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Section 0

“Move your body. 

Stretch your mind!”

Inleiding bij het themadeel

C a r o l  v a n  N i j n a t t e n  &  P a u l  V e r w e e l

Met deze slogan wil de Europese Unie haar burgers stimuleren ac-
tief een sport te beoefenen. De boodschap is: sport is een bron van 
plezier en het is goed voor lichaam en geest. 

Sport is van alle tijden. In het Griekse gymnasium was sport 
al een belangrijke pijler van lichamelijke en geestelijke vorming. 
Lichamelijke beweging en sportieve strijd werden niet alleen goed 
geacht voor de vorming van het individuele karakter, maar ook be-
schouwd als een aanzet tot integratie van volkeren. De zojuist afge-
sloten Olympische Spelen zijn daarvan het voornaamste symbool.

Sport neemt een vooraanstaande plaats in de Nederlandse sa-
menleving in. Naast de vormende en verbroederende functies 
wordt de volksgezondheid als een belangrijk oogmerk genoemd: 
nu zwaarlijvigheid de belangrijkste volksziekte dreigt te worden 
moeten burgers niet alleen verstandig eten maar ook meer lichamelijk bewegen. 

Sport heeft ook een belangrijke economische waarde gekregen: er gaan enor-
me bedragen om in de organisatie en uitbating van grote sportevenementen en 
professionele sporters verdienen exorbitante salarissen. Bij het laatste wereld-
kampioenschap voetbal in Korea en Japan keken rondom de wereld gemiddeld 
600 miljoen kijkers per wedstrijd. De televisierechten zijn torenhoog. De beelte-
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nis van sporthelden wordt gebruikt om producten aan te prijzen: een schaats-
kampioen verschijnt in een bad vol ijsklonten om huidverzorgingsproducten 
aan te bieden, de atletiekkampioene belt direct na haar Olympische race naar 
haar familie en presenteert zo een bekende telefoonmaatschappij. 

Het samengaan van de sportieve, maatschappelijke en economische func-
tie van sport heeft naast positieve een aantal negatieve affecten. Zo heeft de 
commerciële uitbating van sportevenementen een aantal belangrijke negatieve 
uitstralingen in sociale en opvoedkundige zin. Het koningsdrama van beide 
Griekse sprinters op de Olympische Spelen is daar een voorbeeld van. Het risico 
bestaat dat economisch gewin zwaarder gaat wegen dan andere waarden zoals 
fair play en de gelijke kansen op training en begeleiding. Niet zelden worden 
kinderen met talent op zeer jonge leeftijd gescout en aan zware trainingspro-
gramma’s onderworpen, waardoor zij een normale opvoeding mislopen, terwijl 
andere kinderen met een wat minder gunstige prestatieprognose naar een lager 
team worden gedirigeerd alwaar zij zonder training en begeleiding wat mogen 
bewegen. Andere kinderen hebben weinig of niets met lichamelijke beweging: 
ze balen van de gymnastiekles, zijn er niet goed in en worden als laatste geko-
zen. Zij geven de voorkeur aan een boek of een potje schaken. 

Idolen in de sport zijn niet alleen helden,waarin opvoedkundige idealen her-
kend kunnen worden, maar ook degenen die professionele overtredingen ma-
ken en fair play een lachertje vinden. Rondom de velden brengen de passieve 
sportbeoefenaren van de supporterslegioenen racistische en andere ransige 
spreekkoren ten gehore. Wedstrijden kunnen ook leiden tot veldslagen op of 
rond het veld en zelfs tot heuse oorlogen tussen staten. Positief of negatief, de 
sport heeft een grote aantrekkingskracht op veel kinderen. Kampioenen berei-
ken de status van filmsterren en hun posters hangen op de zolderkamertjes. 
Sport groeit ook vaak uit tot een nationale gekte: als het Nederlands voetbalelf-
tal aan een EK of WK meedoet zijn hele volkswijken oranje gekleurd en als ze 
een wedstrijd spelen zijn de straten leeg. 

Daarmee is sport ook een politiek item. Niet alleen profileren sommige spor-
tieve bewindslieden zich nadrukkelijk als ambassadeurs van de sport en is zelfs 
de kroonprins lid van het belangrijkste internationale sportcomité, recentelijk 
gebruiken politici met graagte termen uit de sportwereld om juist pedagogische 
zaken onder de aandacht te brengen. Het CDA introduceerde de gezinscoach 
als de panacee in de aanpak van veelprobleemgezinnen. Niet dat de gezins-
coach nu een andere functie krijgt dan de aloude hulpverlener, coördinator 
of casemanager, maar van het woord gezinscoach gaat een elan uit dat nieuw 
optimisme zou rechtvaardigen. De gezinscoach wordt als de ideale figuur gezien 
die in staat is positieve en persoonlijke aandacht te combineren met de straffe 
en strakke hand in het belang van de groep.

Algemeen wordt verondersteld dat individualisering ook in de sportbeoefening 
is doorgedrongen en heeft geleid tot een grotere verscheidenheid aan soorten 
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sport, individuele sportcarrières en een versnippering van het sportaanbod. Het 
zou ertoe hebben geleid dat mensen vaker de voorkeur geven aan individu-
ele sporten ten koste van sporten in teamverband. Duyvendak en Hurenkamp 
(2004) ontmaskeren deze algemeen geaccepteerde stelling dat individualisering 
zou leiden tot pluriformisering en decollectivering. Sinds het recente onderzoek 
van Robert Putnam naar het belang van sociale netwerken in sportverband, 
Bowling Alone (2000), wordt gewezen op de gevaren van de opkomst van indivi-
duele (kracht)sporten en de risico’s van de teloorgang van sporten in teamver-
band. Vele mensen doen aan fitness of aanverwante conditietraining, het aantal 
krachthonken is explosief gestegen en het aantal joggers en mountainbikers 
stijgt het aantal wandelaars naar de kroon. De sociale functie van sportvereni-
gingen zou aan erosie onderhevig zijn en dat zou ertoe leiden dat de sport haar 
integratieve functie minder zou kunnen vervullen. Maar is dat waar? Er zijn 
zeker ontwikkelingen die wijzen op pluriformisering en decollectivisering in de 
sportbeoefening als gevolg van individualisering, maar er is tegelijkertijd veel 
bij het oude gebleven. Zo blijkt volgens Bottenburg (2004) de topvier van 2000 
van meest populaire georganiseerde sporten (1 voetbal; 2 tennis; 3 gymnastiek; 
4 schaatsen) identiek aan de topvier van 1930 (ibid., 89). Bovendien is het aan-
tal mensen dat actief is in een teamsport niet afgenomen, maar beoefenen veel 
meer mensen een solosport of duosport. Dit heeft echter weer niet geleid tot 
grote variatie in de wijze waarop de individuen hun sport beoefenen. Joggers 
lopen vaak op dezelfde tijden hetzelfde parcours in dezelfde aërodynamische 
outfit. Ondanks een grotere variatie in sportbeoefening (toename bij golf en 
klimmen, en nieuwe sporten zoals squash, skaten en darten), lopen de patro-
nen niet ver uiteen. De groei in sportdeelname is het sterkst onder ouderen en 
mensen met een lager inkomen, maar ook dat is weer geen algemeen patroon. 
Volgens Bottenburg is het sportgedrag van verschillende bevolkingsgroepen op 
elkaar gaan lijken. Maar dat geldt weer niet voor allochtone en autochtone 
groepen. Allochtonen participeren in het algemeen minder en vooral minder 
in georganiseerd sportverband. De overheid zegt wel dat het van groot belang 
is deze groepen meer bij het sporten te betrekken, maar sommige maatregelen 
staan haaks op die beleidsuitgangspunten. Zo is het schoolzwemmen niet lan-
ger verplicht. Omdat allochtone kinderen steeds vaker op voorschoolse leeftijd 
leren zwemmen is de noodzaak van zwemles in schoolverband voor hen afge-
nomen, maar allochtone kinderen dreigen nu massaal niet te leren zwemmen 
omdat hun ouders geen privé zwemles organiseren en de basisschool het niet 
langer verplicht stelt. Putnam wijst nog op de grote waarde die vrijwillige ver-
enigingen hebben voor het verwerven van het sociaal kapitaal als netwerken 
en vertrouwen van de ander voor het individu en vooral voor de samenleving 
als geheel.

In de Europese gemeenschap bestaan meer dan een miljoen sportverenigingen. 
In Nederland zijn ongeveer vijf miljoen georganiseerde sporters en iets meer 
dan een miljoen vrijwilligers actief. Sport is in meerdere opzichten maatschap-
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pelijk relevant: het kan bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van de 
bevolking, draagt bij aan vriendschap tussen bevolkingsgroepen, levert sociaal 
kapitaal en dient economische belangen. In dit themanummer wordt vanzelf-
sprekend ingegaan op het pedagogisch belang van sportbeoefening. Sport heeft 
alles van opvoeding in zich: de ontwikkeling van vaardigheden, competitie met 
leeftijdgenoten, de combinatie van individuele en sociale prestaties, de peda-
gogische relatie met de trainer, moraal over wat fair en unfair is en uiteindelijk 
de relativering en voortgaande socialisering in het veteranenteam en de recre-
atiesport. Daarbij kan aan een veelheid van onderwerpen worden gedacht: de 
rol van sport in de lichamelijke en mentale ontwikkeling van kinderen, de op-
voedkundige invloed van coaches, de integrerende kracht van sportorganisaties 
en onderlinge competitie. We zullen ons echter concentreren op de vermeende 
vormende en verenigende krachten van sportbeoefening ten aanzien van iden-
titeitsvorming, socialisatie en sociale relaties ofwel, in termen van Putnam, 
‘bonding’ en ‘bridging’. Het kan kinderen helpen ergens bij te horen en het kan 
bruggen slaan tussen groepen mensen. Positieve ervaringen in de sport kunnen 
een uitwaaierend effect hebben en de ontwikkeling van het kind op andere ter-
reinen versnellen. Goede sportieve prestaties vergroten het zelfrespect van het 
kind en bevorderen de gezagsrelaties met sportleraren en de peerrelaties met 
teamgenoten. De leeromgeving van het sportveld of de sportzaal is anders dan 
de schoolklas; de ontspannen atmosfeer bevordert de leerprestaties van de leer-
lingen. Het toelaten van emoties in het leerproces verbetert geheugenfuncties 
en bevordert de cognitieve ontwikkeling. Bovendien kan het kind door training 
en discipline zorg aan zichzelf besteden, in de betekenis die Foucault (1984) 
daaraan geeft. Het helpt de persoon zich te ontwikkelen als een autonoom en 
authentiek persoon die weerstand kan bieden aan dagelijkse verleidingen en 
gemakken van de disciplinerende samenleving.

Maar de sport is niet alleen een wondermiddel voor een voorspoedige ontwik-
keling. Er zijn ook risico’s aan verbonden. Dit stelt ons ten aanzien van sport en 
opvoeding voor een aantal vragen. Maakt de sport deel uit van de idealen die 
ouders over de opvoeding van hun kinderen koesteren, in de zin dat kinderen 
veel meer moeten nastreven en meer zouden moeten presteren dan de gemid-
delde beoefenaar van spel en beweging (zie De Ruyter, 2004)? Wat als de pres-
taties tegenvallen? Heeft de sport dan nog haar geroemde integratieve functie 
of bevordert zij dan uitsluiting? Wie kent niet de brekebeentjes in de klas of de 
klunzen in het voetbal die de schuld krijgen van elke nederlaag, door de coach 
het eerst worden gewisseld en het mikpunt zijn van spot? Misschien maakt 
sport wel meer kapot dan ons lief is. Wat als de zorg voor zichzelf ontaardt in 
narcisme of als het getrainde lichaam juist als potentiële bron van agressie wordt 
gepresenteerd? En wat als je op sommige gebieden niet bent zoals de anderen? 
Zouden homoseksuelen voor hun seksuele voorkeur durven uit te komen als 
zij met hun seksegenoten in dezelfde ruimte gaan douchen of kunnen ze dat 
alleen op de Gaylympics? Sport verbroedert niet alleen, maar drijft mensen ook 
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uit elkaar; dat werd heel duidelijk tijdens internationale competities gedurende 
de Koude Oorlog.

In het boven beschreven kader gaan de auteurs in op een aantal specifieke the-
ma’s. In de eerste bijdrage behandelen Rutten, Stams, Biesta en anderen de mo-
rele socialisatie in de jeugdsport. Het gaat hen theoretisch en empirisch om 
de vraag of het sporten leidt tot effecten op het sociomoreel redenen. Tevens 
onderzoeken ze empirisch de invloed van trainers op anti- en prosociaal ge-
drag in maar ook om het veld. Zij vergelijken die cijfers met het effect van de 
schoolcontext. Elling gaat specifiek in op een van de meest bekende mythen 
van de sport: ‘sport verbroedert’. Zij stelt een aantal kritische kanttekeningen 
bij deze mythe en vraagt zich af wat de grenzen zijn van de sociale binding in 
de sport. Anders gezegd: welke ideologische en sociale in- en uitsluitingsmecha-
nismen kent de sport en welke gaan schuil achter het mythische ideaal van de 
verbroedering? Hoe hecht zijn de relaties eigenlijk en wat is de diepgang ervan? 
Buisman plaatst evenals de voorgaande auteurs kritische kanttekeningen bij de 
pedagogische kwaliteit van de jeugdsport. Ondanks de hoge sportparticipatie 
stelt hij de vraag of de sport wel is ingericht op kinderen of specifieker wat 
de kwaliteit is van de pedagogische waarde. Wat zijn pedagogische condities 
voor gezonde socialisatie van kinderen? Hij onderscheidt daartoe een ‘power 
and performance’- en een ‘pleasure and participation’-model. Interessant en in 
maatschappelijk opzicht actueel is zijn onderscheid tussen de mogelijkheden 
van waardenoverdracht en waardenverheldering.

De bijdragen specificeren nogmaals het paradoxale karakter van de sport. De 
vele functies van de sport maken sport tot een waardevolle maatschappelijke 
sector waar belangrijke processen van participatie, socialisatie, identiteitsvor-
ming en verwerving of uitsluiting van sociaal kapitaal plaatsvinden. Die pro-
cessen dienen zorgvuldig begeleid te worden willen ze niet omslaan in hun 
tegendeel. Onderzoek naar de pedagogische aspecten van de sport kan daarbij 
een belangrijke signalerende werking hebben. 
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