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Mevrouw de rector magnificus,
Leden van het curatorium van de leerstoel Sportsociologie,
Leden van het bestuur van de Stichting W.J.H. Mulier Instituut,
Waarde collega’s,
Beste familie en vrienden en overige toehoorders,
Muhammad Ali, een van de grootste atleten aller tijden, schreef: ‘Wat sport
ook mag zijn en beweren te zijn – vermakelijk, gespierd, commercieel, ruw,
bevredigend – het is hoe dan ook een katalysator voor menselijke interactie’
(Ali, 2001, p. xi; mijn vertaling). Sport is van betekenis voor hoe mensen met
elkaar samenleven, het studieobject van de sociologie. Met het vraagteken in
de titel van mijn oratie wil ik benadrukken dat deze betekenis niet alleen veelvormig en veelkleurig is, maar ook (tot op heden) onvoldoende gekend wordt.
Bij de term ‘samen spelen’ kan eveneens een vraagteken worden geplaatst. Het
is niet zo dat we in de huidige tijd niet meer met elkaar sporten en bewegen,
maar de band tussen sportbeoefenaars en het traditionele kader voor sportdeelname – het verenigingsleven – is losser geworden, terwijl individueel en
informeel beoefende sporten als fitness en hardlopen een enorme opmars
hebben doorgemaakt. Deze ontwikkeling heeft belangrijke gevolgen voor instituties, bindingen en socialisatie in de sport en voor de bredere maatschappelijke betekenis van sport.1
Ik zal eerst ingaan op de sociale en sociologische betekenis van sport. Vervolgens beschrijf ik de aanspraken die politiek en beleid van buitenaf op de
sport doen en de gevolgen daarvan voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoek in het algemeen en de sociologie van de sport in het bijzonder. Ik zal
eindigen met mijn ideëen voor een onderzoeksprogramma naar de sociale
betekenis van sport in tijden van superdiversiteit. Ik laat elk deel voorafgaan
door een korte casuïstiek van individuele of collectieve zin- en betekenisgeving, waarmee ik het onderwerp van deze rede leven hoop in te blazen.
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De sociologische betekenis van sport
‘Sport was de ziel van het dorp.’ John, inwoner van een Australisch plattelandsdorpje, haalt met de nodige melancholie herinneringen op. Het hele
dorp liep uit als de plaatselijke vereniging Australian rules football ging spelen. De sociale scheidslijnen uit de grote stad waren afwezig, iedereen was
gelijk bij de club, memoreert John. Zo probeerde de lokale bevolking zich te
wapenen tegen de oprukkende moderne maatschappij met haar lossere bindingen. Maar de tijden zijn veranderd. Kleine familieboerderijen moesten
plaatsmaken voor rationeel gerunde bedrijven. Gezinnen en vooral ook jongeren verlieten de streek om hun geluk elders te zoeken. Ontvolking en vergrijzing waren het gevolg. Het groeiende tekort aan spelers en vrijwilligers
luidde midden jaren negentig het einde van de plaatselijke club in. De club
fuseerde weliswaar met een vereniging uit een nabijgelegen dorp, notabene
de grote rivaal, maar voor John was niets meer hetzelfde. Het gevoel dat je
met z’n allen deel uitmaakt van een collectiviteit is voorgoed verdwenen,
meent John. ‘Het dorp is dood.’2
Sport doet ertoe. De wereldwijde belangstelling voor sport in al haar gedaanten is de laatste decennia fors toegenomen. Sport wordt beoefend in georganiseerd en ongeorganiseerd verband, waarbij mensen steeds meer gebruik maken van het voortdurend vernieuwende en sterk gedifferentieerde aanbod van
activiteiten dat zich grotendeels buiten sportverenigingen en onderwijsinstellingen heeft uitgekristalliseerd (Janssens, 2011; Breedveld, 2014). Maar daar
blijft het niet bij, want voor het grote publiek is sport vooral ook iets waar
men naar kijkt, over leest, over praat, over schrijft en over tweet.
De commerciële betekenis van sport in de hedendaagse maatschappij is
niet te onderschatten. Sport is geen frivole bezigheid of onschuldig volksvermaak, maar big business. De mondiale sportindustrie wordt sterk beïnvloed
door voortschrijdende processen van commercialisering, mediatisering en
professionalisering, met belangrijke gevolgen voor de aard, organisatie, maatschappelijke positie en betekenis van sport (Crum, 1992; Westerbeek en
Smith, 2002; Stokvis, 2003; Kunnen, 2004; Maguire, 2005, 2013; Van Bottenburg, 2006; Hutchins en Rowe, 2012). Deze ontwikkelingen maken van sportliefhebbers echter geen passieve consumenten of cultural dupes. We mogen de
alledaagse betekenissen van sport, zoals die door mensen als John zelf tot
stand worden gebracht en ervaren, niet uit het oog verliezen (Carter, 2011;
Crawford, 2004). Voor veel beoefenaars en liefhebbers van sport is de sportbeleving een persoonlijke en betekenisvolle aangelegenheid: het plezier van
het bewegen, de kick van de inspanning, het gevoel fysiek bezig te zijn en je
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lichaam in conditie te houden, het belang van de groep of het team, de smaak
van de overwinning, de pijn van de nederlaag.
Deze cognitieve, affectieve en lichamelijke sensaties krijgen hun culturele
betekenis binnen de lokale, nationale, transnationale en virtuele gemeenschappen waarvan zij onderdeel uitmaken. Wie de nederlagen van het Nederlandse voetbalelftal in de finale van het WK 2010 en de halve finale van het
WK 2014 heeft mogen aanschouwen, zal het niet zijn ontgaan dat sport krachtige uitingen van collectieve identificatie en emotionele betrokkenheid kan
losmaken, ook wanneer wij feitelijk geen aandeel hebben in wat zich op het
veld afspeelt. Ruud Stokvis, een van de grondleggers van de Nederlandse sociologie van de sport, stelt dat sport sociale functies van religie heeft overgenomen met betrekking tot ‘het oproepen en versterken van het besef dat men
deel uit maakt van bepaalde collectiviteiten, zoals een dorp, stad of nationale
staat’ (Stokvis, 2008, p. 133). Sport is daarmee uitgegroeid tot een van de belangrijkste moderne bindmiddelen in westerse landen, betoogt Stokvis
(2014).3 John, de Australische boer, had het zelf niet beter kunnen verwoorden.
In zijn prachtige boek over het ontstaan van het moderne India stelt Ramachandra Guha, India’s bekendste historicus, dat in maatschappelijk opzicht
ogenschijnlijk perifere velden gebruikt kunnen worden om de maatschappelijke kern te belichten (Guha, 2002). Sport is zo’n maatschappelijk veld dat
van de marge naar het centrum van de sociale en geesteswetenschappen dient
te worden getrokken, vindt Guha. Niet als doel op zich, maar als middel om
de moderne samenleving beter te kunnen begrijpen.4 Vrij vertaald: sport als
spiegel van de samenleving. Sport is echter meer dan alleen een graadmeter
van de sociaal-culturele, economische en politieke verhoudingen in een samenleving. Ze kent ook een eigen dynamiek en genereert deels haar eigen
betekenissen, identificaties, reguleringsprocessen en flows die omgekeerd ook
andere maatschappelijke sectoren beïnvloeden.5 Sport vervult bijvoorbeeld
een belangrijke rol in de wijze waarop individuen, groepen en samenlevingen
vertellen wie zij zijn (en wie zij niet zijn) en tot een begrip komen van het
eigene in de relatie tot anderen en het andere (Carrington en Andrews, 2013).
John’s verhaal is hiervan een treffend voorbeeld. Dit alles maakt sport tot een
vruchtbaar terrein voor de bestudering van cultuur, identiteit en maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen.
De vraag die hieruit voortvloeit, is hoe sociologisch onderzoek naar sport
een bijdrage kan leveren aan ons begrip van het samenleven. Het toepassen
van bestaande theoretische modellen, concepten en methodieken uit de sociale wetenschappen op de sport om zo ons inzicht in de sportwereld te vergroten is een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde. De onderzoeks6
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agenda kan mijns inziens ambitieuzer worden geformuleerd, door ons te richten op de vraag hoe onderzoek naar sport nieuwe kennis kan genereren die
bijdraagt aan ons begrip van de centrale vraagstukken in de sociologie.6 Sport
van de marge naar het centrum van sociaal-wetenschappelijke kennisvorming, om Guha (2002) te parafraseren. Verderop in deze oratie zal ik hier
een aantal voorstellen voor doen.

Van sport als doel naar sport als middel
Omar gebaart driftig naar zijn medespelers. ‘Dek je man!’, ‘Overspelen!’,
roept hij. Eenmaal in balbezit voelt hij zich als een vis in het water. Hij doet
trucjes, dolt met anderen en is dominant aanwezig. Ik herken hem nauwelijks terug. Omar, die sinds enkele weken een project volgt waarmee geprobeerd wordt werkloze jongeren via sport in het onderwijs terug te brengen of
aan een baan te helpen, is in het leslokaal en in andere sociale situaties
muisstil en houdt zich op de achtergrond. Maar tijdens het voetballen en
basketballen in de zaal is hij mondig en voelt hij zich op zijn gemak. ‘Daar
voel ik me thuis’, zegt hij. Zijn beleving wordt gekleurd door zijn fysieke
kapitaal: hij is technisch vaardig, snel en sterk. In de zaal is hij heer en
meester.7
De vraag hoe sociaalwetenschappelijk onderzoek naar sport ons begrip van
het samenleven kan vergroten komt op een interessant moment in de ontwikkeling van de sociologie van de sport. Internationaal gezien staat de sociologie
van de sport behoorlijk goed op de kaart als gevolg van een institutionaliseringsproces dat zich sinds de jaren zestig voltrekt (Dunning, 2004; Malcolm,
2012). Gedurende deze periode zag een aantal belangrijke internationale verenigingen, netwerken en wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van
sociologie van de sport het levenslicht,8 alsmede enkele internationaal toonaangevende leerboeken (Coakley, 2014; Cashmore, 2010; Sage en Eitzen,
2013).9 Op basis van deze ontwikkelingen stellen zwaargewichten als de Britse
socioloog Eric Dunning (2004) en de Amerikaanse socioloog William Kornblum (2013) dat de sociologie van de sport vandaag de dag een van de levendigste, spannendste en productiefste sociologische deeldisciplines is. Over
deze stelling valt te twisten, maar het staat buiten kijf dat er binnen de academische beau monde voldoende kritische massa is om de ontwikkeling van de
sociologie van de sport te bestendigen. Daarnaast lijkt de moederdiscipline
sport steeds meer te gaan beschouwen als een legitiem onderwerp van onderwijs en onderzoek.10
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De huidige ontwikkeling en positie van de sociologie van de sport kan niet
los worden gezien van een belangrijke wetenschapsexterne factor: de aanspraken die politiek en beleid van buitenaf op de sport maken. Deze aanspraken
kennen aan sport publieke waarden toe (Spaaij, 2013a; Van Bottenburg, 2013;
Vermeulen, 2013) en positioneren deze als een middel voor het realiseren van
belangrijk geachte maatschappelijke en overheidsdoeleinden. We zien hier
een verschuiving van sport als doel op zich naar sport als beleidsinstrument,
al is het gebruik van sport voor maatschappelijke doeleinden uiteraard geen
nieuw verschijnsel (Hargreaves, 1986; Stewart, 1992).11 Dit perspectief dicht de
sport, en in het bijzonder de sportvereniging en sportprojecten, een instrumentele betekenis toe. Dat geldt met name bij het temmen van venijnige
vraagstukken, zogenoemde wicked problems (Rittel en Webber, 1973; Van Delden, 2014), die zich nauwelijks laten oplossen met conventionele methoden.
Sociale cohesie, integratie, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid zijn voorbeelden van gepercipieerde wicked problems die in toenemende mate discursief worden gekoppeld aan sport en bewegen.
Sport biedt, in deze optiek, uitgelezen mogelijkheden voor opvoeding, onderwijs, samenlevingsopbouw, volksgezondheid en ontwikkelingssamenwerking. In de beleidsnota De kracht van sport uit 2008 schreef de toenmalige
staatssecretaris van VWS Jet Bussemaker: ‘De maatschappelijke functie maakt
de sport gewild én kansrijk voor het realiseren van belangrijke kabinetsdoelen: op het gebied van preventie en gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, waarden en normen, integratie, wijken, veiligheid en internationaal beleid’ (VWS,
2008, p. 5). Eenzelfde boodschap is terug te vinden in tal van andere toonaangevende beleidsnota’s van eerdere en latere data in binnen- en buitenland
(bijvoorbeeld VWS, 2011a,b; VWS en BuZa, 2008; Verenigde Naties, 2008;
vergelijk Van der Poel, 2008, pp. 51-56).12 De ervaringen van en met Omar in
het eerdergenoemde sportproject dienen in deze beleidscontext te worden beschouwd.
Sociologen zijn goed uitgerust om vernieuwende kennis te genereren over
de waarde van sport bij de aanpak van hardnekkige maatschappelijke problemen. Niet alleen door de maatschappelijke en beleidseffecten van sport empirisch te staven, maar ook door kritische vragen te stellen en waarheidsclaims
te deconstrueren.13 Dit laatste dient een belangrijke maatschappelijke functie,
namelijk als een vorm van creatieve tegenspraak om het beleid en het publieke debat verder te helpen ontwikkelen. Creatieve tegenspraak, waarbij vraagstukken en veronderstellingen niet voor lief worden genomen, maar zelf ter
sprake worden gebracht, is een van de kernfuncties van de sociologie.14 De
Britse socioloog Joseph Maguire (2013) betoogt in dit verband dat de kritische
en onafhankelijke functie van de sociologie van de sport teloor is gegaan, om8
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dat de deeldiscipline een mondstuk van de commerciële sportindustrie is geworden. Dit doemscenario is voorbarig, maar signaleert wel het reële gevaar
dat de maatschappij- en wetenschapskritische rol van de sociologie van de
sport in het gedrang raakt.15
Laat ik dit punt illustreren aan de hand van de vermeende samenhang tussen sportdeelname, sociaal kapitaal en sociale cohesie, waarbij ik me gemakshalve beperk tot de Nederlandse context.16 Een dominante beleidsaanname is
dat de sociale cohesie in de wijk verbetert als mensen met diverse achtergronden meer met elkaar sporten en bewegen. Onderzoekers hebben geprobeerd
vast te stellen of sport daadwerkelijk sociale cohesie kan bevorderen en, zo ja,
via welke mechanismen en onder welke condities dit effect plaatsvindt. Deze
studies komen niet tot eenduidige conclusies over de samenhang tussen
sportbeoefening en sociale cohesie, maar bieden wel belangrijke inzichten die
zeer beleidsrelevant zijn. De beleidsaspiraties, die in sport een belangrijk middel zien om sociale cohesie tot stand te brengen, blijken onvoldoende scherp
te zijn geformuleerd en stoelen niet op veel bewijs over de veronderstelde
effecten en mechanismen.
Sporten – in verenigingsverband, in projecten of op eigen initiatief – heeft
een ontmoetings- en identiteitsfunctie die het aangaan of versterken van sociale banden kan bevorderen (Van der Meulen, 2007; Vermeulen, 2008; Vermeulen en Verweel, 2009). Het beoefenen van sport schept niet alleen de gelegenheid tot sociale binding, het kan ook sociale overbrugging bevorderen,
bijvoorbeeld door het alledaags contact en het wederzijds respect en vertrouwen tussen etnische groepen te vergroten (Verweel, 2007; Verweel en Vermeulen, 2011). De samenhang tussen sportdeelname en sociale cohesie is echter sterk contextgebonden en het oorzakelijk verband is onduidelijk (Van den
Broek, 2008; Breedveld, 2003). Een bepaalde mate van homogeniteit in sociaal
en cultureel opzicht lijkt een positief effect te hebben op de bereidheid van
mensen zich aan elkaar te binden (Spaaij, in druk; Walseth, 2008). Het is dan
ook niet verwonderlijk dat sportdeelname vaak langs bestaande sociaal-culturele scheidslijnen verloopt, waarbij sporters met dezelfde achtergrond elkaar
opzoeken, bijvoorbeeld door in ‘vriendenteams’ te spelen (Van der Meulen,
2007).
De succesverhalen over sport als motor van integratie ten spijt, draagt gemengd sporten niet vanzelf bij tot meer sociaal gemengde bindingen. De impact van het onderling contact is vaak beperkt (Elling, 2002a; Krouwel et al.,
2006; Veldboer et al., 2007). Verder blijkt dat etnische minderheden evenveel
sociale bindingen opdoen in eigen verenigingen als in etnisch gemengde
sportverenigingen, zij het dat het verschillende typen bindingen kan betreffen
(Verweel et al., 2005). Deze bevindingen, die in lijn zijn met internationaal
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onderzoek (Spaaij, 2012; Theeboom et al., 2012), problematiseren de veronderstelling van sommige politici en beleidsmakers dat ‘allochtone sportverenigingen weinig hebben opgeleverd’ en dat sporten in eigen kring integratie
tegenwerkt (Verdonk, 2008, p. 159). De huidige beleidsoffensieven in de sfeer
van sport in de buurt, die zijn geënd op de ‘samen-moet-ideologie’ (Verweel,
2007, p. 23), komen zo in een ander licht te staan.
Dit voorbeeld illusteert hoe inzichten uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek het beleid en het publieke debat verder kunnen helpen ontwikkelen. Op
basis van deze inzichten kunnen we op theoretisch niveau bijvoorbeeld kritische vraagtekens zetten bij de dominante beleidsvisie op sociale cohesie, die
sterk de nadruk legt op sociale netwerken en veralgemeend vertrouwen, oftewel het sociaalkapitaalbegrip van de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam (Putnam, 1993, 2000).17 Deze benadering reduceert sociale ongelijkheid
tot een kwestie van interpersoonlijk contact en vertrouwen, niet van uitbuiting en het afschermen van kansen, waardoor we sociale ongelijkheden creëren en bestendigen (Fine, 2001; Blokland, 2002; Blokland en Savage, 2008).
Daartegenover staat een benadering, geïnspireerd op het sociaalkapitaalbegrip
van Pierre Bourdieu, die de vinger legt op formele en informele praktijken en
‘regels’ in sociale netwerken en ruilrelaties die de toegang en participatie van
(minderheids)groepen beperken en leiden tot ongelijkheden in hulpbronnen
en kansen (Blokland, 2002; Spaaij, 2011). Deze benadering heeft zich de laatste
jaren vertaald in vernieuwend onderzoek naar de schaduwzijden en perverse
gevolgen van sociaal kapitaal in de sport. Dit onderzoek demonstreert bijvoorbeeld de wijzen waarop sociale connecties en wederzijds vertrouwen
worden gemanipuleerd en misbruikt (Numerato en Baglione, 2012). Deze alternatieve sociologische betekenis van sociaal kapitaal blijft onderbelicht in de
huidige beleidsdiscussies over sport, ondanks het feit dat het tegengaan van
ongelijke kansverdeling nog altijd een belangrijke uitdaging is voor verantwoordelijke organisaties in en rond de sportwereld (Spaaij et al., 2014).
Door de aandacht te vestigen op vraagstukken van sociale binding, ongelijkheid en onderscheiding kunnen sociologen vernieuwende bijdragen leveren aan de sportwetenschap én aan maatschappelijke en beleidsdiscussies
over sport. De Amerikaanse sociologen Kevin Delaney en Rick Eckstein spreken in dit verband over het ‘nog onbenutte potentieel’ van de sociologie van
de sport (Eckstein et al., 2010). Deze vraagstukken sluiten naadloos aan bij de
opdracht van mijn leerstoel, die breed is geformuleerd: de bestudering van de
betekenis van sport voor de maatschappelijke ontwikkeling. De nadruk ligt
daarbij op de invloed van sportbeoefening op zowel de kansen voor persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling rond samenleven in stedelijke woon-
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wijken. Ik zal nu mijn ideeën over een onderzoeksprogramma op dit gebied
schetsen.

Sport in tijden van superdiversiteit: een
onderzoeksagenda
Fanatiek voetballer Samatar is pas 22 jaar, maar nu al een van de meest
ondernemende migranten in de wijk. Een culturele makelaar bij uitstek, die
voortdurend mogelijkheden aanwendt om zijn cultureel kapitaal te vergroten en de Somalische gemeenschap vooruit te helpen. Samatar is drietalig,
sociaal en cultureel bekwaam, leergierig en verstaat de kunst van het bruggen bouwen. Hij omschrijft deze eigenschappen als zijn kennis en know how
van ‘het systeem’, die hij kan gebruiken om toegang te krijgen tot hogere
sociale posities binnen een samenleving. De betekenis hiervan ligt voor hem
echter vooral in de collectieve sfeer, namelijk het welzijn van zijn familie en
van de Somalische gemeenschap. Als vrijwilliger in een mono-etnische voetbalvereniging helpt hij met het werven van nieuwe leden en fondsen, maar
ook met het opbouwen van wederzijds vertrouwen tussen de Somalische gemeenschap, andere etnische groepen en overheidsinstanties. Aan dat vertrouwen ontbreekt het vaak, vindt hij. Zijn aspiratie: een voetbalvereniging
waarin iedereen welkom is en zich thuis kan voelen. ‘Een diverse, multiculturele club.’18
Ik heb laten zien dat sport een aanzienlijke plaats heeft in de samenleving en
in de sociologie. Ik heb voorbeelden gegeven van specifieke thema’s op dit
terrein, zoals identiteit, sociale binding, cohesie en ongelijkheid. In deze paragraaf verbind ik deze thema’s met elkaar in een onderzoeksprogramma dat
kennis beoogt te ontwikkelen op het gebied van de sociale betekenis en effecten van sport in de context van superdiverse steden.
De doelstelling van dit onderzoeksprogramma is tweeledig. Ten eerste
tracht het de sociologie van de sport te verbinden met de moederdiscipline
door aansluiting te vinden bij de kernvragen en theoretische en methodologische vernieuwingen binnen de sociologie. Op deze wijze kan hopelijk concreet invulling worden gegeven aan de eerdergenoemde uitdaging voor sportonderzoek om ons begrip van prangende sociologische en maatschappelijke
vraagstukken te vergroten. Ik laat me daarbij leiden door een oriëntatie op
drie thema’s die mede de kern vormen van de Nederlandse en internationale
sociologiebeoefening: cohesie en anomie (vraagstukken van sociale samenhang en solidariteit en het tegendeel daarvan: sociale desorganisatie en geSAMEN SPELEN, SAMENLEVEN?
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weld); ongelijkheden (tussen bijvoorbeeld klassen, seksen, etnische groepen en
landen); en cultuur en identiteit (vraagstukken van culturele verandering en
identiteitsvorming) (KNAW, 2006; Engbersen en De Haan, 2006).19 Deze
brede thema’s behelzen belangrijke maatschappelijke verschijnselen die mensen aan den lijve ervaren en die van wezenlijke invloed zijn op de lokale,
nationale en transnationale gemeenschappen waarvan wij deel uitmaken
(Engbersen en De Haan, 2006). Ten tweede zal ik vanuit deze oriëntatie proberen een gefundeerde vertaling te maken naar praktische en beleidsrelevante
kennis. Laat ik deze brede thema’s vertalen naar een concrete onderzoeksagenda.

Thuis voelen in en door sport
Sport biedt kansen voor sociale binding en cohesie, maar we weten relatief
weinig over hoe (en voor wie) die kansen zich in de praktijk uitbetalen en
waar en onder welke condities zij juist contraproductief werken door ongelijkheden en tegenstellingen te versterken (Breedveld, 2014). Dit vraagstuk is,
zoals reeds aangegeven, de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van het
begrip sociaal kapitaal onderzocht.20 Enigszins provocerend zou ik willen
stellen dat wij het gevaar lopen dat er geen vernieuwing van kennis meer
plaatsvindt, maar verzadiging. Een bekend risico van beleidsonderzoek is dat
het vaksociologische vragen uit het oog verliest dan wel op een onkritische
manier toepast (De Vries, 2011). Vooral dat laatste is thans aan de orde, omdat
sociaal kapitaal vaak wordt opgevat als een soort wonderolie die je op maatschappelijke kwalen smeert waarna de kwalen zullen genezen (De Vries, 2011,
p. 11). Mocht het begrip sociaal kapitaal zijn waarde willen behouden als sociologisch concept, dan dient het sociaalkapitaalbegrip van Pierre Bourdieu en
met name ook de messcherpe kritiek van econoom Ben Fine zeer serieus te
worden genomen (Bourdieu, 1986; Wacquant en Bourdieu, 1992; Fine, 2001,
2010).
Een bijkomend probleem is dat sociale cohesie en sociaal kapitaal soms
min of meer als synoniemen worden gehanteerd, terwijl juist een analytisch
onderscheid dient te worden aangebracht tussen beide begrippen. Sociale cohesie is een macrobegrip, terwijl sociaal kapitaal zich op een lager schaalniveau voordoet, namelijk dat van interpersoonlijke en groepsrelaties (Chan
et al., 2006; Jenson, 2010). Sociaal kapitaal is slechts een van de bestanddelen
van sociale cohesie, naast bijvoorbeeld de gelijke verdeling van materiële welvaart (Kearns en Forrest, 2000; Wilkinson en Pickett, 2009).
Op theoretisch niveau valt mijns inziens meer rendement te halen uit vernieuwende sociologische concepten die zeer relevant zijn voor de discussie
12
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over sociale binding en cohesie in en door sport. Belonging en home, in de
betekenis van ‘ergens bij horen’ of ‘zich thuis voelen’, zijn twee begrippen die
de laatste jaren op theoretisch niveau bijzonder goed zijn uitgewerkt (YuvalDavis, 2011; Duyvendak, 2011; vergelijk Antonsich, 2010). Zich thuis voelen is
een dynamisch proces waar individuele en collectieve emoties, betekenisgevingsprocessen en handelingen aan ten grondslag liggen, maar dat sterk
wordt beïnvloed door sociale en institutionele machtsverhoudingen en hieraan gerelateerde in- en uitsluitingsmechanismen. Dit samenspel van persoonlijke affectieve bindingen en bredere machtsrelaties wordt in de literatuur
aangeduid als de politics of belonging.
Sport is een van de publieke domeinen waar deze processen zich afspelen.
Er worden verschillende vormen van thuis voelen gecreëerd in en door sport,
maar die zijn niet voor iedereen even toegankelijk (Spaaij, in druk). Belangrijke onderzoeksvragen zijn: Waar en onder welke omstandigheden voelen
mensen zich (niet) thuis in de sport? Bestaan er in dit verband verschillen
tussen georganiseerde en ongeorganiseerde vormen van sport en tussen verschillende wijken, steden of landen? Welke processen zijn hierop van invloed?
Welke hulpbronnen wenden individuen aan om belonging tot stand te brengen – cultureel, economisch en sociaal kapitaal (Bourdieu, 1986), maar ook,
zoals Omar, fysiek kapitaal (Wacquant, 2004; Shilling, 2012)? Hoe worden gevoelens van zich (niet) thuis voelen in de sport bevorderd of belemmerd door
macro- en mesostructurele factoren, zoals culturele diversiteit, sociaal-economische condities en politieke verhoudingen en strijd? Wat zijn de ‘optimale’
voorwaarden om je thuis te voelen in de sport en hoe kunnen deze voorwaarden worden geschapen?
Als bijzonder hoogleraar wil ik deze vragen bestuderen met betrekking tot
de leefwereld en ervaringen van immigranten en andere minderheidsgroepen.
Ik ben daarbij vooral geïnteresseerd in hoe deze vragen zich laten beantwoorden in tijden van superdiversiteit. De toenemende sociale en culturele diversiteit in grote steden heeft gevolgen voor sociale interacties en voor ongelijkheden en kansen. De antropoloog Steven Vertovec spreekt in dit verband van
superdiversiteit, oftewel de diversificatie van diversiteit. Hij doelt niet alleen
op de versnippering in de etnische, taalkundige, culturele, religieuze en sociaaleconomische achtergronden van stedelingen, maar ook op de interactie
tussen deze verschillende variabelen die bepalen waar, hoe en met wie mensen
leven (Vertovec, 2007).21 Superdiverse steden zijn steden waar vroeg of laat
alle groepen een minderheid zijn. Er bestaat in deze steden geen dominante
meerderheidsgroep meer en voor de oude meerderheidsgroep komt geen
nieuwe meerderheidsgroep in de plaats (Crul et al., 2013). Superdiversiteit
heeft dus niet alleen betrekking op mensen in de marge, maar zit in het hele
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sociale systeem ingebakken (Severiens, 2014). Zij wordt geleefd in de micropolitiek van alledaagse interacties en omgangsvormen; niet alleen in de wijk,
in de school of op het werk, maar ook in de sportvereniging, in informele
sportgroepen en in fitnesscentra. Superdiversiteit biedt kansen voor nieuwe,
hybride bindingen en identificaties, maar roept ook onzekerheid en weerstand op, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag wie waarbij mag, kan en
wil horen en onder welke voorwaarden of regels.
Sommige vormen van diversiteit, zoals gender, leeftijd en etniciteit, zijn
reeds uitgebreid onderzocht in relatie tot sport. Het begrip superdiversiteit
werpt nieuwe vragen op voor onderzoek en beleid door de aandacht te vestigen op de diversificatie van diversiteit, op de wisselwerking tussen verschillende vormen van diversiteit en op nieuwe en oude ongelijkheden. Een
belangrijke vraag is hoe superdiversiteit wordt geleefd en beleefd in de beoefening en organisatie van sportactiviteiten en wat de gevolgen zijn voor sociale interacties, voor de omgang met verschillen en voor de politics of belonging.
Deze vraag vergt een multidimensionaal en intersectioneel perspectief: multidimensionaal, omdat de diversiteit die de samenleving kenmerkt niet is te
vatten in eendimensionale termen als bijvoorbeeld etniciteit; en intersectioneel, omdat de aandacht komt te liggen op de wisselwerking tussen verschillende vormen van diversiteit.
Het belang van dit vraagstuk zal de komende jaren verder toenemen door
de groei en bestendiging van superdiverse sportverbanden in grote steden.
Geïnspireerd door het levensverhaal van Samatar, de Somalische voetballer,
ben ik vooral ook geïnteresseerd in de rol van cultural brokerage, waarbij ondernemende migranten als culturele makelaars een spilfunctie kunnen hebben in de organisatie en beoefening van sport in superdiverse buurten. In
hoeverre en onder welke sociale omstandigheden vervullen migranten en andere minderheidsgroepen sleutelrollen in het smeden van ‘sportieve coalities’
(Sociaal Platform Rotterdam, 2007) in superdiverse stadswijken? Welke vormen van (poly)cultureel en symbolisch kapitaal wenden zij daarbij aan en
verwerven zij?22 Welke mogelijkheden bieden die op hun beurt voor nieuwe
vormen van sociale binding, belonging en sociale mobiliteit? Het is het wenselijk deze vragen te bezien met betrekking tot het totale sportaanbod in superdiverse wijken – sportverenigingen, maar ook informele sportgroepen, projecten, trapveldjes en gemeentelijke en private sportcentra.

Schaduwzijden van sport in de superdiverse stad
Sport is een tweesnijdend zwaard dat in- en uitsluiting tot gevolg heeft (Elling, 2002b, 2007; Verweel, 2007; Spaaij et al., 2014). De schaduwzijden van
14
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sport kunnen nieuwe betekenissen aannemen in superdiverse steden met
veelkleurige alledaagse omgangsvormen en met nieuwe en oude sociaal-culturele en sociaal-economische scheidslijnen. Het onderzoek voor de leerstoel zal
zich tevens richten op deze schaduwzijden, waarbij ik geweld op en rond het
sportveld onder de loep wil nemen. Het zal u niet zijn ontgaan dat met name
het voetbal na ernstige geweldsincidenten behoorlijk negatief in de publiciteit
is komen te staan. Zo negatief zelfs, dat er een nieuw nationaal beleidsoffensief is ingezet om een veiliger, pedagogisch verantwoord sportklimaat te creëren door ongewenst gedrag hard aan te pakken en gewenst gedrag te stimuleren (VWS, 2011; NOC*NSF, 2012; KNVB, 2013; Romijn et al., 2013). Ook de
strijd tegen het voetbalvandalisme duurt nog altijd voort, waarbij steeds
zwaardere beleidsmiddelen worden ingezet om relschoppers te weren en te
straffen (Spaaij, 2013b).
Dit geweldsvraagstuk is a sort of homecoming.23 Vier jaar lang heb ik aan de
Universiteit van Amsterdam mogen zwoegen aan een proefschrift over voetbalvandalisme en ook sindsdien heb ik mij beziggehouden met dit onderwerp
(ondere andere Spaaij, 2007, 2008a, 2008b, 2013b; Spaaij en Anderson, 2010).
Het onderzoek voor de leerstoel zal deze draad oppakken, maar er een nieuwe
invulling aan geven. De uitdaging die ik mijzelf stel, is om een brug te slaan
tussen supportersgeweld enerzijds en geweld op en rond het sportveld in de
superdiverse stadswijk anderzijds. Ik laat me daarbij leiden door vragen als:
Onder welke sociale omstandigheden vertonen jongeren gewelddadig gedrag
op of rond het sportveld? Wat is hierbij de rol van sociale normen, sociale
interacties, emoties, identiteit en mannelijkheid? Maar ook: Wat zijn de gevolgen van de regulering en sociale controle van gedrag voor het gevoel van
belonging onder sporters en toeschouwers?
Net als bij andere vormen van publiek geweld (Schuyt, 2006; Ray, 2011),
vergen deze vragen een interdisciplinaire benadering. Aan zo’n interdisciplinair verklaringskader ontbreekt het nog, omdat sportgeweld hoofdzakelijk
vanuit elke discipline afzonderlijk wordt bestudeerd (Young, 2012; Spaaij,
2014). Een belangrijke uitdaging voor onderzoek is om een samenhang te vinden tussen micro-, meso- en macrosociale factoren en tussen de voor- en
achtergronden van sportgerelateerd geweld (Spaaij, 2014). Ook op dit terrein
kan de sociologie van de sport aansluiting vinden bij de kernvragen en theoretische vernieuwingen van de moederdiscipline (bijvoorbeeld Walby, 2013;
Collins, 2008, 2013; Weenink, 2014). Als bijzonder hoogleraar zal ik deze uitdaging aangaan in nauwe samenwerking met mijn Amsterdamse en Utrechtse
collega’s.24
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Dankwoord
Het is geen toeval dat deze leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam is
gevestigd. Amsterdam is niet alleen de eerste superdiverse stad in Nederland,
maar ook een sportstad par excellence. De UvA is de ideale omgeving om het
in deze rede geformuleerde onderzoeksprogramma tot uitvoer te brengen. De
Universiteit is al behoorlijk sportminded (Stuij en Stokvis, 2010) en dit zal de
komende jaren waarschijnlijk verder toenemen in het kader van het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS), een nieuw onderzoeksinstituut dat
sport in de hoofdstad naar een hoger plan wil helpen.
Ik dank het College van Bestuur van de Universiteit en het bestuur van de
Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor het in mij gestelde
vertrouwen. Daarnaast wil ik de Stichting W.J.H. Mulier Instituut danken
voor het mogelijk maken van de leerstoel. Victoria University, en in het bijzonder Hans Westerbeek, ben ik zeer erkentelijk voor de ruimte die mij wordt
geboden om een leerstoel te bekleden in het verre, koude Nederland.
Ik zie uit naar mijn hernieuwde samenwerking met de ‘Amsterdamse’ sociologen. In deze oratie heeft u begrippen als belonging, sociaal kapitaal, superdiversiteit en geweld langs horen komen. Aan al deze concepten hebben
UvA-sociologen een belangrijke bijdrage geleverd. Geen wonder dat zij internationaal zeer hoog staan aangeschreven! Ik beschouw deze leerstoel daarom
niet alleen als een soort van thuiskomst, maar ook als een enorme kans om
het sociologische vak beter in de vingers te krijgen. Voor die kans ben ik u
allen zeer erkentelijk. Twee personen wil ik apart noemen. Bij Kees Schuyt
heb ik het vak geleerd. Kees, de voorspellende waarde van sociologische kennis mag dan ter discussie staan, maar jij zag het verdomde goed toen je kort
voor mijn promotie voorspelde dat ik binnen afzienbare tijd ‘voetbalprofessor’ zou worden. Zonder jou had ik hier niet gestaan. Van Ruud Stokvis, founding father van de Amsterdamse sociologie van de sport, heb ik eveneens
enorm veel geleerd. Ruud, jij hebt mijn fascinatie en gedrevenheid voor de
sociologie van de sport als geen ander aangewakkerd. Ik ben je daarvoor zeer
dankbaar en kijk met plezier uit naar verdere discussie.
De afgelopen jaren heb ik mogen proeven van het intellectueel kapitaal, de
positieve energie en de ondernemingsgeest van mijn Utrechtse collega’s. In
het bijzonder wil ik Maarten van Bottenburg, zelf ook een product van de
Amsterdamse sociologie, bedanken voor zijn onaflatend enthousiasme en
voor de warme manier waarop hij me heeft ontvangen. Ik verheug me op
onze toekomstige samenwerking. Ik ben de Universiteit Utrecht tevens erkentelijk voor het mede mogelijk maken van de leerstoel.
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Tot slot bedank ik mijn familie en vrienden. Papa, mama en Ingmar, jullie
gaan mij de komende jaren weer vaker zien, maar ik heb gedurende mijn
buitenlands avontuur ook altijd op jullie liefde en steun mogen rekenen. Alison, thank you for your unbridled support and for joining me on this new
adventure. En Flynn en Lukas, hoewel ik graag met een sociologische blik
naar sport kijk, beloof ik jullie het plezier van samen voetballen en cricket
spelen niet te zullen ontnemen.
Ik heb gezegd.
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Noten

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

De opkomst van ‘lichte gemeenschappen’, waarin sociale bindingen losser, vrijblijvender, informeler en van kortere duur zijn, is hiervan een belangrijk voorbeeld (Duyvendak en Hurenkamp, 2004; Dekker en De Hart, 2009). Hoe deze
veranderingen hun weerslag vinden in de sportwereld wordt geschetst in Van
Bottenburg, 2004, O’Connor en Brown, 2007, Scheerder et al., 2008 en Van den
Berg en Tiessen-Raaphorst, 2010. Het NWO-project ‘Lid van de club: georganiseerd sporten en veranderende verbondenheid’ (2013-2017), geleid door Maarten
van Bottenburg, richt zich op de veranderende betekenis van clublidmaatschap
voor sporters en de gevolgen daarvan voor instituties en bindingen in de sportwereld.
Gebaseerd op een persoonlijk interview met deze boer. John is een pseudoniem.
Zie over dit project Spaaij, 2009b, 2011.
Een mooie illustratie van de religieuze functies van sport is Buzz Bissinger’s
spraakmakende boek Friday Night Lights, dat de rol van American football in het
Texaanse stadje Odessa beschrijft (Bissinger, 2000). Het boek is verfilmd en
vormde tevens de inspiratie voor de gelijknamige televisieserie.
In Guha’s eigen woorden: ‘as my chief source of illustrative example’. Guha, 2002,
p. xv.
Zowel Pierre Bourdieu als figuratiesociologen spreken in dit verband over het
relatief autonome karakter van sport, al geven zij aan dit begrip een verschillende
theoretische invulling (Bourdieu, 1978, 1984; Dunning, 1999; Van Gestel, 2007).
De sociologie van de sport staat niet op zichzelf in deze. Zo trekken Niko Besnier
en Susan Brownell een vergelijkbare conclusie over de antropologie van sport
(Besnier en Brownell, 2012).
Fragment uit persoonlijk observatieverslag. Omar is een pseudoniem. Zie over dit
project Spaaij, 2009a, 2011 en Spaaij et al., 2013.
De prominentste internationale verenigingen zijn de International Sociology of
Sport Association (ISSA), European Association for Sport Sociology (EASS),
North American Society for the Sociology of Sport (NASSS) en de Asociación
Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte (ALESDE). Daarnaast
bestaan in sommige landen ook nationale verenigingen of studiegroepen, zoals
de Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF), Japan Society for
Sport Sociology, Korean Society for the Sociology of Sport en de officiële thematic
groups en onderzoekssecties binnen de Britse, Spaanse, Australische en Zwitserse
sociologische verenigingen en binnen de Duitse vereniging voor sportwetenschap.
In Nederland bestaat een dergelijke nationale vereniging of onderzoeksgroep niet,
maar Nederlandse sociologen participeren wel in internationale verenigingen
zoals ISSA en EASS. Belangrijke wetenschappelijke tijdschriften zijn onder andere
de International Review for the Sociology of Sport, Journal of Sport and Social
Issues en Sociology of Sport Journal, maar sportsociologen publiceren ook in tal
van andere sportwetenschappelijke en sociologische tijdschriften.
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9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

Van Sports in Society: Issues and Controversies van Jay Coakley is inmiddels een
elfde druk verschenen. Er bestaan tevens aangepaste versies van het leerboek voor
het Brits, Zuid-Afrikaans en Australisch en Nieuw-Zeelands hoger onderwijs.
Voor de Nederlandse en Vlaamse markt zijn er ook Stokvis, 2010 en De Knop et
al., 2006.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de recente speciale uitgaven van toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften als The British Journal of Sociology (2012), Sociology
(2012) en Global Networks (2007) en de overzichtsartikelen die de laatste jaren op
uitnodiging werden geschreven voor de Annual Review of Sociology en Sociology
Compass. De American Sociological Association gaf tevens een bronnenboek uit
voor onderwijs op het gebied van sociologie van de sport (Longest, 2008). Deze
kruisbestuiving betekent dat de grenzen van de sociologie van de sport ten opzichte van andere sociologische deeldisciplines fluïde en aan verandering onderhevig zijn (Malcolm, 2012). Ik vind de veelgehoorde kritiek dat de sportsociologie
systematisch wordt gemarginaliseerd door de moederdiscipline dan ook overtrokken. Deze kritiek is onder meer terug te vinden in Bairner, 2012, Eckstein et al.,
2010, Dart, in druk, Van Gestel, 2007 en, een kwart eeuw geleden, in Bourdieu,
1988.
Volgens de Britse hoogleraar Michael Collins vindt in zijn land thans een verschuiving in de omgekeerde richting plaats, van ‘sport for good’ naar ‘sport for
sport’s sake’ (Collins, 2010). Uitzondering hierop is de inzet van sport voor de
volksgezondheid. Collins schrijft deze verschuiving deels toe aan de overheidsinvesteringen in topsportontwikkeling in het kader van de Olympische Spelen van
2012 in Londen. Overigens wordt ook van grote sportevenementen steeds meer
economische, sociale en culturele nalatenschap (legacy) verwacht. Zie bijvoorbeeld Heere, 2012.
Ik ga in deze rede voorbij aan het gedetailleerd bespreken van de inhoud van deze
nota’s.
Norbert Elias karakteriseert de socioloog als een mythejager, een ontmaskeraar
van valse illusies en al dan niet bewuste vertekeningen van de sociale werkelijkheid (Elias, 1971).
Ik besef echter dat de onafhankelijke opstelling van onderzoekers onder druk
staat (Duyvendak, 2006).
Burawoy (2005) onderscheidt vier rollen die de sociologie moet vervullen: vak-,
beleids-, publieke en kritische sociologie. De uitdaging is om deze vier rollen in
evenwicht en op elkaar betrokken te houden (zie ook De Vries, 2011; NSV, 2013).
De sociologie van de sport staat voor eenzelfde uitdaging.
Bestaand onderzoek heeft vooral betrekking op de relatie tussen het beoefenen
van sport en sociale cohesie, en minder op de samenhang tussen sociale cohesie
en het als toeschouwer, televisiekijker of krantenlezer betrokken zijn bij de sport
(Breedveld, 2003, p. 248).
Zie hoofdstuk 5 in Schuyt, 2006 voor een prikkelende uiteenzetting van de verschillende sociologische betekenissen van sociale cohesie.
Gebaseerd op een reeks persoonlijke interviews en ontmoetingen met Samatar
(pseudoniem) en zijn naasten. Zie over dit project Spaaij, 2011.
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19. De KNAW-verkenningscommissie sociologie onderscheidt tevens een vierde onderzoeksveld, namelijk schaalvergroting, ofwel ‘vraagstukken van economische,
culturele en politieke internationalisering en de veranderende betekenis van nationale staten’ (KNAW, 2006, p. 14). Dit thema kwam aan het begin van deze
oratie nadrukkelijk aan de orde, maar staat in mijn eigen onderzoeksprogramma
minder centraal. Toch zijn de thema’s die de kern vormen van het onderzoeksprogramma niet los te zien van schaalvergroting, omdat schaalvergroting betekenis heeft voor de handelingsoriëntaties van sociale actoren. Overigens is schaalvergroting, en in het bijzonder mondialisering, een dominant onderzoeksthema
in de sociologie van de sport (bijvoorbeeld Miller et al., 2001; Van Bottenburg,
2001; Maguire, 2005, 2011; Giulianotti en Robertson, 2007, 2009; Carter, 2011).
20. Ook mijn eigen onderzoek reken ik daartoe, bijvoorbeeld Spaaij, 2009a,b, 2011,
2012a,b.
21. In Nederland en België is het begrip ‘superdiversiteit’ toegepast door onder andere Maurice Crul, Baukje Prins, Sabine Severiens en Dirk Geldof (Crul et al.,
2013; Prins, 2007; Severiens, 2014; Geldof, 2013).
22. Het begrip ‘polycultureel kapitaal’ is geïntroduceerd door Karlo Mila-Schaaf
(2010) in haar promotieonderzoek naar Polynesische jongeren van de tweede generatie die opgroeien in Nieuw-Zeeland.
23. A Sort of Homecoming is het openingsnummer van het U2-album The Unforgettable Fire (Island Records, 1984).
24. Bijvoorbeeld in het lopend onderzoek ‘Violent behaviour among young people on
the football field’, waarin ik samenwerk met Maarten van Bottenburg, Jeroen Vermeulen en andere collega’s van de Universiteit Utrecht.
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