn geen miljoenen sportende ouderen
voor nodig. Maar in dit land van gelijkheid en rechtvaardigheid (en doordacht eigenbelang) doet niets zo
snel de steun voor het OP2028 afbrokkelen als berichten over omvallende verenigingen en zwembaden die
gesloten worden. De 10 miljoen breedtesporters vormen bovendien de kurk waar de sportindustrie op
drijft. Sporters kijken meer naar sport dan niet-sporters, lezen meer over sport dan niet-sporters en besteden een groter deel van hun inkomen aan sportartikelen. Zonder breedtesporters dalen de kijkcijfers en
de omzetten in de sportdetailhandel en boet de sport
in aan aantrekkingskracht voor sponsoren en adverteerders.
Topsport en breedtesport zijn dus tot elkaar veroordeeld. Die boodschap wordt met kracht uitgedragen
door de opstellers van het OP2028 én door de staatssecretaris. Laten we hopen dat de politici die op
3 maart worden gekozen die boodschap ter harte nemen, en dat ze niet zwichten voor de druk om vooral
goede sier te maken met geldverslindende prestigeprojecten.
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Het lezen waard
Titel: Sporten gemeten
Auteurs: K. Breedveld & A. Tiessen-Raaphorst
Uitgegeven door: Sociaal en Cultureel Planbureau (te
downloaden van www.scp.nl)
Gelezen door: Saskia de Groot-Nuijten

onderzoek van invloed is op de hoogte van de gerapporteerde sportdeelname. De auteurs doen handreikingen om de
kwaliteit van het sportdeelname-onderzoek te verhogen. Tevens geven de auteurs advies aan beleidsmakers bij het interpreteren van de uitkomsten van sportdeelname-onderzoek.

De vraag hoeveel mensen aan sport doen, is zo gesteld.
Maar in de praktijk is het antwoord niet zo makkelijk te
geven. Want wie beoordeelt wat sport is en wat niet? In de
publicatie Sporten gemeten brengen acht onderzoekers van
het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Mulier Instituut hun bevindingen over het onderzoek naar sportdeelname bijeen. Via analyses op zes grote landelijke databestanden wordt uiteengezet hoe de opzet van het

Titel: Rooilijn, themanummer Sport en Stad
Uitgegeven door: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling Geografie en Planologie, van de
Universiteit van Amsterdam (www.rooilijn.nl)
Gelezen door: Saskia de Groot-Nuijten
Rooilijn is een tijdschrift voor wetenschap en beleid in de
ruimtelijke ordening. In het themanummer Sport en Stad

staat de rol van sport binnen de ruimtelijke ordening
centraal. In het kader van het Olympisch Plan een actueel thema. Ivo Opstelten trapt af met de stelling dat
geen stad in Nederland groot genoeg is om de Olympische Spelen
te kunnen organiseren, gevolgd
door enkele artikelen. De Olympische Spelen en beweegvriendelijke
wijken spelen daarin een hoofdrol.
De artikelen geven een mooi overzicht van de actuele ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening,
waarin sport meer richtinggevend
zou moeten gaan worden.

