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Voorwoord
Mijn belangstelling voor het verrichten van dit onderzoek dateert van mijn komst naar
Nederland in 1973. Toen zag ik in het Zuiderpark in Den Haag in de zomerperiode grote
groepen mensen die aan het recreëren waren. Jonge mannen uit diverse regio’s van Suriname
kwamen bij elkaar en speelden een voetbalwedstrijd tegen elkaar. Ik stapte in een vreemde
reproductie van etnische scheidslijnen: enerzijds kregen de pas aangekomen Surinamers in het
nieuwe land een nieuwe status van buitenlander door de autochtonen, anderzijds benadrukten
zij hun onderlinge etnische scheidslijnen nog sterker dan ik gewend was in Suriname. Voor de
eerste keer kwam ik in de Nederlandse samenleving te weten dat Javanen in Suriname
gelieerd waren aan allerlei regiogebonden Javaanse voetbalclubs. Hetzelfde gold ook voor de
Surinaamse Hindostanen en creolen. Een groep jonge Hindostaanse voetballers afkomstig uit
Kwatta voetbalde op een stuk zelfgemarkeerd grasveld tegen een andere groep Hindostanen
uit Pad van Wanica. Hier in het Zuiderpark vertegenwoordigde men onbedoeld een etnische
groep of leden behorende tot een bepaalde regio in Suriname. Ik was beland in een vreemd
land waar ik, grappig genoeg, een discours zag dat ik zelf uit Suriname kende waarbij de
subetnische scheidslijnen nu in Nederland nog scherper werden aangegeven dan voorheen.
Het voetballen ging gepaard met processen van in- en uitsluiting.
Ik ging graag naar het Zuiderpark, want dat gaf mij een gevoel van thuiskomen, hoe gek het
ook klinkt. Als jongen van 16 jaar vond ik het fascinerend om naar deze taferelen te kijken.
Later, tijdens mijn studie sociologie der niet-westerse volkeren aan de Rijksuniversiteit te
Leiden heb ik ruim een jaar lang onderzoek gedaan naar Surinaamse zelforganisaties, waarbij
ik toen kennis maakte met de allochtone sportclubs. Mijn belangstelling voor migrantensport
als sociaal en sociologisch fenomeen nam steeds toe. In de laatste periode van mijn afstuderen
werd ik door mijn toenmalige veldwerkbegeleider de heer drs. M. van Schaik en mijn
scriptiebegeleider dr. C. Holtzappel geadviseerd om verder te gaan met mijn onderzoek.
Persoonlijk koesterde ik ook een dergelijk doel. Ik dank beide heren voor hun inzet en advies.
Uiteindelijk mocht ik door ondersteuning van prof.dr.P.Kloos een promotievoorstel schrijven
en mede met behulp van de bijdrage van prof.dr.W.A.R.Shadid heb ik het veldwerk en de
rapportages ervan verricht. Hun inzet is zonder meer van groot belang geweest voor dit
onderzoek. Daarvoor mijn bijzondere dank. Doordat de heer Kloos in een later stadium kwam
te overlijden ondervond ik een leegte in mij en rondom het onderzoek. Ik dank de heer prof.
dr. H. Entzinger voor zijn nieuwe impuls en waardevolle ondersteuning en suggesties, die
zeker hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek
Ik ben erg dankbaar voor de begeleiding en het advies van mijn promotor de heer
prof.dr. P.Verweel. Ik mocht altijd een beroep doen op zijn rijke kennis en ervaring op het
gebied van sport, migranten en organisatie en diversity. Hij was in staat om mij te leiden door
de veelheid van gegevens uit het onderzoek. Zijn helikopterview was werkelijk een rijkdom
en is zeer waardevol geweest voor de organisatie van de data in dit boek. Ondanks zijn drukke
werkzaamheden had hij altijd tijd voor me, soms tot laat in de avond. Ik weet zeker dat zonder
zijn begeleiding, advies en warme ondersteuning dit proefschrift niet voltooid zou zijn. Dank
je wel Paul voor zoveel waardevols dat je mij geschonken hebt voor mijn intellectuele
vorming. Ik dank ook de fantastische medewerkers van hem, zoals de heer Humphrey
Benthem die mij telkens warm onthaalde en ondersteunde.
De heer drs. N. Haas heeft voor de invoering van de kwantitatieve data een speciaal
programma geschreven dat zeer nuttig is geweest voor dit onderzoek. Ik ben hem daarvoor

dankbaar. Tijdens het analyseren van de data door middel van SPSS heb ik voortreffelijke
ondersteuning gehad van de heer drs. P.S. Ramautarsing. Ook dank ik hem voor het lezen van
het manuscript. Zijn eindeloos geduld en grote bereidheid heb ik erg gewaardeerd. Zijn rol als
“academic sparring” partner heb ik buitengewoon gewaardeerd. Ook dank ik Vera
Ramautarsing voor de warme ondersteuning en stimulerende woorden die van kracht zijn
geweest bij het voltooien van het onderzoek.
De heer dr. R.Leeflang en de heer drs.P.Postmes dank ik voor hun advies en ondersteuning bij
het analyseren van de SPSS bestanden. Tijdens het schrijven van het proefschrift mocht ik
altijd een onvoorwaardelijk beroep doen op diverse mensen die de hoofdstukken doornamen
en de leesbaarheid ervan hebben vergroot. Daarvoor dank ik de heer drs. P. Salimans. Ook
mijn bijzondere dank voor de wijze hoe hij humor bedrijft…”welk kleurtje zal het worden,
rood of blauw…geneuzel of gezeur”. Dank voor je mooie kleuren die je in mijn leven hebt
geschonken, ik heb er veel aan! In dat kader dank ik ook de heer drs.J. Remmé , die zelf bezig
was met de afronding van zijn dissertatie en mij keer op keer eraan herinnerde dat snoeien in
het schrijven tot bloeien zal leiden, net zoals in de natuur. Ook de academische discussies, die
ik met hem mocht voeren, hebben in dit werk hun voetsporen nagelaten. Tenslotte dank ik de
heer René van der Wolf voor zijn waardevolle taalcorrecties in dit boek.
Dit onderzoek gaat over sport en allochtone voetballers. Zonder de hulp van de vele
respondenten zou dit onderzoek niet mogelijk zijn geweest. Ik dank hen allen voor hun
enorme steun die zij aan mij en dus aan dit onderzoek hebben verleend. Daarmee bedoel ik
alle bestuursleden, adviseurs van de voetbalclubs, trainers, kaderleden en spelers. Ook dank ik
de ambtenaren van diverse gemeenten die mij zeer bereidwillig zijn geweest om mij relevante
informatie te verschaffen. Hierbij gaat het om de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Leeuwarden, Groningen en Enschede. Van de Haagse Raad voor Sport en Recreatie in
Den Haag wil ik heel in het bijzonder mevrouw W. Stuger en de heer Willem Romp bedanken
voor hun bijzondere kennis die zij mij verschaften over sport en allochtonen. Tevens mocht ik
van hen zonder restricties alle vergaderingen bijwonen van de Haagse Raad voor Sport en
Recreatie. Tijdens die vergaderingen maakte ik kennis met bestuurders dan wel
afgevaardigden van migrantenvoetbalclubs wier onderlinge belangen scherp op de
vergadertafel gepresenteerd werden. Ook dank ik de gemeente Den Haag, die ter
ondersteuning van dit onderzoek een geldbedrag van 10.000 gulden beschikbaar heeft gesteld.
Dit geld heb ik aangewend voor de vervoer- en kopieerkosten. Verder dank ik de heer P.Frei,
destijds werkzaam bij de Nederlandse Sport Federatie, voor alle adviezen
In mijn privéomgeving zijn er verschillende mensen die met grote toewijding bepaalde
alledaagse dan wel zakelijke werkzaamheden van mij hebben overgenomen waardoor ik mij
meer kon concentreren op dit onderzoek. Ik dank enkele van deze bijzondere mensen: de heer
J. de Kreij van de Gebr.de Kreij B.V., de heer en mevrouw Blokland, de heer en mevrouw
Nazir, dhr Pham en mw. F. Jokhoe, de heer R. Hanuman. Ik dank Jhien Mangal en zijn lieve
vrouw Silvia Bhola uit Den Haag die mij, tijdens mijn studie in Nederland altijd
onvoorwaardelijk hebben gesteund. Dank je wel “Fred” en Sil.
Ook dank ik de heer M.A. Versluis, werkzaam als relatiebeheerder bij Prócount LTB
adviseurs en accountants te Meerkerk, voor zijn ondersteuning bij de opzet van mijn
financiële administratie die zondermeer geleid heeft dat ik iets meer rust in mij heb mogen
ervaren ten gunste van dit onderzoek.
Ik dank ook die mensen die mij constant wisten te prikkelen met vernieuwd enthousiasme
waardoor ik dit onderzoek met nieuw elan voortzette. Zij hadden het onderwerp van dit
onderzoek steeds op hun persoonlijke agenda geplaatst. In willekeurige volgorde dank ik
Tjandra Ramsahai en Don Maharadj uit Canada, Lila Ramsahai uit Engeland. Ik dank frater

Nicky Ambrose van de Orde der Norbertijnen in Jamtra India, Nirmale Karunan, en Ernest
Deenadayalan van Multiplus Cross Border Communiaction in Bangalore. Ook een bijzondere
dank aan Boy Ramsahai, mijn jongere broer, die tijdens terloopse bijeenkomsten met oprechte
belangstelling naar de betekenis van het onderzoek informeerde. “Bhai je bent de eerste in de
familie en voor zover ik weet in de samenleving, die zoiets bijzonders heeft gedaan”. Dat
pepte me erg op. Ook heeft hij geen moment geaarzeld mijn promotiereceptie en het laten
drukken van het boek te sponsoren. Tof van je Boy!
En bijzonder woord van dank aan de heer dr. V.Karunan van de Verenigde Naties die mij
steeds het belang van het “bridging social capital” dat sport in verdeelde samenlevingen tot
stand kan brengen, heeft benadrukt. Thank you so much Victor! Daarnaast dank ik de heer
drs. Radj Ramcharn werkzaam bij stichting Forum in Utrecht. Ook hij wist mij telkens te
attenderen over het maatschappelijke en wetenschappelijke belang van dit onderzoek.
Ik dank verder de heer en mevrouw Neudorfer, dhr. Rabin Baldewsingh, dhr Johan Chandoe,
dhr. G. Kuiperij, dhr. A. van Nuchteren, dhr. Henk van Alst, dhr. R.Boerboom, dhr.
B.Grundel, dhr. B. Raghunata en dr. R. Kitlinsky. Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar de
heer A. Daskapan, drs. P.Ramlal, mevrouw drs. R. Chierkoet en mevrouw T.Gopali , voor
hun oprechte en warme ondersteuning die ik heb mogen ontvangen binnen mijn
werkomgeving. Daarnaast dank ik de heer Rob Boerboom van Triceps en de heer drs. S.
America van America Works voor hun stimulerende en coachende gesprekken met mij. Ik
ging altijd met plezier naar jullie toe. Daarnaast dank ik mw. drs. A.M. Andriol, liefste
vriendin van mijn vrouw en mij. Ze waakte als een engeltje over ons en heeft met haar liefde
en vriendschap ons leven met onschatbare waarde verrijkt. Ana Maria, jouw morele steun
voor dit onderzoek was fantastisch. Dank!
Verder dank ik de heren Fred Bakker en Peter Ciere, medewerkers van de bibliotheek van de
Haagse Hogeschool. Ze waren altijd onvoorwaardelijk bereid mij te ondersteunen in het
zoeken van materiaal. Ook dank ik mijn toegewijde studenten van de Haagse Hogeschool.
Hun eerlijke en oprechte vragen als “Ram wanneer komt je boek uit…ik dacht aan je
onderzoek…” hebben mij enorm gesteund.
Verder een bijzonder woord van erkentelijkheid aan drs. Piet van Dongen, pastor voor
buitenlandse studenten. Hij is mijn geestelijke en spirituele mentor die mij tijdens de
middelbare school al de weg wees naar het HBO en het ook mogelijk maakte om stage in
India te verrichten. In dat kader dank ik de heer Rajesh Kuruvilla en Fatima Aziz Merchant uit
Bombay, destijds werkzaam bij de Bandra East Community Centre (B.E.C.C.), voor de
liefdevolle opvang en begeleiding die ik van hen mocht ontvangen. Zij lieten mij als geen
ander inzien op welke wijze migranten in de sloppenwijken hun etnische identiteiten
reconstrueren en rekening houdend daarmee, hoe samen met hen een liefdevolle “community”
te bouwen, ongeacht geloofsachtergrond en cultuurverschillen.
Later stimuleerde Piet mij om een academische studie te volgen en dit onderzoek te voltooien.
Dank je wel Piet, dat je mij al die jaren constant van adviezen en krantenartikelen hebt
voorzien. Ik herkende de enveloppen van je, die met de grote “R.”
Ik dank ook mijn broer dhr. ing. M.R.Ramsahai, en mijn zus Ineke Dihal en zwager C.Dihal,
die het mogelijk hebben gemaakt, dat ik me samen met mijn broertjes en zusjes inclusief Ma
in Nederland kon vestigen. De afronding van dit onderzoek is een product daarvan.
Menige collega in de sportsociologie, beleidsmedewerkers van gemeenten / provincies en
sportbonden, leden van sportclubs en vrienden en kennissen van mij vroegen zich steeds af
tijdens congressen dan wel andere gewone meetings wanneer dit onderzoek uit zou komen.
Tegen hen wil ik zeggen dat ik dit onderzoek heb verricht naast een drukke vierdaagse baan

als docent op de Haagse Hogeschool waar helaas geen gunstige mogelijkheid bestond,
ondanks de relevantie van dit onderzoek, om betaald verlof te krijgen. Daardoor was het niet
altijd mogelijk voor mij om op een continue basis geconcentreerd en aaneengeschakeld
aandacht aan dit onderzoek te besteden.
Als onderzoeker was ik in de weekenden vaak weg van huis, ik zat ergens in de kantine van
een voetbalclub in den lande, dan wel stond ik langs de witte veldlijn een wedstrijd te
observeren. Ook thuis zat ik jaar in jaar uit achter mijn computer. Zonder de liefdevolle
ondersteuning van mijn vrouw Reyhan Aydemir, en kinderen Vedat Vydhyata, Ferhat
Vivekananda en Iskender Tagore zou ik dit werk niet hebben kunnen verrichten. Ik beloof
jullie dat, als dit onderzoek achter de rug is, we weer naar Strauss zullen luisteren, musea
bezoeken, in de tuin een indianenhut bouwen, lange boswandelingen maken en met de honden
ravotten.

Dit boek draag ik op aan mijn lieve moeder Hariëtte Radjpatie Sohawan voor de liefdevolle
opvoeding die zij mij heeft gegeven en de fundamentele waarde van onderwijs die zij al vroeg
in mijn leven onder alle omstandigheden heeft weten te stimuleren. Lieve Ma, met weinig
middelen heeft u alle twaalf kinderen met prachtige waarden en normen kunnen opvoeden. U
heeft mij vele facetten van het leven laten inzien. Zo heeft u liefde, wijsheid, spiritualiteit en
doorzettingsvermogen al vroeg in mijn leven in mij ingeblazen. Zelf heeft het leven vele
littekens bij u achtergelaten, maar door uw onophoudelijke enthousiasme, glimlach,
zuiverheid en toewijding schitterde u boven alles. Ik heb bewondering voor de manier waarop
u tegen het leven aankeek. Van u heb ik geleerd niet te treuren over het verleden en trots te
zijn op de kracht van het heden, want dat bepaalt de kwaliteit van de toekomst.
Lieve Ma, dit boek is de vrucht van uw adem, die u in mij hebt ingeblazen.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding voor het onderzoek

Een casus beschrijving
Bij het verlaten van de autoweg van Den Haag naar Wassenaar wordt die op een gegeven
moment verruild voor een smalle straat met veel bomen in de berm. Er waait een koele wind, de
wuivende takken worden voorbijgereden. Tussen de bomen groeit dicht struikgewas. Vanuit de
smalle paden die op de weg uitkomen, verschijnen ruiters op paarden met prachtig uitgekamde
manen. Bij de kruisingen van de wegen zitten naamborden aan paaltjes vastgespijkerd.
Voorlopig is dit het enige dat op de aanwezigheid van sportclubs duidt. En dan, in the middle of
nowhere, wappert hoog in de lucht, naast een laag gebouwtje, de Surinaamse vlag. Op het eerste
gezicht wijzen alleen de uitgestrekte voetbalvelden rondom erop, dat het gebouw een kantine
moet zijn die aan een sportvereniging toebehoort. Naast dit gebouwtje zijn jonge kinderen aan
het spelen. Enkele kleine groepjes jonge mannen staan met elkaar te praten. Bij de ingang van
de kantine staat een Creoolse man van ongeveer 25 jaar, met in zijn rechterhand een vogelkooi
met een pikolet1. Naast Surinaamse muziek is er ook nog de geur van exotisch eten. De kantine
is vol met voornamelijk Surinamers; een groep autochtonen zit opvallend apart in een hoek. Er
zijn opmerkelijk veel Surinaamse vrouwen en kinderen. Enkele van de vrouwen dragen een
anisa2. Twee jonge Creoolse vrouwen met verschillende kleuren kralen in hun haar staan druk
met elkaar te praten. De Creolen zijn in de meerderheid; de overige Surinaamse etnische
groepen zijn maar mondjesmaat vertegenwoordigd. Boven de muziek uit wordt er in het
Nederlands en in het Sranang Tongo druk gepraat. Enkele fragmenten:
“...was een geweldige goal man... dit jaar worden wij misschien kampioen... het
feest van gisteren was strak... gie wan birie3... de man boeng4... a mang au kong
djonsro5... a regel6... Karmen lieveling kom hier... Piet kom je morgen ook...”
Onder de allochtonen heerst een feestelijke stemming in de kantine. Het eerste elftal van Robin
Hood speelt tegen een “Hollands” elftal en is de rust ingegaan met een voorsprong van één
tegen nul. Aan de bar heerst er een grote drukte. Er worden drankjes en etenswaren verkocht.
De diversiteit aan etenswaren is zeer groot: van broodjes Garnalen met Kouseband, Moksi Meti,
Heri Herie tot en met bruine bonen met rijst, en kippenbouten. Een blanke man van in de dertig
bestelt aan de bar vijf Surinaamse broodjes: twee met garnalen en kousenband en drie met
kippenlever met extra peper. Om mogelijk de hitte van de peper te verzachten bestelt hij
daarnaast drie flesjes bier en twee flesjes cola. Hij wil zich een weg banen naar de bestellers van
deze producten, maar door de drukte lukt dat niet. Het resultaat is dat de bestelling over de
hoofden en schouders van de andere aanwezigen wordt doorgegeven door zowel autochtonen
als allochtonen.
Langzaam stroomt de kantine weer leeg en gaan de mensen naar het voetbalveld om de tweede
helft van de wedstrijd bij te wonen. Er staan inmiddels ongeveer driehonderd Surinamers langs
de lijn. De aanwezige autochtonen, ongeveer zestig personen, staan voornamelijk bij elkaar. Het
spel begint en er wordt van beide kanten hard gejuicht en soms gescholden. De autochtonen in
het Nederlands en de Surinamers in het Nederlands en Surinaams.
De bovenstaande empirische beschrijving roept vele vragen op die betrekking hebben op zowel
de voetbalvereniging als de spelers. Als het louter om de voetbalsport zou gaan, waarom hebben
de immigranten zich dan niet aangesloten bij Hollandse voetbalclubs die over het algemeen
bekend staan om goede kwaliteit in trainingsfaciliteiten en sportinfrastructuur (vgl. Daal 2006)?
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Wat is zo specifiek aan de voetbalvereniging Robin Hood en wat beoogt men ermee te bereiken
bezien vanuit de event causality (vgl. Giddens 1984)? Is datgene waardoor de vereniging zich
kenmerkt, zoals de typische sfeer in de kantine, het spreken in de eigen taal, een teken van
etniseringsprocessen? Wat is de betekenis van de Surinaamse vlag? In hoeverre zou die in
relatie staan met het herkomstland dan wel met transnationale identificaties?
De casus laat op het voetbalveld een wedstrijd zien in de vorm van concurrentie en in de kantine
voorbeelden van coöperatie tussen de allochtonen en autochtonen (vgl. De Ruijter 2000,
vgl.Anthonissen & Boessenkool 1998).
Sport in eigen kring is in het multicultureel wordende Nederland een substantieel onderdeel
van de samenleving geworden (vgl. SCP 2003; vgl. Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling advies 37 2005). Als gevolg van ruimtelijke concentratie en segregatie blijkt
dat die ook zijn effecten sorteert op institutioneel niveau, zoals sportverenigingen. Daal
(2006) laat in zijn onderzoek zien dat door de verkleuring van wijken ook autochtone en
allochtone voetbalverenigingen zijn mee verkleurd (Daal 2006). Op buurtniveau zou zelfs
sprake zijn van verdringing van allochtonen binnen van oorsprong autochtone
sportaccommodaties, zoals voetbalverenigingen, met het gevolg dat de laatstgenoemden zelfs
uitwijken voor andere typen sportactiviteiten (vgl. Duyvendak et al (1998).
De verkleuring van de Nederlandse samenleving is binnen diverse sporttakken in de afgelopen
jaren aanzienlijk toegenomen. Allochtonen nemen in de multiculturele samenleving op de
volgende manier deel aan de georganiseerde sport: 1. langs etnische lijnen, dan wel binnen de
zogenaamde eigen kring waarin voornamelijk leden van een etnische groep sporten; 2.
gemengd: binnen een van oorsprong autochtone of allochtone sportclub spelen leden uit diverse
etnische groepen, inclusief autochtonen (Janssens 1999 en Duyvendak e. a. 1998). Er zijn
bepaalde sporttakken die specifieke groepen allochtonen aantrekken. Zo worden kracht- en
gevechtssporten overwegend door Marokkanen en Turken beoefend. Cricket wordt onder de
allochtonen overwegend door Hindostanen en Pakistanen beoefend, en softbal7 en honkbal door
Antillianen en Arubanen. Niet zo lang geleden waren er verschillende allochtone competities,
waarbij Spaanse en Turkse voetbalteams in zogenaamde “wilde” competities uitkwamen. In
Rotterdam is er nog een aparte competitie voor voetballers uit Kaapverdië. We moeten ons
echter ook realiseren dat takken van sport, clubs en teams geheel of overwegend door
autochtonen worden gedomineerd, zoals tennis, schaatsen en korfbal (Janssen 1998).
De multiculturele samenleving heeft de Nederlandse sportwereld in veel opzichten veranderd.
Zo hebben migranten verschillende nieuwe takken van sport aan het arsenaal van
sportdisciplines toegevoegd. Door de komst van migranten brachten ze ook nieuwe technieken
mee of nieuwe stijlen waardoor het voetbal met meer flair en virtuositeit gespeeld wordt. Door
de verkleuring van de Nederlandse samenleving is daarmee het gezicht van de organisaties van
de sport in de Randstad veranderd. Vooral op het gebied van voetbal-, cricket-, softbal en
diverse gevechtssporten hebben allochtonen hun eigen sportverenigingen opgericht (vgl.
Janssens 1999, Elling 2002, Bottenburg 1994).
In het publieke en politieke discours echter heeft het sporten in eigen kring geen brede
instemming, omdat het niet zou bijdragen aan sociale cohesie en integratie van de leden in de
samenleving (vgl. Verweel 2007, vgl. Duyvendak et al 1998). Volgens Verweel zijn
autochtonen van mening dat een aparte sportclub, dan wel sport in eigen kring niet bevorderlijk
is voor de integratie van allochtonen (Verweel 2000).
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1.2

Onderzoek allochtonen en sport

Naast de verkleuring van diverse sporttakken is de wetenschappelijke belangstelling voor
allochtonen en sport niet gering. Gezegd mag worden dat vanaf de jaren 90 er een steeds
groeiende belangstelling voor allochtonen en sport is aan te geven die globaal onderverdeeld
kan worden in vier aandachtsvelden die elkaar niet uitsluiten, omdat de vermelde publicaties
deelterreinen bevatten die over verschillende aandachtsvelden gaan. De aandachtsvelden zijn: 1.
Verklaring van achterstand in deelname aan sport en recreatie door allochtonen; 2. De betekenis
van sport in eigen kring of in gemengd verband; 3. Sport en sociaal kapitaal; 4. Ontstaan van
allochtone voetbalclubs.
In het onderstaande worden deze aandachtsvelden kort besproken.
1.Verklaring van achterstand in deelname aan sport en recreatie door allochtonen.
Onderzoekers hebben zich daarbij vooral bezig gehouden met deelnamepercentages en
verklaringsachtergronden voor de geringe participatie van allochtone mannen en vrouwen in de
sport en recreatie, inclusief belemmeringen die men tijdens het sporten ervaart. Vanaf ca. 1980
dateren de eerste onderzoeken op dit gebied. Ook tot op heden is er aandacht voor dit
onderwerp, aangezien er nog steeds sprake is van groepen allochtonen die sterk achterblijven in
participatie in sport en recreatie in relatie tot autochtone Nederlanders. Ik denk aan de volgende
onderzoeken die aandacht hebben besteed aan de deelname van allochtonen aan sport en
recreatie (vgl. Schmeink en Wolde 1998, Kingma en Serail 1990, Ramsahai en Baktali 1990,
Rijpma en Roques 1999, Daal 2001, Jókövi 2001). Over het algemeen blijkt dat allochtone
vrouwen veel minder sporten dan allochtone mannen, en allochtone mannen sporten op hun
beurt minder dan autochtone mannen. Marokkaanse, Turkse en Hindostaanse vrouwen en
meisjes sporten het minst. Surinaamse mannen sporten eerder dan Marokkaanse en Turkse
mannen, maar minder dan autochtonen. Globaal gezien kan er gezegd worden dat oorzaken van
onderparticipatie van allochtone vrouwen aan sport te maken heeft met cultuur, religieuze
voorschriften en onbekendheid met sport. In sommige gevallen spelen economische factoren
een rol. De deelname van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren aan de voetbalsport is
bijna even groot als die van autochtone jongeren.
In 1994 brachten Meloen en Eersteling (1994) in opdracht van het Liswo een uitgebreid rapport
uit over discriminatie in de sport. Uit deze studie blijkt dat er geen sprake is van structurele
discriminatie in de amateursport. Er komt wel discriminatie voor in de sport, maar niet alles wat
als zodanig aangeduid wordt, heeft te maken met discriminatie. Uit dit rapport blijkt dat het
moeilijk is aan te geven wanneer iemand zich gediscrimineerd voelt. Zo blijkt bijvoorbeeld dat
opmerkingen van autochtonen die door allochtonen als discriminerend ervaren worden door
eerstgenoemde eerder tactisch bedoeld zijn. Daardoor willen ze de allochtone sporters uit hun
spelritme halen. Anderzijds kunnen maatregelen die schijnbaar neutraal zijn op het gebied van
lidmaatschap, toegankelijkheid of contributie, allochtonen extra treffen en daarom als
discriminerend ervaren worden (Liswo 1994). Verder blijkt dat allochtonen die het gevoel
hebben dat zij door autochtonen gediscrimineerd worden, eerder de wens koesteren om in eigen
kring dan wel in eigen team te sporten (Hoolt 1987, De Jong 1989, Van Schelven 1994).
2. De betekenis van sport in eigen kring of in gemengd verband.
Bij dit thema gaat het om de voor- en nadelen van sport in eigen kring en belemmeringen die
allochtonen ondervinden wanneer zij bij Hollandse sportclubs gaan sporten. Na het onderzoek
van de Jong in 1989 over de vraag of allochtonen in eigen kring integratiebevorderend dan wel
eerder in isolement zouden terechtkomen, is er vanaf 1998 veel aandacht besteed aan de
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maatschappelijke betekenis van sport in eigen kring of gemengd. In 1998 kwam het onderzoek
van Duyvendak en anderen uit over het thema sport in eigen kring of gemengd, waarbij de
onderzoekers zich bezighouden met de vraag of men kan integreren door sport. In deze periode
wordt het sporten in eigen kring onherroepelijk in relatie gebracht met de vraag of dit de
integratie van de leden zal bevorderen of juist het isolement in de hand zal werken. In 1999
kwam het rapport van Janssen uit, getiteld “tweedeling in de sport”. Daarmee bevestigt hij het
bestaan van aparte sportclubs van allochtonen in de samenleving. Ook in algemene zin had men
aandacht besteed aan de maatschappelijke betekenis van sport. Zie hiervoor Andel (1999), met
name over de toegankelijkheid van Zaanse voetbalverenigingen voor vrouwen, allochtonen,
gehandicapten, homoseksuelen en ouderen. Het NKS (2004) bracht een rapport uit waarin
knelpunten binnen voetbalverenigingen in relatie tot allochtonen worden beschreven. En in
2002 bracht Elling haar rapport uit over in- en uitsluitingprocessen in de sport naar sekse en
etniciteit. Langedijk en Perrels (2001) hebben aan de hand van een casestudie de processen van
in- en uitsluiting die zich voordoen in de sport onderzocht. Hollandse sportclubs sluiten zich
bewust of onbewust af voor allochtonen door hun oude clubcultuur in stand te willen houden.
Verweel, Janssen en Roques (2005) hebben in hun landelijke onderzoek antwoord gegeven op
een tweetal vragen: wat is de betekenis van de sportvereniging voor de multiculturele
samenleving? Is zelforganisatie in de sport een barrière voor maatschappelijke integratie van
allochtone sporters of is het juist een opstapje? Uit hun onderzoek blijkt dat de allochtone
sportclubs voor velen een functie vervullen die breder is dan die van de traditionele
sportclubs. Allochtonen die in eigen kring sporten worden eerder door het bestuur gevraagd
om vrijwilligerswerk te verrichten dan allochtonen die gemengd sporten. Door sportcontacten
kan de beeldvorming tussen allochtonen en autochtonen in de positieve zin veranderen.
Allochtonen die in eigen kring sporten, hebben een groter sociaal vertrouwen in de medemens
dan allochtonen die gemengd sporten. Dit komt door de intensieve interactie die de
allochtonen in de eigen kring met elkaar onderhouden waardoor ze veel zelfvertrouwen
genereren. Allochtonen die in eigen kring sporten, zijn gemiddeld genomen niet lager
opgeleid, verdienen ook niet minder en wonen ook niet vaker in achterstandswijken met veel
allochtonen. Bovendien hebben ze via hun werk niet mínder contacten met autochtonen dan
allochtonen die gemengd sporten. Er zijn slechts kleine verschillen tussen allochtonen die
gemengd, en allochtonen die in eigen kring sporten. Concluderend zeggen ze dat – als
allochtonen kiezen voor sport in eigen kring – ze niet in een groter maatschappelijk isolement
verkeren dan allochtonen die participeren in gemengde organisaties. Daarnaast vormen de
allochtone clubs ook geen weerspiegeling van een maatschappelijk isolement, maar de eigen
clubs lijken eerder een mogelijkheid te bieden om daar even aan te ontsnappen. Elling (2004)
heeft in het artikel ‘Grenzen aan sociale binding en verbroedering door sport’ laten zien dat
gemengde participatie niet vanzelfsprekend bijdraagt tot sociaal gemengde affectieve relaties.
Uit het onderzoek van Duyvendak, Krouwel, Boonstra & Kraaijkamp (1998) blijkt dat
gemengd sporten niet logischerwijs leidt tot meer contacten tussen allochtonen en
autochtonen. Door met elkaar in contact te treden kunnen ze juist bevestigd worden in hun
vooroordelen. In SPR (2007) wordt de sociale meerwaarde van sportbeoefening, gemengd
dan wel in eigen kring in Rotterdam weergegeven.
3.Sport en sociaal kapitaal.
Vanaf 2003 is er aandacht voor sport en sociaal kapitaal waarbij nagegaan wordt in hoeverre en
onder welke omstandigheden sport bijdraagt tot bonding of bridging. Breedveld (2003),
Verweel, Janssen en Roques (2005) komen tot de conclusie dat sociaal kapitaal door sporters
zowel in gemengde clubs als in de zogenaamde allochtone sportclubs (sport in eigen kring)
wordt vergaard. Er zijn volgens hen wat accentverschillen tussen beide typen sportverbanden,
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maar in beide gevallen wordt sociaal kapitaal verworven en daarbij verandert de beeldvorming
tussen allochtonen en autochtonen over en weer in de positieve zin. Daal en Keur (2004)
hebben in hun rapport aandacht besteed aan de vraag waarop participatie van allochtonen in de
sport kan worden bevorderd. Daarnaast gaan ze in op de vraag of door sport sociaal kapitaal
gecreëerd wordt of dat men vervalt in wij- zij tegenstellingen. Uit hun onderzoek blijkt dat de
wij- en zij tegenstellingen gemakkelijk de kop opsteken tijdens ontmoetingen op het veld tussen
allochtonen en autochtonen. Daarbij zijn allochtone teams wat feller dan autochtonen. Een en
ander zou te maken hebben met het verharden van het maatschappelijke klimaat en hun ervaring
met autochtonen in het publieke discours. Allochtonen die in Holland zijn geïntegreerd, worden
makkelijker ingezet om een brugfunctie te vervullen. Bij sport in eigen kring duidt het op een
ontmoetingsplaats met mensen uit dezelfde etnische achtergrond inclusief niet-sporters. Daarbij
staan sport en gezelligheid centraal. De etnische sportverenigingen die langer bestaan,
functioneren goed, omdat de leiding goed geïntegreerd is en weet hoe ze een vrijwillig kader
kan inzetten. Ten slotte laten de onderzoekers zien dat het niet eenvoudig is voor een
sportvereniging zich multicultureel te kunnen profileren. Daarvoor dient eerst een behoorlijk
draagvlak onder de zittende leden plaats te worden gecreëerd inclusief een juiste visie.
Elling (2004) heeft in haar artikel ‘grenzen aan sociale binding en verbroedering door sport’
laten zien dat gemengde participatie niet vanzelfsprekend bijdraagt tot sociaal gemengde
affectieve relaties.
4.Ontstaan van allochtone voetbalclubs
Onderzoek op het gebied van het ontstaan van allochtone voetbalverenigingen, dan wel de
vraag waarom allochtonen in eigen kring sporten is schaars. In 1986 kwam het onderzoek van
Mout (1986) uit over eigen cultuur en minderheidsvorming bij een Molukse voetbalvereniging,
genaamd ‘Maluku Muda onderweg’. In dit onderzoek beschrijft Mout de etniseringsprocessen
onder de Molukse voetballers in Barneveld. Tien jaar later kwam het rapport van Swank (1996)
uit over het ontstaan van een Surinaamse voetbalvereniging genaamd Faya Lobi in Utrecht. Zij
heeft laten zien dat de aanleiding voor het oprichten van de eigen sportclub voortvloeit uit het
feit dat de oprichters discriminatie hebben ervaren in de sport en daarbuiten. Het oprichten van
een eigen sportclub zou hen de gelegenheid bieden sport te beoefenen in een veilige eigen
kring.
Duyvendak e.a. (1998) geven aan dat de Hollandse verenigingstraditie door allochtonen als
een complex sociaal systeem ervaren wordt. Zo wordt van hen verwacht dat zij zich moeten
aanpassen aan de Hollandse sporttraditie inclusief de bestaande gewoonten en gebruiken die
clubs al van oudsher hanteren. Het oprichten van eigen allochtone sportclubs zou o.a. te
wijten zijn aan het feit dat zij zich niet wensten aan te passen aan de Hollandse clubcultuur
(Duyvendak e.a. (1998).
Uit het voorgaande blijkt dat er in Nederland nauwelijks onderzoek verricht is naar de
betekenis van sporten in eigen kring, noch naar de sporters die in eigen kring sporten. Volgens
Elling en Knop (1997) is er eveneens weinig onderzoek verricht naar de allochtone
sportbeoefenaars en hun integratie binnen diverse maatschappelijke domeinen (Elling en Knop
1997). Op het gebied van het ontstaan van allochtone sportverenigingen is, zoals gebleken, er
slechts één proefschrift verschenen. Mout (1989) heeft in ‘Moluku Muda’ aandacht besteed aan
de ontstaansachtergrond van een Molukse voetbalclub
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1.3

Doelstellingen en vraagstellingen

De doelstelling van dit onderzoek is het beschrijven van de ontstaansprocessen van allochtone
voetbalverenigingen. Daarnaast wil dit onderzoek nagaan of allochtone sportclubs bijdragen
aan het verwerven van sociaal kapitaal. Sportverenigingen bestaan voornamelijk uit sportende
leden en (sportende) kaderleden. Zij hebben in wezen behoefte om in eigen kring te sporten,
waaraan de vereniging haar oorspong dankt. Wie ze zijn, welke maatschappelijke
achtergronden zij hebben, hoe ze staan in relatie met de Nederlandse samenleving en cultuur
is tot nu toe nauwelijks onderzocht. Hetzelfde geldt ook voor allochtonen die in gemengd
verband sporten. Daarom formuleer ik de volgende onderzoeksvragen.
1-A

Welke ontstaansprocessen hebben vormgegeven aan het oprichten van de voetbalclubs
onder allochtonen in Nederland?

1-B

Dragen allochtone voetbalclubs bij tot het verwerven van sociaal kapitaal onder de
leden?

1-C

Welke verschillen zijn er in sociaalstructurele en sociaal-culturele integratie tussen
allochtonen die in eigen kring en allochtonen die gemengd voetballen?

1.3.1 Theoretische oriëntatie
Voor het analyseren van het ontstaan en de betekenis van allochtone voetbalverenigingen
enerzijds en het handelen van de spelers anderzijds, hanteer ik twee belangrijke
uitgangspunten. Ten eerste ben ik het met Verweel en Ruijter (2000) eens dat
sportverenigingen halfopen systemen zijn die invloeden ondergaan van de omgeving en vice
versa. De leden brengen op een dergelijke wijze hun sociale perspectieven en regels in de club
mee. Op een dergelijke manier produceren sportorganisaties een deel van de context die de
leden ervaren (Verweel & Ruijter 2000:25 en 35). Aansluitend bij de structuratietheorie van
Giddens (1984) spreken we van een actor-in context perspectief dat in een dialectische
verhouding staat tussen de handelingen van een persoon of actor en de sociale context. Dit
houdt in dat handelingen van een actor niet geheel autonoom zijn. Giddens spreekt over agent
causality, hetgeen betrekking heeft op wat de actor doet gebeuren en event causality wat de
actor overkomt (Giddens 1984, vgl. Anthonissen & Boessenkool 1998, vgl. Ibsen 1997).
Vanuit de handelingen van de actoren (re)produceren ze structuur van handelen. “De
structurele eigenschappen van sociale systemen zijn zowel middel als uitkomst van de
praktijken waaruit de systemen bestaan (Giddens 1979:69). Door het handelen van actoren
krijgen de structurele eigenschappen van het sociale leven betekenis, of dat nu tussen
individuen is of een verzameling interacties die betrekking heeft op sportverenigingen (vgl.
Anthonissen & Boessenkool 1998).
Ten tweede volg ik de Ruijter (2000). Volgens hem bestaan gemeenschappen op basis van
conflicten en bescherming van belangen. Hij ziet de samenleving symbolisch als een arena,
waarmee hij dus tevens aangeeft dat deze gebaseerd is op conflicten waarbij strijd, verschil en
ongelijkheid een integraal bestanddeel ervan vormen. In de arena proberen de actoren “hun
definitie van de werkelijkheid – inclusief de daarmee gepaard gaande toewijzingen en toeeigening van posities, rechten en plichten - aan de ander op te leggen. Zij doen dit deels via
coöperatie, deels via competitie. Sociale actoren vormen coalities en sluiten daarmee per
definitie anderen uit” (Ruijter 2000:29). Het begrip arena slaat niet alleen op strijdende
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partijen, maar ook op de kenmerken van het strijdperk. Daarbij denkt hij aan de afgebakende
ruimte waarbinnen de handeling plaatsvindt, de aard van structuur, de posities van spelers en
toeschouwers, de rolverdeling en de daarmee gepaard gaande regels, en de te hanteren wapens
(ook aan te duiden als hulpbronnen, kapitaal en vaardigheden). De arena’s zijn nooit helemaal
gesloten, maar lopen in elkaar over en door elkaar heen. De verbindingen ertussen oefenen
uiteraard een invloed uit op het gedrag van de actoren in al die arena’s. “Vaak participeert een
individu of groep in verschillende arena’s tegelijkertijd. Men zou ook kunnen zeggen dat er
sprake is van voortdurende uitdijende en inkrimpende cirkels” (Ruijter 2000: 31).
Sportverenigingen kunnen met dergelijke arena’s vergeleken worden (vgl. Anthonissen &
Boessenkool 1998) en men vraagt zich daarbij af om welke belangen daarbij getreden wordt.
Volgens MacClancy (1996) gaat het in de sport om het streven naar de eigen identiteit en die
markeert grenzen van verschil. Hij ziet sport als een voertuig van identiteit dat mensen een
gevoel geeft van verschil en waarmee ze zich kunnen onderscheiden van anderen. Hij zegt:
“Sports …help to define moral and political community. They are vehicles of
identity, providing people with a sense of difference and a way of classifying
themselves and others, whether latitudinally or hierarchically” (MacClancy
1996:2).
Identiteit speelt een belangrijke factor in de sport. Sport verschaft en versterkt de identiteit en
daarom zoekt men gezelschap waarmee men bevriend is of hoopt te worden (vgl. Dekker, De
hart en Peters 1997, vgl. Bottenburg en Schuyt 1996). Geertz (1973) ziet de mens als een
“meaning seeking animal”, hetgeen refereert aan de handelingen van actoren inclusief de
betekenissen die verband houden met het eigen handelen en de sociale omgeving. Verder is
hij van mening dat etniciteit betekenis krijgt door het expliciet maken van verschil in relatie
tot groepen maar ook individuen (Geertz 1973). Volgens Bourdieu (1984) is sport klasse
gebonden en houdt die tegenstellingen in stand (Bourdieu 1984, zie ook Elling 2000 en
Verweel 2000). Juist op dat punt van tegenstellingen in de sport zijn er verschillende
meningen met betrekking tot de vraag of sport meer gericht is op bonding dan wel op bridging
sociaal kapitaal. Putnam (2000) is van mening dat sport een goede gelegenheid biedt voor de
vorming van sociaal kapitaal, doordat men sociale contacten tussen verschillende mensen in
de samenleving aangaat, het zogenaamde bridging sociaal capital, wederzijdse diensten aan
elkaar kan aanbieden en meer vertrouwen kan genereren (Putnam 2000). Verweel, Janssen en
Roques (2005) zijn van mening dat er zich geen noemenswaardige verschillen voordoen in het
verwerven van sociaal kapitaal tussen allochtonen die gemengd dan wel in eigen kring sporten.
Daal en Keur (2004) vragen zich af of door sport sociaal kapitaal gecreëerd wordt of dat men
vervalt in ‘wij- zij’ tegenstellingen. Elling (2004) laat zien dat gemengde participatie niet
vanzelfsprekend bijdraagt tot sociaal gemengde affectieve relaties.
1.3.2 Deelvragen
Het voorgaande in acht nemend formuleer ik de volgende deelvragen die in relatie staan met
de ontstaansprocessen van allochtone voetbalverenigingen.
Uit vraag 1-A formuleer ik de volgende deelvragen: Welke factoren hebben aanleiding gegeven
voor het ontstaan van de allochtone voetbalverenigingen in de Nederlandse samenleving? Op
welke wijze speelt identiteit een rol bij de ontstaansprocessen van de voetbalclubs en in
hoeverre heeft die betrekking op de directe omgeving dan wel op transnationale bindingen?
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Uit vraag 1-B formuleer ik de deelvraag: Verwerven allochtone voetbalverenigingen in hun
oprichtingsfase bonding, linking en bridging sociaal kapitaal?
Onderzoeken op het gebied van migranten die zich richten op de groep, zoals in de
economische sector dan wel in de vrije tijd, en de mogelijke invloed daarvan binnen andere
maatschappelijke domeinen, zijn in Nederland zeer schaars te noemen. In de Verenigde Staten
is dit type onderzoek al vanaf de jaren zestig veelvuldig verricht. Vaak zijn dit typen
onderzoeken geleid dan wel beïnvloed door de heersende paradigma’s over assimilatie versus
pluralisme. Bij het assimilatieparadigma wordt ervan uitgegaan dat een concentratie van
allochtonen binnen de eigen groep, of die nu economisch van aard is dan wel betrekking heeft
op de besteding van de vrije tijd, niet ten goede zal komen aan hun integratie in belangrijke
maatschappelijke domeinen, zoals de structurele integratie(Sanders en Nee 1987, vgl Wiley
1967). Anderen zijn juist van mening dat door de gerichtheid op de eigen groep mensen in
een vertrouwde omgeving krachten kunnen putten, vertrouwen winnen en netwerken
opbouwen. Enerzijds werkt dit ontladend in een omgeving waar ze in de brede samenleving
diverse teleurstellingen moeten ondergaan, anderzijds werkt dit bevorderend voor hun
economische positie in den brede samenleving (vgl. Portes en Zhou 1992,vgl Glover 2004,
vgl. Verweel 2006).
Over de betekenis die sport in eigen kring, met name op het economische domein, kan
hebben, hebben Stodolska en anderen (2007) in hun onderzoek twee hypothesen
geformuleerd. Geïnspireerd door de ethnic mobility trap theorie van Wiley (1967) gaan ze
ervan uit dat sport in eigen kring een negatieve invloed heeft op het economische succes van
die sporters in de samenleving. In een tweede hypothese gebaseerd op de theorie over de
enclave economy van Portes en Bach 1985) gaan ze ervan uit dat sport in eigen kring een
positieve invloed heeft op het economische succes van migranten (Stodolska en anderen
2007, vgl Portes en Bach 1985).
Stodolska en anderen (2007) hebben hun hypothesen getoetst in de Verenigde Staten waarbij
ze vanuit sport in eigen kring - de omgeving dus - zijn nagegaan of die bevorderend is voor
een gunstige arbeidsmarktpositie van de leden. Aangezien er in Nederland over de leden die
in eigen kring sporten weinig wetenschappelijk materiaal beschikbaar is, wil ik in dit
onderzoek specifiek aandacht aan de sporters besteden. Uit vraag 1-C formuleer ik de
volgende deelvragen:
-

Welke verschillen dan wel overeenkomsten bestaan er tussen de allochtonen die in
eigen kring en de allochtonen die in gemengd verband sporten op het gebied van hun
structurele integratie in de samenleving?

-

Welke verschillen dan wel overeenkomsten bestaan er tussen de allochtonen die in
eigen kring en de allochtonen die in gemengd verband sporten op het gebied van hun
sociaal-culturele integratie in de samenleving?

1.3.3 Relevantie
Uitkomsten uit dit onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan het vergroten van kennis van en
inzicht verschaffen in de ontstaansprocessen van allochtone voetbalverenigingen in Nederland.
Op dit gebied is er niet alleen in Nederland een schaarste aan onderzoeksgegevens, maar ook
internationaal, wat blijkt uit de literatuur. Op spelersniveau zou inzicht in de integratieachtergrond van allochtonen die in eigen kring sporten van betekenis zijn. Daardoor zou dat een
bijdrage kunnen leveren aan de theorievorming op het gebied van vrijetijdsstudies, zoals
sociologie van sport in een multiculturele samenleving, een academisch subdiscipline die
binnen en buiten Nederland steeds meer in opkomst is. Mogelijk zal dit onderzoek ook een
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bijdrage kunnen leveren over het belang van sport in eigen kring bestemd voor beleidsmakers
en sportbonden, zoals de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en bestuurders van
voetbalverenigingen.
1.4

Het onderzoek

Het antwoord op de geformuleerde vraagstellingen heeft betrekking op twee typen
onderzoeksdomeinen, namelijk op groeps- en op spelersniveau:
Op groepsniveau gaat het om groepsvorming die uiteindelijk geleid heeft tot de oprichting van
een eigen voetbalclub. Over het algemeen gaat het om het oprichtingsproces van allochtone
voetbalverenigingen; aangezien ten tijde van het onderzoek de Surinaamse immigranten
dominant aanwezig waren in de sport, overheersen zij in het onderzoek.
Ik heb eerder aangegeven dat sportverenigingen, zoals voetbalclubs, functioneren als halfopen
systemen en als gevolg daarvan ondergaan ze enerzijds constant invloed van de omgeving,
zoals de verkleuring van de wijken, en anderzijds oefenen ze ook invloed uit op de omgeving.
In dat kader heb ik een vergelijking gemaakt tussen twee voetbalverenigingen. In het ene
geval heb ik het ontstaansproces van een voetbalvereniging onderzocht dat plaatsvond in een
beginnend verkleuringproces van de omgeving waar de club gevestigd was; en in een ander
geval heb ik het ontstaansproces van een voetbalclub onderzocht die zich bevond in een
omgeving waar een vergevorderd verkleuringproces gaande was. In beide gevallen gaat het
om autochtone voetbalclubs, waarbij het in het eerste geval gaat om Hindostanen die de club
instroomden, en in het tweede geval om Turken.
Op het individueel- dan wel spelersniveau heb ik een vergelijking gemaakt tussen allochtone
voetballers die in eigen kring sporten en allochtone voetballers die bij Hollandse voetbalclubs in
gemengd teamverband sporten. Daarbij heb ik hun incorporatie binnen diverse
maatschappelijke domeinen met elkaar vergeleken.
Volgens Segers (1983:91-92) fungeert het onderzoeksdomein in het onderzoek als drager van
eigenschappen. Deze elementen dienen zodanig omschreven te worden dat zij begripsmatig
identificeerbaar en daarmee van andere elementen onderscheidbaar worden.
De leeftijd van de allochtone voetballers die in het onderzoek zijn opgenomen, is 15 jaar of
ouder. De keuze hiervoor wordt als relevant beschouwd op basis van het volgende argument: in
die leeftijdsfase verkeert men in de ontwikkelingsfase van puber. In deze fase vindt een
belangrijk deel van de persoonlijkheidsvorming plaats. Het verkennen van de sociale omgeving,
het belang van vriendschap en identiteitsvraagstukken nemen toe en die kunnen zondermeer van
invloed zijn op de keuze die men maakt om bij een sportclub te gaan spelen. Uit eerder
onderzoek (Elling, 2002) blijkt dat vrienden medebepalend zijn voor de keuze van een
sportclub.
In Nederland bestaat een grote etnische diversiteit. Daarvan zijn de volgende etnische groepen
in dit onderzoek opgenomen: Turken, Marokkanen, Molukkers en Surinamers, waaronder
creolen, Hindoestanen en Javanen. Deze keuze is gebaseerd op de volgende argumenten:
x deze groepen vormen een belangrijk deel van de allochtone populatie in Nederland en/of
x de actuele vraagstukken over integratie, maatschappelijke participatie en etnische identiteit
gaan vaak over deze etnische groepen.

9

1.4.1 De voorbereiding
Een pilotstudie is voorafgegaan aan het definitieve veldwerk die als doel heeft gehad inzicht te
verkrijgen in het onderzoeksobject. Daarbij is op twee terreinen gewerkt: desk-research en
kennismaking met het veld. Bij de desk-research is gebleken dat er weinig relevante literatuur
over het ontstaan van allochtone voetbalverenigingen beschikbaar was. Om meer theoretisch
inzicht te verkrijgen in dit onderwerp is vervolgens besloten om naar Engeland te gaan, waar
men meer wetenschappelijk onderzoek had gepubliceerd op dit gebied. Op basis daarvan is toen
meer inzicht verworven in deze materie. Daarna is gestart met een pilotfase om diverse
allochtone sportclubs te benaderen. Aangezien ervan uitgegaan is om de clubs zoveel mogelijk
met een zogenaamde “open minded” houding te benaderen, zijn er in het begin alleen
ongestructureerde vragen opgesteld en met behulp van open- en topicinterviews en
participerende observaties zijn de data in deze pilotfase verzameld. Daarbij is aanvankelijk
gefocust op de vraag waarom men een eigen sportclub heeft opgericht, terwijl het op het eerste
gezicht wellicht gemakkelijk zou zijn geweest om zich bij een bestaande club aan te sluiten. Er
zijn gesprekken gevoerd met (ex) bestuurders, kaderleden van sportclubs, sporters en trainers.
Daarnaast zijn er ook gesprekken gevoerd met leden van sportbonden en gemeenteambtenaren
die zich bezig hebben gehouden met allochtone sportclubs.
De namen van de relevante clubs zijn verkregen via deskundigen uit het veld, zoals bestuurders
en trainers van de clubs. Daarnaast is er een beroep gedaan op enkele scheidrechters en in
sommige gevallen is er gebruik gemaakt van adviezen van deskundigen en van de KNVB. Na
de eerste kennismaking met het veld waarbij gesproken is met een dertigtal mensen en na de
literatuurstudie is er een pilot-enquête afgenomen onder vijftig voetballers. Om zoveel mogelijk
variatie te waarborgen zijn de voetballers uit verschillende sociale en etnische groepen benaderd
en tevens op verschillende tijdstippen op verschillende plaatsen. Vervolgens is de mening
gevraagd van de geënquêteerden over de antwoordcategorieën van de enquête en of de enquête
begrijpbaar is geformuleerd. Tevens zijn de uitkomsten van deze enquête teruggekoppeld naar
de onderzoeksvragen en vervolgens weer naar de geformuleerde vraagstellingen. De op- en
aanmerkingen van de deelnemers over de pilot-enquête zijn verder meegenomen in de
formulering van de definitieve enquêtevragen.
1.4.2 Dataverzameling en –verwerking
Vooral in de Randstad waar grote concentraties allochtonen wonen, komen hun
voetbalverenigingen vaker voor dan in de minder bevolkte gemeenten. Deze informatie is
tijdens het vooronderzoek verzameld. Er zijn toen aselect drie grote steden gekozen, te weten
Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Daarnaast zijn er in totaal vier middelgrote steden
eveneens aselect gekozen, te weten Breda, Enschede, Leeuwarden, en Vlissingen. In eerste
instantie zijn de te onderzoeken voetbalclubs aselect gekozen, maar daarbij is ook gebruik
gemaakt van de zogenaamde ketenbenadering. Die komt hier op neer. Bij het analyseren van de
ontstaansprocessen van de voetbalvereniging heb ik op basis van de zogenaamde scananalyse
koppelingen gemaakt met weer andere voetbalclubs, omdat die daarvoor van invloed is geweest
bij de oprichting ervan. Een dergelijke analysemethode doet recht aan het in kaart brengen van
ontstaansprocessen van zelforganisaties volgens de organisatie ecologie (vgl. Vermeulen 2005).
Vanuit de ketenbenadering heb ik uiteindelijk zes voetbalverenigingen uit Den Haag
geselecteerd en geportretteerd, te weten: Toofan, Takdier Boys, TAC’90, Wanica Star, Robin
Hood en De Ster. Daarnaast heb ik door middel van het mechanisme van het sneeuwbaleffect,
het ontstaansproces van twee allochtone voetbalverenigingen geanalyseerd die als gevolg van
verkleuringprocessen binnen Hollandse voetbalverenigingen zijn ontstaan. In het ene geval gaat
het om een beginnend verkleuringproces en in een ander geval gaat het om een vergevorderd
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verkleuringproces. Om de betekenis van de allochtone voetbalverenigingen te analyseren heb
ik, naast de clubs die ik geportretteerd heb, aselect nog 9 allochtone voetbalverenigingen uit
grote en middelgrote steden geselecteerd. Het gaat om de volgende voetbalverenigingen:
Garuda, Zwarte Pijl en PKC uit Rotterdam, Flamingo uit Leeuwarden, Groene Ster Maroc uit
Vlissingen, Real Sranang uit Amsterdam, Remo uit Den Haag en Jai Hanuman uit Den Haag.
Van deze voetbalverenigingen zijn diverse sleutelinformanten geïnterviewd. Daarnaast heb ik
ook sleutelinformanten gesproken van twee Hollandse voetbalverenigingen waarin allochtonen
in eigen teams sporten. Het gaat om de voetbalvereniging Wico in Rotterdam en
voetbalvereniging Phenix uit Enschede.
Er zijn in het onderzoek in totaal 593 allochtone voetballers geënquêteerd. De keuze om de
voetballers te enquêteren is eveneens aselect. Er zijn drie typen allochtone voetballers: zij die in
eigen kring sporten door bij een eigen allochtone voetbalclub te voetballen; zij die in eigen
etnische teams bij de Hollandse voetbalclubs sporten en zij die gemengd sporten. Bij de keuze
voor allochtonen die binnen autochtone clubs in eigen teams spelen is als volgt te werk gegaan.
Op basis van de aselect gekozen grote en middelgrote steden is, op grond van adviezen van
deskundigen, zoals trainers, coaches en bestuursleden, nagegaan binnen welke clubs deze
specifieke teams ook voorkwamen. Toen zijn er tien autochtone clubs op een rijtje gezet en
daarbij zijn diverse criteria opgesteld. Zo zouden de clubs het karakter van een autochtone
voetbalclub moeten dragen. De gescheiden allochtone teams zouden uit een en dezelfde
etnische groep moeten bestaan, anders zou dat al te snel te maken kunnen hebben met
multiculturele teams. De uiteindelijk overgebleven clubs zijn toen aselect in het onderzoek
opgenomen. Het gaat om voetbalverenigingen in BMT in Den Haag, WICO Rotterdam en
Phenix in Enschede.
De keuze voor autochtone voetbalclubs waarin allochtonen in gemengd teamverband spelen is
als volgt in kaart gebracht. Op basis van de eerder gekozen grote en middelgrote steden zijn via
de sleutelinformanten een vierentwintigtal Hollandse voetbalverenigingen op een rij gezet. De
voetbalclubs met gemengde teams moesten aan de volgende criteria voldoen. De clubs moesten
in ieder geval autochtone clubs zijn, wat betekent dat het bestuur voor het merendeel uit
autochtonen moest bestaan; het aandeel allochtonen mocht per team maximaal 40% zijn en de
clubs moesten bestaan uit leden van diverse etnische groepen, want uit het vooronderzoek was
reeds gebleken dat in het geval een team voor 50% of meer uit leden uit één etnische groep zou
bestaan, men binnen zo’n team het gevoel had dat er twee partijen opereerden: de autochtonen
en de allochtonen. Dat gevoel is versterkt door het gegeven dat de allochtone leden onderling in
de eigen taal spraken. Er is gekozen voor een grens van 40% om zodoende niet aan “de
kritische grens” van 50% te komen. Teams met voornamelijk leden uit één etnische groep zijn
niet in het onderzoek opgenomen. Uiteindelijk zijn er veertien Hollandse voetbalverenigingen
overgebleven waarin allochtonen in gemengd teamverband spelen. Later zijn drie van deze
voetbalverenigingen afgevallen, omdat die bij nader inzien niet hebben voldaan aan de
opgestelde criteria.
De meeste diepte-interviews zijn opgenomen met behulp van een cassetterecorder. Dit is altijd
met medeweten en toestemming van de geïnterviewden gebeurd. Deze interviews zijn helemaal
uitgewerkt. Daarvoor is gebruik gemaakt van een data-translator van de audiovisuele afdeling
van de Rijksuniversiteit Leiden. Op een vergelijkbare manier zijn uitgebreide beschrijvingen
van de sportverenigingen in protocollen weergegeven. Bij de analyse van dit materiaal is waar
nodig weer een beroep gedaan op het veld, bijvoorbeeld om ontbrekende informatie te
verzamelen. De uitgewerkte analyses zijn zoveel mogelijk voorgelegd aan de desbetreffende
dan wel relevante deskundigen in het veld die de interviews hebben kunnen verifiëren. De groep
geïnterviewden bestaat uit (ex-)bestuursleden, (ex)leden, adviseurs en kaderleden van
voetbalclubs. Waar nodig is hun commentaar in het onderzoek verwerkt. In totaal heb ik 83
informanten geïnterviewd variërend van vier uur tot twaalf uur. Per club zijn meerdere personen
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geïnterviewd. De gegevens van de enquêtes zijn uitgewerkt met behulp van het programma
SPSS. Het veldwerk inclusief voorstudie heeft betrekking op de periode 1995-2003.
1.4.3 Triangulatie
Het veldwerk bestaat uit participerende observatie, enquêtering en verschillende typen
interviews. Het onderzoek is hiermee zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. In het
onderzoek is gebruik gemaakt van diepte- of focus interviews en historische analyse. Bij de
kwantitatieve methode van triangulatie worden er meerdere metingen gedaan vanuit
verschillende invalshoeken. In dit geval zijn er verschillende methoden gebruikt om de data te
verzamelen en te analyseren. Bij de dataverzameling is gebruikt gemaakt van participerende
observatie als kwalitatieve methode. Volgens ’t Hart en anderen wordt er van participerende
observatie gesproken als er in het veldonderzoek geobserveerd wordt. “De onderzoeker is
lijfelijk in het veld aanwezig, participeert in de onderzoekssituatie en volgt – ervaart, ondergaat
– de gebeurtenissen” (’t Hart et al 1998:279). Er is gebruik gemaakt van participerende
observatie tijdens vier momenten: tijdens (oefen)wedstrijden langs de voetballijnen; na de
(oefen)wedstrijden in de voetbalkantines; in de kleedkamers en tijdens sporttoernooien.
Er is gebruik gemaakt van participerende observatie om inzicht te krijgen in hoe etnische
spelers op elkaar reageren bij overwinning en verlies, hoe ze op inter-teamniveau reageren
wanneer er conflicten dreigen te ontstaan, hoe allochtone en autochtone spelers in de kantine
met elkaar omgaan en hoe men de eigen etnische identiteit beleeft. De verkregen informatie is
o.a. gebruikt voor het focus interview en is verder verwerkt in dit rapport.
Bij het kwalitatieve onderzoek ging het voornamelijk om het verzamelen van informatie over
het ontstaan en de verdere ontwikkeling van allochtone voetbalverenigingen. Hierbij is gebruik
gemaakt van diepte-interviews en van de analyse van historisch materiaal. De diepte-interviews
zijn gehouden met sleutelfiguren ((ex)bestuursleden, oprichters van sportverenigingen) en
leden. Zij moesten goed op de hoogte zijn van het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de
desbetreffende sportvereniging. Er is verder rekening gehouden met de verschillende etnische
verenigingen en de typen activiteiten die men daarbinnen ontplooit. In sommige gevallen zijn er
verschillende sleutelfiguren van een sportvereniging geïnterviewd. Naast individuele diepteinterviews zijn er groepsinterviews afgenomen.
Na literatuurstudie en vooronderzoek is daarop een begin gemaakt met het formuleren van de
enquêtevragen. Deze vragen zijn in de vorm van een eerste conceptenquête voorgelegd aan
sporters en bestuursleden van verschillende etnische en gekleurde sportverenigingen. Hun open aanmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve enquête. De enquête is als
volgt afgenomen. Eerst is er een afspraak gemaakt met enkele bestuursleden van de
desbetreffende sportvereniging. Daarbij is de bedoeling van het onderzoek uiteengezet. In de
meeste gevallen hebben de bestuursleden samen met de trainers de sporters hiervan mondeling
op de hoogte gesteld. In sommige gevallen zijn de sporters schriftelijk op de hoogte gebracht
via hun clubblad. Er is zelfs een formele schriftelijke bekendmaking aan de desbetreffende
personen toevertrouwd, waarin de bedoeling van het onderzoek is uiteengezet. Deze verklaring
is vergroot op A-3 formaat en opgehangen in een aantal voetbalkantines om de potentiële
doelgroep (diegenen die geënquêteerd zouden kunnen worden) op de hoogte te stellen van het
onderzoek. Om invloeden van derden te voorkomen zijn alle enquêtes in de kantines van de
desbetreffende sportclubs afgenomen. Daarbij was de onderzoeker altijd aanwezig. In een aantal
gevallen is gebleken dat sommige Turkse en Marokkaanse respondenten de Nederlandse taal
niet goed beheersten, omdat ze een te lage opleiding hadden genoten. Om er toch zeker van te
zijn dat zij de enquêtevragen goed konden begrijpen is toen gebruik gemaakt van tolken. Slechts
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in twee gevallen is gebruik gemaakt van een Turkse tolk en in een geval van een Marokkaanse
tolk.
Er is met behoedzaamheid opgetreden door geen “tolken vanuit de groep respondenten” te
gebruiken. Tolken kunnen in diffuse / particularistische culturen (Trompenaars 2005) eerder
geneigd zijn bij de vertaling, hun eigen mening en wensen te laten gelden dan tolken in
specifieke / universalistische culturen. Daarom is toen besloten een beroep te doen op een tolk
van buiten de sportgroep en die is eerst voorgelicht in de professionele wijze van tolken.
1.4.4 Betrouwbaarheid en validiteit
Betrouwbaarheid en validiteit hebben volgens ’t Hart en anderen (1998) betrekking op de
mogelijke invloed van fouten die in de uitspraken worden gemaakt. Deze kunnen
waarnemingsuitspraken, onderzoeksuitspraken en algemene uitspraken zijn die opgenomen zijn
in de vraagstelling. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met betrouwbaarheid en validiteit
in dit onderzoek door op een systematische wijze te werken en expliciete verslaglegging te
doen, door gebruik te maken van triangulatie en door data terug te koppelen naar de
sleutelfiguren (informanten). Verder is gebruik gemaakt van theoretische begrippen en
modellen die al eerder getoetst zijn in wetenschappelijk onderzoek. Volgens ’t Hart en anderen
(1998) is een korte enquêteperiode in het algemeen beter voor de betrouwbaarheid dan een
langere periode. Gezien het grote aantal respondenten, de grootte van enquêtevragen en het
gebruik van triangulatie was het echter niet mogelijk deze in een korte tijd af te ronden.
Daarnaast ontbrak het aan de middelen om extra enquêteurs in het onderzoek op te nemen. Ook
is zoveel mogelijk getracht suggestieve vragen te voorkomen. De onderzoeker zelf heeft de
meeste enquêtes afgenomen, waardoor de invloed van de overige enquêteurs beperkt is
gebleven. Hetzelfde geldt ook voor de rol van de tolken in het onderzoek. Er wordt van
uitgegaan dat de enquête en interviews momentopnames zijn waarin de respondenten hun
mening (feiten en attitudes) hebben gegeven. Het is moeilijk dit als geheel objectief te bezien.
Deze worden eerder als intersubjectief gezien.
De rol van de etniciteit van de onderzoeker is zoveel mogelijk in acht genomen. Hieraan zijn
voor- en nadelen verbonden. De voordelen zijn dat de onderzoeker gemakkelijk contact kon
leggen met de meeste onderzoeksgroepen, omdat hij bekend is met hun cultuur, gemeenschap
en impliciete communicatie. Bewust dan wel onbewust is hiermee het wij-gevoel bij de te
onderzoeken sporters versterkt, hetgeen een positief effect heeft gehad op het onderlinge
vertrouwen. Als nadeel bestaat het gevaar dat de onderzoeker zich te veel kan inleven in de
beleving van de respondenten en dat kan de objectiviteit van de respondenten of van de
onderzoeker verminderen. Het gevaar bestaat dat de onderzoeker bepaalde culturele codes als
vanzelfsprekend ziet en die niet op de juiste waarde schat. Door een versterkt wij-gevoel bij
de respondenten kan men daardoor selecte informatie aan de onderzoeker verstrekken. Al
tijdens de voorbereiding van het onderzoek ben ik door literatuuronderzoek bewuster
geworden van de etniciteit van de onderzoeker en heb ik tijdens het veldwerk zoveel mogelijk
rekening mee gehouden.
1.4.5

Opbouw van het boek

Hoofdstuk twee gaat over sport, identiteit en sociaal kapitaal. Specifiek wordt er gefocust op
diverse theorieën over het ontstaan van zelforganisaties en diverse kenmerken van
sportverenigingen. Sportverenigingen zijn gevoelig voor het behoud van de eigen identiteit en
er ontstaat dan ook een spanningsveld wanneer mensen uit andere sociale en culturele
achtergronden in dergelijke verenigingen instromen en hun culturele identiteit willen
behouden. Vanuit de functionalistische benadering wordt de cultuur binnen een dergelijke
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sportvereniging beschouwd als de corporate culture, maar in wezen moeten daarbij leden die
tot een minderheidsgroep behoren zich de dominante waarden en normen van dergelijke clubs
eigen maken. Anderen vinden weer dat sport klassengebonden is en dat ze als zodanig
verschil op het gebied van klasse en onder andere etniciteit in stand houdt. Dat maakt dat het
managen van sportverenigingen die te maken hebben met de instroom van mensen uit
culturele diversiteit niet makkelijk op wordt. Ten slotte wordt er in dit hoofdstuk aandacht
besteed aan sport in relatie tot de verwerving van sociaal kapitaal.
In hoofdstuk drie wordt ervan uitgegaan dat etniciteitvraagstukken, zoals sport in eigen kring,
vaak in natiestaten worden geïncorporeerd binnen de heersende ideologieën. In dat kader
worden de integratieperspectieven die in Nederland sedert de jaren zeventig gehanteerd zijn,
namelijk integratie met behoud van de eigen identiteit en integratie door assimilatie van
belangrijke waarden en normen van de Nederlandse cultuur, behandeld in relatie tot de status
van zelforganisaties van migranten in het algemeen en sport in eigen kring in het bijzonder.
In de hoofdstukken vier, vijf en zes worden de ontstaansprocessen van acht allochtone
voetbalverenigingen beschreven.
Hoofdstuk zeven behandelt de sociaalstructurele integratie van de allochtone voetballers.
Daarbij ga ik na of de voetballers die in eigen kring sporten meer of minder geïncorporeerd
zijn binnen andere maatschappelijke domeinen, zoals onderwijs, arbeid en huisvesting, dan de
sporters die in gemengd verband sporten.
In hoofdstuk acht wordt aandacht besteed aan de sociaal-culturele integratie van de allochtone
voetballers. Daarbij richten we ons op de oriëntatie van de voetballers die in eigen kring en zij
die gemengd sporten, op de Nederlandse cultuur en samenleving en op de eigen cultuur en
identiteit. De uitkomsten worden met elkaar vergeleken.
Hoofdstuk negen gaat over de conclusie, waarbij er antwoord wordt gegeven op de
geformuleerde vraagstellingen tegen de achtergrond van de theoretische discussie.
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Hoofdstuk 2
2.1

Sport, identiteit en sociaal kapitaal

Inleiding

De komst van allochtonen, vanaf de jaren zestig, naar Nederland, bracht een nieuw fenomeen
met zich mee, namelijk de allochtone voetbalclubs (vgl. Verweel 2007). In het polderlandschap
van Holland, dat bekend staat om zijn vele voetbalverenigingen en sportcultuur en -traditie,
bestaat onder allochtonen de behoefte om eigen sportverenigingen op te richten. Tot nu toe is er
weinig onderzoek gedaan naar de ontstaansprocessen van dit type zelforganisaties in de
Nederlandse samenleving. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de ontstaansachtergrond
en betekenis van sportverenigingen in een multiculturele omgeving. Daarnaast wil ik me richten
op de relatie tussen sport en etnische identiteit en de vorming van sociaal kapitaal.
Sportverenigingen behoren tot zelforganisaties, vandaar dat in paragraaf 2.2 eerst aandacht
besteed wordt aan de theorieën die de ontstaansprocessen van zelforganisaties weergeven.
Daarbij bespreek ik drie ontstaansmodellen, namelijk het politieke gelegenheidsstructuurmodel,
het immigratiemodel en het organisatie-ecologische model. Paragraaf 2.3 gaat over de
kenmerken van de sportverenigingen. In deze paragraaf wordt eerst aangegeven wat er verstaan
wordt onder sport en op welke manieren men sport kan beoefenen. Daarnaast worden de
functies van sport weergegeven. Sportverenigingen behoren tot de organisaties die gericht zijn
op wederzijdse ondersteuning van de interne leden, de zogenaamde ‘mutual support
organisations’. Daarnaast behoren ze ook tot de dienstverlenende organisaties ofwel de ‘service
delivery organizations’. Deze verenigingen richten zich op het aangaan van bindingen met
leden van andere (concurrerende) clubs d.m.v. onder andere het spelen van (oefen)wedstrijden.
Sportverenigingen bestaan uit – sportende – leden, donateurs en kaderleden, en onderhouden
hechte relaties met diverse personen in de externe omgeving.
In paragraaf 2.4 richt ik me op het vraagstuk van etnische identiteit en transnationale bindingen.
Op het gebied van etnische identiteit besteed ik aandacht aan de primordiale socialisatie en de
situationele benaderingen. Door globalisatieprocessen maken etnische groepen steeds meer deel
uit van transnationale gemeenschappen, vergeleken met de eerste generatie migranten. Daarmee
is ook de status van de migranten veranderd. Zij behoren steeds meer tot transmigranten. Deze
status druist in tegen de gangbare status van de migrant: zij zouden of tijdelijk of voorgoed in de
samenleving verblijven. In het laatste geval zouden ze op den duur de Hollandse cultuur
overnemen. Dit spanningsveld over de verschillende statussen van migranten leidt
onherroepelijk tot verschil in visie over behoud van identiteit en integratievraagstukken.
Paragraaf 2.4 gaat over identiteit en sport als betekenisgeving. In de volgende subparagrafen
besteed ik specifieke aandacht aan de volgende onderwerpen:
in paragraaf 2.4.1. richt ik me op het vraagstuk etnische identiteit en transnationale
identificaties. Daarna kijk ik in paragraaf 2.4.2 naar de identificatie door sport en aansluitend
daarop besteed ik in paragraaf 4.2.3 aandacht aan het managen van identiteiten binnen
sportverenigingen. Ten slotte wordt in paragraaf 2.4.4 een relatie gelegd tussen sport en sociaal
kapitaal.
2.2

Ontstaansachtergrond van zelforganisaties

Het begrip organisatie heeft een veelomvattende betekenis. De Jager en Mok zeggen
“organisatie is het geheel van expliciete procedures om de activiteiten van een groepering te
reguleren en te coördineren teneinde specifieke doeleinden te bereiken” (1989:347). Ook het
begrip zelforganisatie is niet eenduidig. In de literatuur gaat het om diverse benamingen,
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zoals: sociale bewegingen, sportverenigingen, migrantenorganisaties, allochtone organisaties,
vrijwilligersorganisatie, eigenorganisatie, zelfhulpgroepen en belangengroepen.
Volgens Sierens (2001) is een zelforganisatie een groepering die een zelfstandige eenheid
vormt, zoals een vereniging, een centrum of een actiegroep, die door de leden als zodanig
gedragen wordt en die thuishoort in het maatschappelijke middenkader (2001. Sinds de komst
van allochtonen naar Nederland hebben zij allerlei typen zelforganisaties opgericht variërend
van eigen sportverenigingen, sociaal-culturele verenigingen, culturele genootschappen,
dansclubs, ouderenverbanden, religieuze stichtingen, belangenorganisaties en tal van overige
organisaties op uiteenlopende terreinen (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 2005, zie
ook Daal 2001). De algemene kenmerken van zelforganisaties van allochtonen zijn, dat zij
zich onderscheiden in activiteiten en politieke kleur. Dergelijke organisaties zijn ook
kenmerkend voor de culturele en ideologische structuren in de gemeenschappen van de
allochtonen omtrent hoe ze interacteren met de samenleving (vgl Vermeulen 2005). De
meeste zelforganisaties van allochtonen zijn religieus of sociaal-cultureel van aard. Tevens
blijkt dat de mate waarin dat gebeurt kenmerkend is voor een etnische groep. Zelforganisaties
met politieke en sociaaleconomische doelstellingen komen onder de etnische groepen in veel
mindere mate voor (Penninx en Schrover 2001). De zelforganisaties van etnische groepen zijn
intern en extern gericht en vervullen verschillende functies op sociaalpsychologisch, cultureel
en levensbeschouwelijk, sociaaleconomisch en politiek terrein (zie de Graaf 1983).
Vervolgens kunnen organisaties de politieke participatie van een klein deel van hun leden in
de samenleving vergroten. Zo kunnen zelforganisaties een voedingsbodem zijn voor
leiderschapsfiguren. Tegelijkertijd kunnen leiderschapsfiguren in zelforganisaties stimuleren
dat de leden actief deelnemen aan politieke activiteiten, lokaal dan wel nationaal. De sterke
kwaliteit die men in eigen kring ontwikkeld heeft en gebruikt kan evengoed ook in de wijdere
samenleving gebruikt worden. Binnen een zelforganisatie kunnen de leden zelfvertrouwen
genereren, onderling netwerken en daardoor hun sociaal kapitaal vergroten. Hierdoor kunnen
ze makkelijk participeren in gevestigde maatschappelijke organisaties ( Fennema et al 2000).
Rijkschroef en Duyvendak (2004) maken een onderscheid in identiteitgerichte en
instrumentele zelforganisaties. Identiteitgerichte zelforganisaties zijn subculturele organisaties
bestaande uit vrijwilligers uit eigen kring die primair gericht zijn op interne functies ten
behoeve van ondersteuning, vertrouwdheid en geborgenheid. Instrumentele zelforganisaties
daarentegen zijn te beschouwen als belangengroepen, die meestal ook uit vrijwilligers bestaan
en die eerder een externe rol vervullen in de behartiging van de belangen van de leden. De
instrumentele zelforganisaties kunnen op den duur verdwijnen, omdat hun uiteindelijke
doelen zijn bereikt. Terwijl bij een identiteitgerichte zelforganisatie kan de behoefte om de
eigen identiteit te beleven continue aanwezig zijn, een en ander in relatie staande met de
ervaring die de leden opdoen in de ontvangende samenleving (Rijkschroef en Duyvendak
2004, zie ook Sunier e.a. 2000).
Zelforganisaties ondergaan niet alleen invloed van de overheid in het maatschappelijke
middenkader, maar oefenen zelf ook een invloed uit op het beleid van de overheid.
Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat zelforganisaties deel uitmaken van het
maatschappelijke middenveld, een aanname die haar geloofwaardigheid dankt aan de
zuilenstructuur van de Nederlandse samenleving die voor de Tweede Wereld oorlog
significant voorkwam. Het maatschappelijke middenveld verwijst naar het geheel van sociale
en culturele instellingen, organisaties, bewegingen en verenigingen in de Nederlandse
samenleving. De markt heeft betrekking op de formele economie, de staat op het openbaar
bestuur en de gemeenschap op informele primaire relaties. Het maatschappelijke middenveld
is het verband dat zich onderscheidt van de markt, de staat en de gemeenschap Lelieveldt
1999). Dekker (2002) is van mening dat de organisaties die typerend zijn voor het
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maatschappelijke middenveld behoren niet tot de overheid en opereren zonder winstoogmerk.
Daarnaast zijn die ook niet gelieerd aan familiaire dan wel primaire banden.
Zelforganisaties zijn van betekenis in de politieke gelegenheidsstructuur. Die verwijst
namelijk naar de manier waarop het politieke systeem als geheel van stakeholders reageert op
organisaties van burgers, zoals zelforganisaties van minderheden. Op hun beurt reageren deze
burgerorganisaties op het politieke systeem. Op basis van deze interactie wordt inzicht
verworven in de kwestie of de politieke gelegenheidsstructuur organisaties van allochtonen zo
beïnvloedt dat deze bijdragen tot integratie van de leden in de samenleving en ook of door die
interactie het beleid van het politieke systeem beïnvloed wordt (Rijkschroeff en Duyvendak
2004:28).
Over het ontstaan van zelforganisaties en sociale bewegingen wordt vaak gebruik gemaakt
van de theorie over de politieke gelegenheidsstructuur ofwel de political opportunity structure
(POS), die haar oorspong kent in de Verenigde Staten (zie McAdam 1982). Volgens
Rijkschroeff en Duyvendak is de politieke gelegenheidsstructuur een manier waarop het
politieke systeem reageert op organisaties van burgers, zoals zelforganisaties van
minderheden. Op hun beurt reageren de burgerorganisaties op het politieke systeem. Op basis
van deze interactie wordt inzicht verworven in de vraag of de politieke gelegenheidsstructuur
organisaties van migranten dusdanig beïnvloedt dat deze bijdragen tot integratie (Rijkschroeff
en Duyvendak (2004).
De politieke gelegenheidsstructuur laat zich globaal gezien onderscheiden in structurele en
sociaal-culturele benaderingen. Tot de structurele benadering behoort o.a. McAdam (1982)
die het ontstaan van sociale bewegingen dan wel zelforganisaties hoofdzakelijk plaatst binnen
een conventioneel politiek systeem. Hiermee wordt de noodzaak, het doel, de structuur en het
succes van een sociale beweging dan wel van de zelforganisatie onderzocht tegen de
achtergrond van het politieke systeem en de politieke omstandigheden in een land (vgl.
McAdam 1982). Daartegenover zijn de aanhangers van de sociaal-culturele benadering, zoals
Gamson en Meyer (1996), van mening dat de politieke gelegenheidsstructuur ook bepaald
wordt door culturele aspecten, zoals waarden, mythen, wereldbeelden, tijdgeest en
klassenbewustzijn van de mensen die een sociale beweging dan wel een zelforganisatie in het
leven roepen (Gamson en Meyer 1996). Daarbij voegt Smith (1997) de kracht toe van
netwerken, sociale en economische verschillen, het bestaan van verenigingen, attitudes en
gedrag (Smith 1997).Voor de overzichtelijkheid en om analytische redenen hebben
Wahlstrom en Petersen (2006) op basis van het concept van McAdam de State Opportunity
Structure (SOS) en daarnaast ook een Cultural Opportunity Structure (COS) geïntroduceerd.
De state opportunity structure heeft te maken met de wetten en regels van de overheid die een
invloed kunnen hebben op het bestaan van sociale bewegingen en op de doelen die de sociale
bewegingen willen realiseren. Daarnaast gaat het om de instituties van de overheid die een
bepaalde invloed kunnen hebben op de doelen die men via sociale beweging dan wel
zelforganisatie wil realiseren. De cultural opportunity structure verwijst naar de heersende
opvattingen, waarden en normen in een samenleving over een bepaald onderwerp en in het
verlengstuk daarvan ook over het bestaan van een bepaalde sociale beweging dan wel
zelforganisatie die over dat onderwerp gaat (Wahlström en Petersen 2006).
Aanhangers van het politieke gelegenheidsstructuurmodel zijn van mening dat de
gastsamenleving een beslissende invloed kan hebben op het organisatiegedrag van de
immigranten. De gelegenheidsstructuur van een samenleving verwijst naar de posities die
beschikbaar zijn voor immigranten om in een samenleving te participeren. Naarmate
immigranten moeilijker toegang zullen krijgen tot bestaande reguliere organisaties of doordat
zij het gevoel krijgen dat ze niet welkom zijn binnen autochtone organisaties wegens
discriminatie, zullen ze eerder geneigd zijn eigen organisaties op te richten (vgl. Vermeulen
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2005; vgl. Morawska 1996, 186-187). De variabelen die inherent te maken hebben met het
ontvangstland, zoals de beschikbare kansen en bedreigingen, als ook met de gelegenheden,
zijn van invloed op de participatie van allochtonen in de samenleving. Naarmate een
samenleving meer bereid zal zijn allochtonen op te vangen en mogelijkheden te bieden om te
participeren in de samenleving zullen ze eerder deel gaan uitmaken van reguliere organisaties.
Als de ontvangende samenleving zich echter vijandig gaat opstellen door bijvoorbeeld de
cultuur van de immigranten niet te respecteren en als er structurele barrières zullen
voorkomen waardoor de allochtonen belemmerd worden toegang te krijgen tot
maatschappelijke domeinen, dan zal de behoefte aan eigen organisaties toenemen (vlg.Shadid
1979, 1998). Daarnaast is de benadering van de overheid ten aanzien van immigranten en in
het bijzonder ten aanzien van hun organisatie van invloed op het oprichten van
zelforganisaties. Zo kunnen beleidsmaatregelen een positieve dan wel negatieve invloed
hebben bij het oprichten van zelforganisaties onder immigranten (Schrover en Vermeulen
2005, Vermeulen 2005).
Een tweede theorie die het ontstaan van zelforganisaties van immigranten verklaart, is het
immigratiemodel dat betrekking heeft op drie verschillende groepsgerelateerde factoren,
namelijk het immigratieproces, de kenmerken van de immigrantengroep en de invloeden van
het herkomstland. Het immigratieproces heeft betrekking op de gevolgen van de immigratie
waarbij mensen zich ontwricht voelen als gevolg van het gemis van hun vertrouwde
omgeving. Met dit laatste wordt bedoeld de sociale relatie die men gewend was, de
cultuurbeleving en ook de natuurlijke omgeving waaraan men gewend was (Vermeulen
2005). Op die manier kunnen als gevolg van het immigratieproces mensen de behoefte krijgen
de nationale dan wel etnische identiteit en een veilige omgeving te willen creëren door het
oprichten van een zelforganisatie (vgl. Penninx en Schrover 2001). Ook het feit dat ze in
contact zijn gekomen met de autochtonen en andere allochtone groepen kan hen meer bewust
hebben gemaakt van hun eigen anders-zijn en kan hen aanleiding hebben gegeven om zich te
organiseren. (Vermeulen 2005). Etnische conflicten en de dreiging om de eigen culturele
identiteit te verliezen kunnen doorslaggevend zijn om de eigen identiteit en onderlinge
solidariteit te versterken en dat geeft dan weer aanleiding om het eigen organiserend
vermogen te vergroten (vgl. Olzak and West 1991, vgl. Jones-Correa 1998). Verder kunnen
de waargenomen bedreigingen of onzekerheden voor de beleving van de eigen cultuur en het
onderhouden van de relatie met het herkomstland de roep naar groepsidentiteit onder de leden
doen vergroten. Daarbij kunnen de invloeden van het land van herkomst, zoals de continue
stroom van immigranten, de politieke situatie en de steun van het land zelf van invloed zijn op
het organisatievermogen van de immigranten en kunnen ze aanleiding geven tot het oprichten
van een eigen organisatie (Vermeulen 2005).
De kenmerken van de immigrantenpopulatie zijn ook van invloed op hun organiserend
vermogen. Hierbij gaat het om de grootte van de groep, het nodige sociaal kapitaal waarover
men beschikt, ondernemerskwaliteiten, de sociaaleconomische en demografische
achtergrond, de verdeling naar sekse, bekendheid en belang van culturele eigenheden, zoals
taal, religie en etniciteit en bekendheid met de maatschappij. Uit diverse onderzoeken blijkt
dat de oprichters van eigen organisaties doorgaans een hogere opleiding hebben dan de leden
(zie Gitmez and Wilpert 1987). Deze bovengenoemde kenmerken zijn van invloed bij de op te
richten zelforganisaties. Zo blijkt uit het onderzoek van Bloemberg (1995) over
zelforganisaties onder Hindostanen in Nederland, dat de oprichters en bestuursleden van deze
organisaties meer sociaal kapitaal bezitten dan de leden. Uit het onderzoek van Vermeulen
(2005) blijkt dat Duitsers die in het buitenland wonen een uitgebreid netwerk van
zelforganisaties hebben opgezet, dit vanwege het feit dat zij zelf in Duitsland bekend waren
met de civiele samenleving (Vermeulen 2005). Schrover (2002) laat zien dat naarmate
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immigranten uit een hoger ontwikkelde civiele samenleving komen, zij in het nieuwe land
eerder zelforganisaties oprichten. Zo hebben Duitse immigranten waar ze ook naartoe
immigreerden aanzienlijk veel zelforganisaties opgericht (Schrover 2002).
Het immigratiemodel richt zich voornamelijk op etnische groepen in het algemeen en kijkt
niet zo nauw naar de onderlinge, bijvoorbeeld de intra-etnische differentiatie die soms van
doorslaggevende betekenis kunnen zijn. Er zijn ook onderzoekers op het gebied van etnisch
ondernemerschap die nu het begrip etnisch als een eenheidsconcept hebben gedeconstrueerd
en de intra-etnische diversiteit hebben benadrukt8. Daarbij heeft Tsui-Auch (2005), (vgl.
Markovits 2000) aangegeven dat men binnen een en dezelfde etnische groep onderling op
verschillende manieren bronnen kan aanboren, een beroep kan doen op interne solidariteit en
zelfhulp kan bevorderen. Tsui-Auch (2005) onderkent drie centrale theoretische perspectieven
voor het verklaren van etnisch ondernemerschap, namelijk de structuralistische,
culturalistische en interactionalistische perspectieven . Het structuralistische perspectief heeft
volgens Tsui-Auch (2005) betrekking op de gelegenheidsstructuur in het ontvangstland.
Daarbij worden ook onderwerpen genoemd die thuishoren bij de politieke
gelegenheidsstructuur (vgl. Rijkschroeff en Duyvendak 2004), zoals het beleid van de
overheid. Het culturalistische perspectief verwijst naar typische etnische structuren (vgl.
Redding 1990), familie- en religieuze waarden, onderlinge solidariteit, acceptatie van gezag
en de bereidheid om hard te werken, familienetwerk en zelfhulp. De structuralistische en
culturalistische perspectieven staan niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar continue. In
die beïnvloedingssfeer wordt het interactionalistische perspectief geïntroduceerd dat de
ondergane beïnvloeding van beide perspectieven benadrukt en daardoor de interactie tussen
de gelegenheidsstructuur van een land en de aanwezige etnische bronnen van een
immigrantengroep (vgl. Tsui-Auch 2005, vgl. Chan en Chiang 1994).
Een derde factor die het ontstaan van (zelf)organisaties verklaart, heeft betrekking op de
organisatie-ecologie. Vanuit de ecologie van organisatie probeert men te begrijpen hoe sociale
omstandigheden een effect hebben op het ontstaan van nieuwe organisaties en
organisatievormen, de mate van verandering van organisatievormen, en de mate waarin
organisaties en organisatievormen ophouden te bestaan. Tegen de achtergrond van sociale,
economische en politieke systemen, die een effect hebben op de mate van ontstaan van
organisaties (vormen), benadrukt de ecologie van organisaties ook de dynamiek die
plaatsvindt tussen de mensen die aan een organisatie verbonden zijn. Daarbij is men niet
gericht op de processen van verandering op individueel niveau. Het organisatieecologiemodel richt zich eerder op de dynamiek tussen groepen in organisaties dan op de
externe situatie die de noodzaak en oprichting van een nieuwe organisatie kan betekenen
(Hannan en Freeman 1989). Aldrich (1999) is van mening dat de organisatie-ecologische
processen van betekenis zijn voor het ontstaan van allerlei typen organisaties, dus organisaties
die gericht zijn op winstmaximalisatie als ook vrijwilligersorganisaties. Nieuwe organisaties
dan wel organisatievormen van migranten die opgericht worden, kunnen in het ontvangstland
als onbekend overkomen. Daardoor hebben de oprichters het niet gemakkelijk om de
legitimiteit van hun organisaties af te dwingen, omdat ze hun eigen organisaties niet kunnen
vergelijken met een bestaande organisatie die als rolmodel kan fungeren. Daarnaast moeten ze
bindingen aangaan met een omgeving die zelf het bestaan van hun organisatie niet begrijpt of
niet op prijs stelt. Het is dan ook een grote uitdaging voor de oprichters van dergelijke
organisaties om in een dergelijke omgeving goedkeuring te krijgen voor de legitimiteit van
hun organisaties of die af te dwingen. Er zijn twee typen legitimaties: cognitieve en sociaalpolitieke legitimatie. Cognitieve legitimatie verwijst naar de acceptatie van een nieuw soort
organisatie door het algemene publiek, terwijl sociaal-politieke legitimatie betrekking heeft
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op de acceptatie van de nieuwe organisatievorm door belangrijke belanghebbenden, zoals de
overheid of overheidsinstelling en de publieke opinie. Het is voor nieuwe organisaties bijna
onmogelijk sociaal-politieke legitimatie op zichzelf te verkrijgen. Dat wordt vergemakkelijkt
door de goedkeuring van machtige groepen te verkrijgen of door samen te werken met andere
organisaties (Aldrich 1999, vgl. Vermeulen 2005).
Volgens Hannan en Freeman (1989) heeft ook de mate van dichtheid van organisaties
implicaties voor de legitimiteit in de samenleving. Bij een lage organisatiedichtheid zal men
meer moeite hebben om de legitimiteit van de organisatie te verkrijgen, aangezien de
omgeving niet bekend is met een dergelijke organisatievorm, terwijl bij een hogere dichtheid
het streven naar erkenning minder intens zal worden als gevolg van meer bekendheid van
dergelijke organisaties in de omgeving. Als gevolg van toename van organisaties in een
omgeving zal ook de concurrentie tussen hen toenemen en dat kan weer tot gevolg hebben dat
de oprichting van nieuwe organisaties gaat afnemen of dat bestaande organisaties de
concurrentiestrijd verliezen en ten onder gaan (Hannan en Freeman (1989).
In deze paragraaf ben ik ingegaan op de kenmerken en ontstaansachtergrond van
zelforganisaties. In de volgende paragraaf bespreek ik de kenmerken van sportverenigingen
en hoe ze bestuurd worden en richt ik ook de aandacht op de identiteit en betekenis die aan
sport ontleend kan worden.
2.3

Sportverenigingen

Het fenomeen sport is wereldwijd bekend. Het woord sport is afkomstig uit het Frans, van
desportes en betekent ontspanning. Sport is een verzamelbegrip van allerlei activiteiten die
fysiek dan wel mentaal van aard zijn.
Sport wordt omschreven als een spel waarbinnen bewegingsvaardigheden worden getest.
Sport kent een drietal kenmerken, zoals spel (play / game), fysieke vaardigheden en bewegen.
Daarnaast heeft sport een wedijverend karakter dat tot uiting komt in het wedstrijdkarakter, de
onderlinge prestatievergelijking en de wedstrijd. Op basis van deze kenmerken zou er een
grens te trekken zijn tussen sport en spel. Bij het voetballen is er sprake van spel, fysieke
vaardigheden en van wedijver. Bij fitness is er wel sprake van bewegen, maar weer niet van
spel en van wedijver. Bij schaken is er wel sprake van spel en wedijver, maar niet van
bewegen. En toch behoort schaken tot een sport. De vraag is, wie bepaalt, wat sport is? Vanuit
de essentialistische benadering wordt de opvatting gehuldigd dat sport altijd te scheiden is van
niet-sport op basis van een aantal intrinsieke kenmerken. Indien een activiteit niet voldoet aan
één van de intrinsieke kenmerken dan behoort die niet tot sport. Kritiek op de essentialistische
benadering is dat die geen oog heeft voor de omvangrijke veranderlijkheid van nieuwe
vormen van sportieve activiteiten. De relativistische benadering gaat er echter van uit dat het
niet mogelijk is een scherpe grens te trekken tussen sport en niet-sport. Daarnaast gaat deze
benadering ervan uit dat sport een dynamisch en veranderlijk begrip is en kan in wezen iedere
activiteit tot sport gerekend worden (Steenbergen 2004)9.
Men kan op verschillende manieren10sportactiviteiten beoefenen. Globaal gezien kan men twee
hoofdvormen onderscheiden: men kan sporten in georganiseerd verband en in nietgeorganiseerd verband 11. Binnen de georganiseerde sport kan er vervolgens sprake zijn van
reguliere sport (competitie) of van sport als recreatie.12 En tot slot kan in deze beide varianten
sprake zijn van individuele sportbeoefening, zoals atletiek, en van collectieve sporten in
teamverband, bijvoorbeeld balsporten. Bij de reguliere georganiseerde sport gaat het om
prestatiesport. De sportvereniging of -club is aangesloten bij een sportbond en neemt deel aan
de competities die deze sportbond organiseert. In een dergelijke situatie is er sprake van een
formele wijze van organisatie dat onder andere inhoudt dat er duidelijke regels bestaan ten
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aanzien van bestuurszaken en het betalen van contributie.13 Bij georganiseerde recreatiesport
gaat het om het beoefenen van sport in organisatieverband zonder deel te nemen aan
wedstrijden/competitie opgelegd door een sportbond. Men kan in verenigingsverband recreëren.
Het initiatief tot sportieve activiteiten kan voortkomen uit een vereniging die een bredere
doelstelling heeft dan sport alleen. Deze (meestal sociaal-culturele) verenigingen kunnen al dan
niet officieel bestaan. Ook sportclubs die aangesloten zijn bij een bond, kunnen voor hun leden
en sympathisanten sportactiviteiten organiseren die recreatief van aard zijn. Voorbeelden
hiervan zijn sporttoernooien die vooral in de zomerperiode door tal van sportclubs
georganiseerd worden. Het is vanzelfsprekend dat de deelnemende leden contributie of
‘deelnamekosten’ betalen en de beschikking hebben over een trainer/begeleider.
Ongeorganiseerde recreatiesport14 is een vorm van recreatie waarin facetten van het sportleven
en van sportactiviteiten terug te vinden zijn zonder enige binding aan regels of wedstrijden.
Men wandelt, zwemt of zeilt op eigen wijze, als ontspannende bezigheid, zonder
wedstrijdbedoeling. Men speelt een spelletje volleybal aan het strand en bekommert zich weinig
om de nauwkeurige toepassing van regels. In de praktijk vindt ongeorganiseerde recreatie onder
andere op de volgende manieren plaats15:
x Door een informele groep sporters, individuen of groepen mensen die meestal zelfstandig

deelnemen aan sportactiviteiten op pleinen, parken, speelterreinen. Zij kunnen ook gebruik
maken van de gemeentelijk gesubsidieerde sportinitiatieven, zoals instuif, sporthallen en
zwembaden;
x Door niet officiële verenigingen die zich bezighouden met sportactiviteiten. Zij kunnen op

een geregelde basis zelf toernooien organiseren. Een goed voorbeeld hiervan is het jaarlijkse
bedrijfssporttoernooi, waar ad hoc teams uit verschillende afdelingen of units het tegen
elkaar opnemen.
In navolging van Heinemann (1980) is Steenbergen (2004) van mening dat sport zich in een
viertal verschijningsvormen c.q. sportmodellen uiteen laat vallen. Het expressieve sportmodel
wordt gekenmerkt door de waarden plezier, meedoen en zelfverwerkelijking. Het
prestatieprincipe en de wedstrijdelementen spelen een ondergeschikte rol of zijn zelfs helemaal
afwezig. Sport wordt gepresenteerd als “tegenwereld”; “van de waarden en normen van de
alledaagse werkelijkheid en dan vooral die van de industriële arbeidswereld”. Het
wedstrijdgerichte sportmodel is terug te vinden bij traditionele wedstrijdsport waarbij de nadruk
ligt op de waarden presteren, overtreffen, winst en verlies. Bij het commerciële sportmodel
wordt sport gezien als een (show) onderneming en een gecommercialiseerd, professioneel
bedrijf. In het functionalistische sportmodel ten slotte wordt sport als instrument beschouwd
waarbij er diverse functies aan worden toegekend, zoals sociaal-integratieve, sociaalemotionele, biologische en politieke. In Nederland heeft de overheid dit model gebruikt om
maatschappelijke doelen mee te willen bereiken, zoals de integratie van allochtonen door sport.
Volgens Bottenburg16 hebben de sportieve functies van sportverenigingen betrekking op het
reglementeren, het standaardiseren, het handhaven van arbitrage en tuchtrecht, het organiseren
van competities, wedstrijden en toernooien, het uitroepen van kampioenen, bijhouden van
records, het krijgen van training en instructie en het beheer en onderhoud van
sportaccommodaties. Sportverenigingen vervullen diverse maatschappelijke functies die op
drie niveaus kunnen worden ondergebracht, namelijk sportwaarden, zoals zelfwaardering,
zelfvertrouwen, prestatiedrang, doorzettingsvermogen, sociaal gedrag;
sportverenigingwaarden, zoals verantwoordelijkheidsgevoel, punctualiteit, acceptatie van
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regels, vrijwilligerswerk en bestuurservaring; maatschappelijke waarden, zoals sociale
binding en gezondheid.
Sportverenigingen worden gerekend tot vrijwillige organisaties en kennen een platte
structuur. De besluitvorming vindt op democratische wijze plaats. Aan de top van de
vereniging bevindt zich de Algemene Ledenvergadering, die temminste een keer per jaar
vergadert. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. De Ledenvergadering kiest het bestuur en heeft het recht wanneer dat nodig geacht wordt het bestuur tot
aftreden te dwingen. Het bestuur rapporteert aan de Ledenvergadering door middel van
jaarverslagen. In werkelijkheid heeft het bestuur meer macht en kan zij beslissingen aansturen
en manipuleren. Een en ander is ook het gevolg, dat de leden tijdens cruciale bijeenkomsten niet
altijd aanwezig zijn, dan wel dat zij ook beslissingen overlaten aan de bestuursleden (vgl.
Anthonissen en Boessenkool 1998).
Sportverenigingen kenmerken zich door activiteiten te ontplooien in de vrije tijd van de leden.
In het ‘Sociaal en Cultureel Rapport’ uit 1996 wordt onder vrije tijd verstaan: “…de vrij te
besteden uren en omvat: de tijd die resteert na aftrek van alle verplichtingen aan arbeid, zorg of
studie en na aftrek van de tijd besteed aan de nachtrust, maaltijden en persoonlijke zorg”(SCP
1996:357). Men is lid van de vereniging op vrijwillige basis en als men binnen de vereniging
vrijwilligerswerk doet of ten behoeve van de vereniging, dan vindt dat ook op basis van
vrijwilligheid plaats. De sportvereniging heeft een verplichting aan haar leden om de beoogde
doelen voor hen te helpen bereiken (vgl. Seippel 2002).
Sommige sportverenigingen hebben in hun beleidsplan gedragsregels opgesteld die nageleefd
dienen te worden en bij overtreding ervan kan schorsing of zelfs royering plaatsvinden. Ook
zijn er sportverenigingen waarbij de potentiële leden eerst geballoteerd worden. Ten slotte
zijn er ook sportverenigingen die hun toelatingsbeleid voor allochtonen hebben beperkt tot
een zeker percentage. Dit om een zeker evenwicht tussen verschillende culturen in de club te
handhaven (Daal 2006).
Sportverenigingen behoren tot de expressieve vrijwillige verenigingen. Daarbij liggen de
doelen besloten in de organisatie. Dit type vereniging is intern gericht op wederzijdse
ondersteuning, waarbij de vrijwilligers betrokken zijn bij de andere leden, de zogenaamde ‘
mutual support organization. Daarnaast is het een dienstverlenende organisatie die mensen
hulp biedt, de zogenaamde service delivery organization. Deze organisatie richt zich op het
aangaan van bindingen met leden van andere (concurrerende) clubs d.m.v. onder andere het
spelen van (oefen)wedstrijden (vgl Handy 1988, vgl. Anthonissen & Boessenkool, 1998, vgl.
Rijkschroeff en Duyvendak 2004). De primaire werkzaamheden van sportverenigingen
omvatten al die activiteiten die de interactie met leden tot stand brengt. Door deelname aan
het spel ondersteunen ze andere leden. Ze zorgen er bovendien voor dat uiteindelijk de dienst
geleverd wordt, waarmee bedoeld wordt het spelen van een wedstrijd, het mobiliseren van de
betrokkenheid van de leden en het selecteren van leden en teams om de wedstrijdsport
mogelijk te maken. Daarbij worden diverse richtlijnen in acht genomen, zoals het vaststellen
van de trainingsavonden en wedstrijden om te kunnen selecteren en het organiseren van
sociale activiteiten om daardoor de binding met de leden te ontwikkelen en in stand te houden
(Meys 1997, vgl. Anthonissen & Boessenkool, 1998).
Het functioneren van een sportvereniging vindt plaats op verschillende terreinen die
gemakshalve interne en externe omgevingen genoemd worden. De interne omgeving van de
sportvereniging bestaat uit leden – al dan niet spelend – kaderleden en donateurs. De externe
omgeving van de sportvereniging wordt vertegenwoordigd door mensen en organisaties
waarmee een directe relatie bestaat en waarmee hulpbronnen en diensten worden
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uitgewisseld. Er is sprake van actoren die financiële middelen aanleveren, zoals de overheid,
sportbonden en sponsors. Daarnaast zijn er de actoren die complementaire diensten leveren,
zoals competitieschema en licenties (bonden). Ten slotte gaat het om actoren die
concurrerende diensten leveren, zoals concurrerende sportverenigingen, en commerciële
sportaanbieders. Sportverenigingen worden in formele zin niet beschouwd als commerciële
ondernemingen, maar in de praktijk van alle dag komt het vaak voor dat – zeker onder de
voetbalverenigingen – er wel degelijk gezorgd moet worden dat zij omzet moeten maken,
willen ze overleven. Zo worden vaak de trainers betaald, en ook sommige kaderleden. De
kantine en bardiensten draaien met een winstoogmerk. Daarnaast onderhoudt men financiële
relaties met diverse ondernemers in de omgeving op het gebied van inkoop van consumptieen sportgoederen en het laten plaatsen van advertenties (Hasenfeld 1983 vgl. Anthonissen &
Boessenkool 1998).
Sportverenigingen als halfopen systemen ondergaan invloeden van en oefenen invloed uit op
de omgeving (vgl. Verweel en de Ruijter 2000). Door de verkleuring van de samenleving
ondergaat menige sportvereniging in de Randstad een proces van instroom van allochtone
leden die menigmaal hun wensen kenbaar maken om binnen één en dezelfde vereniging
gesegregeerd te sporten dan wel dat er binnen de vereniging ook rekening gehouden dient te
worden met hun culturele voorschriften. In deze transitie-fase ontstaat dan een spanningsveld
tussen verschillende identiteiten binnen de sportvereniging. Bestuursleden houden soms
krampachtig vast aan een verzuilde identiteit en worden daardoor niet slagvaardig om de
sportclub met verschillende identiteiten te managen. Dergelijke vraagstukken hebben invloed
op de centrale waarden van de sportvereniging, omdat die in de kern een eigen identiteit
bezitten die sterk geassocieerd wordt met de naam van de club. Zo gebruiken bestuurders de
naam en de oprichtingsdatum om de achterban te mobiliseren. Er wordt door sommige leden
zelfs een emotionele waarde aan gehecht. Zij zijn van mening dat het moeten inleveren van de
naam van de club een beetje doodgaan betekent (vgl. Anthonissen en Boessenkool 1998).
Ook uit buitenlands onderzoek blijkt dat men de naam van de club vaak refereert aan de eigen
identiteit. Harrison (1979) heeft laten zien dat migranten die naar Australië emigreerden,
voetbalclubs hebben opgericht, die ze genoemd hebben naar favoriete eigen etnische
voetbalclubs uit het eigen moederland (Harrison 1979).
In deze paragraaf heb ik de kenmerken van sportverenigingen als orgaan weergegeven. Maar
sportverenigingen worden gevormd door mensen, die laten ook blijken dat ze gevoelig zijn
voor een eigen identiteit die de kernwaarde van de clubs vormt. In de volgende paragraaf zijn
etnische identiteiten en transnationale identificaties het onderwerp.
2.4

Identiteit en sport als betekenisgeving

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verkleurt in snel temp en daarmee verkleuren
ook de sportverenigingen als halfopen systemen. Er heerst een spanningsveld: vanuit de
dominante samenleving wordt ervan uitgegaan dat sport een bijdrage levert aan de
bevordering van de nationale identiteit, terwijl op samenlevingsniveau sport onderscheidend
werkt. Dit heeft consequenties voor de beeldvorming van sport in eigen kring. Om dit thema
te behandelen zal ik in deze paragraaf aandacht besteden aan etnische identiteit in relatie tot
sport en tegen de achtergrond hiervan ook ingaan op diverse wetenschappelijke benaderingen
over de betekenis van sport. Daarna ga ik in op het vermogen van sport en zal laten zien dat
sport het vermogen heeft onderscheidend te werken; dit heeft specifieke consequenties om
sportclubs die te maken hebben met de instroom van mensen uit culturele diversiteiten, te
interculturaliseren. Ten slotte kijk ik naar de relatie tussen sport en sociaal kapitaal.
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2.4.1 Etnische identiteit en transnationale identificaties
In de discussie over de betekenis van etnische identiteit worden doorgaans twee benaderingen
gehanteerd, de primordiale en de situationele. De primordiale benadering van etnische
identiteit kenmerkt zich door een visie die ervan uitgaat dat het verleden een beslissende en
blijvende invloed heeft op de etnische identiteit. Etnische groepen krijgen daardoor
onveranderlijke culturele kenmerken toegemeten, waardoor generalisaties en vooroordelen
onvermijdelijk worden. De persoon in kwestie wordt als drager gezien van zijn cultuur en zijn
gedrag wordt beschouwd als het gevolg van internalisatieprocessen uit de jonge jaren. Deze
deterministische visie over etnische identiteit wordt als statisch gezien (Soest en Verdonk
1984). Het gevaar van een dergelijke benaderingswijze is dat culturen van
immigrantengroepen en hun maatschappelijke positie als afwijkend – non-conformistisch –
kunnen worden beschouwd tegenover de massa, die de conformiteit belichaamt (vgl. Rath
1991). Een bezwaar tegen de primordiale benadering is dat de culturele bagage die iemand
zich heeft eigengemaakt zeker van invloed is op iemands gedrag, maar dat veranderingen en
variaties die nu eenmaal continu gaande zijn in iemands leven en die ook van invloed zijn op
het veranderlijke, bewuste en dynamische karakter van mensen, buiten beschouwing worden
gelaten (vgl. Bart 1969; vgl. Verkuyten 1999; 2005).
Binnen de situationele benadering worden twee verschillende accenten gelegd. Daarbij wordt
de achtergrond van etniciteit gezocht in de structurele condities en de belangen die mensen
zelf hebben. In het eerste geval wordt de achtergrond van etniciteit gezocht in de externe
omgeving en condities die de etnische grenzen vormgeven en van betekenis voorzien (vgl.
Glazer & Moynihan 1970). Daarbij wordt gedacht aan de ordeningsprincipes in de
samenleving waarbij etnische groepen bestudeerd worden als het product van politieke,
sociale, economische en juridische omstandigheden (vgl. Verkuyten 2005). Volgens Parenti
(1974) kunnen individuen complementaire identificaties hebben met verschillende groepen in
de samenleving. Het onderscheid naar etniciteit en daarmee het trekken van etnische grenzen
is vaak het gevolg van de aard en kwaliteit van contacten die men in de omgeving onderhoudt
( Parenti 1974). Volgens Weber (1978) vormt etnisch lidmaatschap nog geen groep, maar het
maakt groepsformatie van elk soort en in het bijzonder in de politieke sfeer mogelijk. Dat
betekent dat etnische grenzen niet in absolute termen gebruikt kunnen worden, die zijn vaag
en variëren van situatie tot situatie (Weber 1978). Mensen onderhouden relaties in
verschillende maatschappelijke sferen, echter de uitdrukking van de eigen etniciteit komt
alleen in sommige van deze sferen het sterkst tot uitdrukking. Mensen hebben verschillende
ego’s en een daarvan is het etnische ego. (Allison 1979).
In het tweede geval waar etnische groepen als belangengroepen worden gezien, wordt de
nadruk gelegd op de bruikbaarheid van etniciteit in de strijd om schaarse goederen, zoals
posities, rechten, en status te verwerven. Het uitgangspunt is hier gebaseerd op de sociaalculturele voorstelling van tegenstellingen en machtsverhoudingen in de samenleving (vgl.
Nagel 1994). Hoewel de structurele condities en de betekenis van sociaal-culturele posities in
relatie tot machtsverhouding belangrijk geacht worden voor de markering van etnische
identiteit, kent de situationele benadering ook zijn beperkingen. Zo heeft de etniciteit
nauwelijks een inhoudelijke betekenis, maar wordt afhankelijk gemaakt van “omstandigheden
of politieke, economische of sociale belangen. De nadruk ligt op grensmarkering, situaties en
doelgerichtheid. De eigen aard van het idee van etniciteit en de daaraan verbonden grote
emotionele kracht en bestendigheid blijven grotendeels buiten beschouwing.
De primordiale en situationele benaderingen kennen voor- en nadelen en zijn eerder
aanvullend dan tegenstrijdig. Er worden andere vragen mee gesteld en andere antwoorden
mee gegeven. Voor sommige vragen en verschijnselen is een situationele benadering
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adequaat, voor andere een primordiale en voor weer andere een combinatie van beide”
(Verkuyten 1999:52).
In de tijd van toegenomen globalisatie en transnationale bindingen zijn de bronnen om zich te
identificeren ook toegenomen, en neemt men aan dat identiteiten niet zuiver zijn, maar
hybride van aard zijn (vgl.Barker1999, vgl. Papastergiadis 1997). In de wetenschap is de term
transnationalisme van recente datum. In 1992 hebben Glick-Schiller, Basch en Szanton-Blanc
(1992) aandacht besteed aan transnationale sociale velden, waarmee ze nieuwe verbanden
benadrukten tussen de herkomstlanden en de gastlanden van de migranten. Het concept
transnationalisme kent verschillende termen (vgl. Kivisto 2001), zoals global oecumene
(Hannerz 1996), transnationale sociale ruimten (Faist 2000) en transnationale
gemeenschappen (Vertovec 2001a en 2001b).
Volgens Glick-Schiller, Basch en Szanton-Blanc (1992) ging men bij de vestiging van
migranten in een nieuw land ervan uit dat zij permanent of tijdelijk in dat land zouden
verblijven. In het geval dat de migranten zich definitief in het gastland zouden vestigen,
betekende dit dat zij langzamerhand ook de banden met het herkomstland zouden verbreken
en de cultuur van het ontvangstland zouden overnemen. In sommige gevallen gaat deze
Gordoniaanse aanname niet op. De migrant is eerder een transmigrant. Hij blijft in het
vestigingsland wonen en tegelijkertijd onderhoudt hij grensoverschrijdende sociale, culturele,
economische en politieke relaties. (vgl.Glick-Schiller, Basch en Szanton-Blanc (1992). De
migrant brengt een bezoek aan het herkomstland, onderhoudt contacten met vrienden en
familieleden en behoudt de eigen taal. Ook vanuit het gastland kan hij zich richten tot diverse
gemeenschappen, door gebruik te maken van satellietverbindingen. Daarnaast kan hij in het
gastland participeren in eigen sociaal-culturele clubs dan wel met sport in eigen kring die op
hun beurt weer in verbinding staan met het herkomstland (Al-Ali et al 2001). Het
transnationalisme heeft geleid tot ontwikkelingen van migratiegemeenschappen in
verschillende landen die met elkaar verbonden zijn op sociaal, cultureel, politiek of
economisch vlak (Nagel 2002). Portes (1997) is van mening dat de transmigrant een
tweeledig leven heeft, hij spreekt minstens twee talen en heeft in beide landen een thuisbasis
en reist makkelijk over culturele en nationale grenzen heen (Portes 1997).
Hierbij mag geenszins aangenomen worden dat de oude migratiestromen geen contact
onderhielden met het thuisland. Wat zou dan het verschil zijn tussen de oude en de nieuwe
migratiestromen? De transmigrant verschilt van zijn voorgangers, doordat hij nu als gevolg
van globalisatieprocessen op een veel grotere schaal dan zijn voorganger betrekkingen
onderhoudt met mensen in allerlei landen (Nagel 2002). Deze betrekkingen hebben een
invloed op de gemeenschappen die met elkaar in verbinding staan. Daardoor is de betekenis
van het transnationalisme voor onderzoekers toegenomen, waarbij het gedrag van de
migranten inclusief de tweede generatie in het gastland bestudeerd wordt (Menjívar 2002).
Op de vraag wie nu tot de transnationale migrant behoort, zijn de meningen in het
wetenschappelijke forum eveneens verdeeld. Portes, Guarnizo en Landolt (1999) zijn van
mening dat het ondernemende migranten zijn die voor hun werk moeten reizen en daardoor
betrekkingen onderhouden tussen het gastland en verschillende landen. Daartegenover is
Staring (2001) van mening dat de term transnationale migrant verwijst naar diegenen die
eerder familiaire bindingen tussen het gastland en de herkomstlanden onderhouden. Smith en
Guarnizo (2004) zijn van mening dat men zich niet per se van het ene naar het andere land
hoeft te verplaatsen om tot een transmigrant te behoren. Ook zij die niet reizen, kunnen vanuit
het gastland of het herkomstland intensieve sociale betrekkingen onderhouden met mensen uit
andere landen (Smith en Guarnizo 2004 ).
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In het huidige maatschappelijke debat is de integratievisie over migranten gericht op
assimilatie. Men gaat ervan uit dat naarmate migranten langer in de nieuwe samenleving
wonen, zij zich meer gaan oriënteren op deze samenleving en cultuur waarbij zij ook
geleidelijk aan afstand zullen nemen van de eigen cultuur. Feit is wel dat beide zaken in het
politieke discours over het algemeen op gespannen voet staan. Zo wordt de blijvende
identificatie dan wel loyaliteit met het herkomstland en met internationale verspreide
migrantengemeenschappen eerder als een belemmering ervaren voor integratie in het
vestigingsland. Er is tot nu toe weinig onderzoek verricht naar de relatie tussen transnationale
identificaties en integratie. Wel worden er discussies gevoerd onder migratieonderzoekers en
politici. (vgl.Snel, Engbersen en Leerkes 2004).
Portes (2002) is van mening dat integratie in een vestigingsland en het ondergaan van
transnationale bindingen goed samen kunnen gaan. Hij verwijst hierbij naar een onderzoek
dat hij verricht heeft onder succesvolle migranten in de Amerikaanse samenleving (Portes
(2002). Uit het Nederlandse onderzoek van Snel, Engbersen en Leerkes (2004) blijkt dat
transnationale identificaties goed samengaan met integratie in Nederland (Snel, Engbersen en
Leerkes (2004).
2.4.2 Identificatie door sport
Sport biedt een belangrijke organisatorische gelegenheid voor het ontwikkelen, in stand
houden en tegelijkertijd in wisselwerking met anderen, het afstemmen van de identiteit van
groepen mensen. Als eenling is het tot uiting brengen van de etnische identiteit haast
onmogelijk. De betekenis van identiteit staat niet op zichzelf, maar staat in relatie tot een
ander. In die zin kan er gezegd worden dat er geen zelf bestaat zonder het interacterende
ander. Als team kan men echter de verschillen van zijn cultuur en de dominante cultuur
demonstreren. Sportbeoefening biedt mensen een uitstekende gelegenheid om anderen en elkaar
hun identiteit - en de daaruit voortvloeiende macht - te demonstreren en een etnische status en
erkenning af te dwingen. Sport in eigen groepsverband kan ook betekenen dat allochtonen hun
etnisch bewustzijn revitaliseren en zodoende symbolisch de onderlinge banden versterken.
Sport met haar onderscheidend vermogen wordt vaak in relatie gebracht met het behouden
dan wel cultiveren van de eigen etnische identiteit (vgl. Cheska 1984 vgl. Jarvie 1991, vgl.
Hargreaves 1986).
Sport is een belangrijk onderwerp waarmee wetenschappers zich bezighouden om het gedrag
van mensen te begrijpen. Voetbal is ’s werelds meest belangrijke sport en wordt daarmee ook
de gemeenschappelijke afkomst, affiliatie en identiteit van mensen tot uitdrukking gebracht.
“…football in particular, can embody the polarities of hope and despair generating
simultaneously both a certainty of commitment and a uncertainty of outcome and
emotions. With this expressive capacity, football has become a significant sourse
for the expression of identities at local, regional, and national levels; and in
personal, social and cultural forms” (Sugden and Tomlinson 1998: 171).
Sportverenigingen kunnen door leden van etnische groepen gebruikt worden om hun etnische
identiteit te manifesteren. Zeker als zij als leden van een minderheidsgroep de samenleving
als vijandig ervaren, zullen ze als gevolg daarvan aan sport een toenemende betekenis geven
om de eigen culturele identiteit te ontwikkelen en om een reactieve houding af te willen
dwingen (Hargreaves 1986). Volgens Bourdieu (1984) speelt identiteit een belangrijke factor
in de sport. Hij brengt sport in relatie met sociale tegenstellingen tussen mensen uit diverse
sociale achtergronden. Hij is van mening dat sport het domein is van klassenstrijd en dat het
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sportveld gelegenheid biedt tot onderlinge differentiatie en sociale ongelijkheid, waarbij
sociale verschillen continue bevestigd worden. Kenmerkend voor sport is dat die sociaal
gelaagd is, niet alleen dat deelname aan sport in relatie staat met het opleidingsniveau van
mensen, maar ook dat door sport de (sub)cultuur van een sociale laag wordt ontwikkeld.
Mensen hebben de drang zich te onderscheiden van anderen en zich verbonden te voelen met
groepsleden dan wel met mensen met soortgelijke sociale en culturele achtergronden. Dat
doen mensen niet alleen op basis van de mode en de manier waarop zij zich kleden, maar ook
wordt daarvoor de sport aangewend (Bourdieu 1984). Sport is niet neutraal, maar kan juist
ingezet worden om bijvoorbeeld in een multiculturele samenleving voor eigen etnische
belangen op te komen (Verweel 2000).
Sport heeft een onderscheidend vermogen en werkt over het algemeen segregerend: in de
meeste gevallen is een sportclub seksegebonden: er is mannensport en vrouwensport, sport voor
validen en gehandicapten. Er zijn typen sporten die kenmerkend zijn voor mensen uit hogere
sociale klassen, zoals rugby, roeien en tennis en voetbal is weer voor de arbeidende klasse. Zo
te zien cultiveert sport verschil. Daarnaast zijn de deelnamenormen in de sport verschillend:
mannen- en vrouwenteams worden apart georganiseerd en komen ook niet tegen elkaar uit.17
Waar de mannen die tot een dergelijke club behoren als leden ingesloten worden, wordt er
daardoor een denkbeeldige grens doorgetrokken waarmee vrouwen uitgesloten worden.
Vervolgens betekent dit daarmee nog niet dat alle mannen zomaar toegang kunnen krijgen tot
de club. De heersende cultuur bepaalt of de club meer of minder toegankelijk is voor
verschillende mensen. In- en uitsluitingprocessen kunnen een subtiele werking hebben ( vgl.
Elling 2002), vgl. Duyvendak e.a. 1998), vgl. Janssens 1999; vgl. Eitzen 1999).
Het verenigingsleven vormt een verzamelplaats van sociale gelijken die zich al wedijverend
over de “goede smaak” onderling verbonden tonen en zich tegen leden uit andere groepen
afzetten” (van der Meulen 2007:61). Dit staat lijnrecht tegen over de functionalistische
benadering van sport, die ervan uitgaat dat door sport de integratie bevordert en daardoor
worden de sociale banden tussen mensen onderling eveneens versterkt. Vanuit deze
benadering wordt de samenleving gezien als een eenheid waar consensus bestaat over de
belangrijkste waarden en normen (zie Dellen 1981).
De functionalistische betekenis van sport wordt met name in een natiestaat gepropageerd.
Binnen natiestaten staat sport in het teken van eenheid en nationale identiteit. Daarbij is het
onderwerp etniciteit, politiek gezien, een gevoelig thema aangezien dat op verschil duidt.
Volgens Harvey (1999) wordt in een natiestaat sport als een platform gebruikt om mensen tot
een politieke gemeenschap of natiestaat te laten behoren. Daarnaast wordt sport gebruikt om
het nationale imago te versterken, wat uiteindelijk de rol van etnische groepen dan wel van
naties als separate entiteiten zal terugdringen (Harvey 1999). Dit doel wordt bereikt door:
“The affirmation of national unity..the promotion of a supra ethnic civic nationalism.. through
acculturation of specific groups or nations to a central state” (Harvey 1999:36).
Uit het onderzoek van Henry (2005:3) over nationale staten en sportbeleid in verschillende
Europese landen blijkt dat er een relatie bestaat tussen de integratieperspectieven die deze
landen hanteren en de status die ze toekennen aan sport in eigen kring (zie bijlage 2). Hij is
van mening dat de visie over de nationale cultuur en burgerschap vaak van invloed is op de
wijze waarop men in een dergelijke natiestaat omgaat met immigranten en ook van invloed is
op het sportbeleid. Binnen dezelfde typen democratieën kunnen immigranten verschillende
verworvenheden hebben dan wel verschillend behandeld worden. Zo blijkt dat het nationale
sportbeleid van België, Finland en Groot Brittannië gericht is op multiculturaliteit en het
belang van diversity. Spanje, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Luxemburg
voeren een op assimilatie gericht beleid, hoewel er onderling veel verschillen voorkomen. Zo
liggen Nederland, Duitsland en Spanje dichter bij multiculturalisme en diversiteit, terwijl

27

Oostenrijk en Luxemburg er verder van af liggen. In Frankrijk hanteert de overheid een
nationaal sportbeleid. Migrantensportverenigingen worden als Franse sportverenigingen
beschouwd. Het op assimilatie gericht uitgangspunt kent haar oorspong in de aard van de
Franse nationale identiteit (Henry (2005:3).
Onderzoeken op het gebied van sport in eigen kring kunnen soms door heersende ideologieën
van assimilatie of pluralisme beïnvloed worden. Daardoor geniet sport in eigen kring, dan wel
immigranten die in eigen kring sporten, niet dezelfde waardering als algemene
sportbeoefening (vgl. Kim 1988, vgl Mosely 1997). Vanreusel (2003) en Scheerder e.a.
(2004) zijn van mening dat er waakzaamheid geboden is voor een te eenzijdige
functionalistische interpretatie van de integrerende functie van sport.
2.4.3 Managen van identiteiten binnen sportverenigingen
Samenlevingen hebben als gevolgen van globaliseringprocessen met elkaar gemeen, dat de
samenstelling van medewerkers binnen bedrijven steeds kleurrijker is geworden. Ze
verschillen echter in de filosofie die gehanteerd wordt om de diversiteit binnen die bedrijven
te managen. In de Verenigde Staten gaat het managen van diversiteit uit van een theoretische
benadering waarbij organisatieverandering in het teken staat van het maken van winst in een
economie die niet meer op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een wereldwijde
verandering als gevolg van globalisatieprocessen. De nadruk wordt gelegd op het trainen van
medewerkers als een normatief principe. Hetzelfde geldt voor organisatieverandering
(Verweel, Anthonissen and Roques 2006, vgl.Zane, 2002). In hoeverre dergelijke
bedrijfsstrategieën ertoe leiden om diversiteit een totaal bedrijfsgoed te laten worden is
daarbij nog de vraag. Aangezien diversiteit in het teken staat van maximaliseren van
bedrijfswinst, wordt het maken van verschil als een neutraal vertrekpunt gebruikt, vindt dit
plaats in een dominant wit discours en wordt dit eerder als een managementprobleem gezien.
Vandaar dat de implementatie van dergelijke strategieën een top down benadering kent (vgl.
Kamp en Hagendoorn-Rasmussen 2004; vgl. Kirkby en Harter 2003).
Studies op het gebied van organisatieverandering en het managen van diversiteit in WestEuropa, zoals in Nederland, beschouwen het omgaan met diversiteit minder als louter een
zaak voor het management en verschil in machtposities, maar eerder op basis van etnische en
culturele overwegingen die weer in relatie staan met onder andere sociale
integratievraagstukken en de discussie over integratie van minderheden in het politieke
discours (vgl. Verweel, Anthonissen and Roques 2006; Kamp en Hagendoorn-Rasmussen
2004). Verweel e.a. (2006) zeggen:
“In Western Europe thinking on organising diversity and social integration are
currently strongly related by the focus on ethnic, cultural and social class. In the
Netherlands, politicians and other writers have proposed that the immigrants’ own
culture is an obstacle to their integration into the labour process, their success at
school and participation in sports. Assimilation with the aid of terms like
citizenship and integration is replacing the idea of the conservation of immigrants’
own culture. This swing gained extra momentum after the 9/11 attack on the
World Trade Centre, but the assassinations of the politician Pim Fortuyn and the
filmmaker Theo van Gogh have also put relations on edge” (Verweel e.a.
(2006:19)
De wetenschappelijke bijdrage op het gebied van diversiteitmanagement en de georganiseerde
sport is in Nederland gering. Dit gemis en de noodzaak voor onderzoek naar dit onderwerp
worden door verschillende auteurs benadrukt (Anthonissen 2001; Knoppers 2000; Verweel e.a.
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2006). Gezegd kan worden dat in het Nederlandse sportdiscours er een etnocentrische en
dominante houding heerst over dit onderwerp, waarbij de nadruk gelegd wordt op het
monoculturele fundament van de sport. Daarbij wordt uitgegaan van het functionalistische
principe, dat betekent dat een ieder moet kunnen deelnemen aan sport, en dat een ieder
gelijkwaardig is, maar dat eenieder moet inpassen in het dominante patroon van waarden (zie
Knoppers en Anthonissen 2001). Diversiteit heeft in die zin geen eigen plaats meer zowel in de
samenleving als in een sportvereniging, omdat er gestreefd wordt naar gezamenlijke waarden en
normen. Knoppers en Anthonissen (2006) zeggen hierover het volgende over:
“Functionalist assume that society functions adequately only when there is a
consensus about fundament values and norms among the various groups in
society. It is assumed that diversity, that is, lack of like-mindedness, will cause a
society to disintegrate…This integrative or functionalist perspective is not just
dominant in the sport world but also provides a theoretical basis for what has been
called ‘corporative culture’…Corporate culture is strengthened when meanings
are constructed ‘in community’ because if ensures that eventually everyone will
have the same viewpoint. This practice is assumed to enhance group cohesion that
is exemplified by shared values and norms…It is possible however that the
preference for the integration perspective may be stronger in sport than
elsewhere”(Knoppers en Anthonissen 2006:103-104).
Verweel (2000) is van mening dat het dominante discours over corporate culture verwijst
naar homogene en monolytische gedragscodes die de leden moeten internaliseren. Volgens
hem is er binnen sportverenigingen echter eerder sprake van deel- en differentiatie cultuur die
gekenmerkt wordt door: “a struggle for power, competition among members of an
organization, conflicts, self interests and dissent” (Verweel 2000:18; vgl. Weick 1995).
Diversiteit en sport zijn onderwerpen die altijd al aanwezig zijn geweest, zij het dat die
nauwelijks herkend en erkend wordt (vgl. Knoppers 2000; vgl. Anthonissen en Verweel 2005).
Voor het behoud van de eigen identiteit blijkt dat de sportclubs een clubcultuur van
gelijkvormigheid dan wel van non-diversiteit nastreven. Dergelijke organisaties worden ook
wel monolithische, monoculturele dan wel parochiale organisaties genoemd (vgl. Cox 1991;
vgl Adler 1991).
Volgens Dohertij en Chelladurai (1999) wordt er over het algemeen van individuen die
binnen een sportorganisatie instromen, verwacht dat ze de organisatiecultuur ervan zich eigen
maken, zodat ze gelijkenis gaan vertonen met de overige leden in de organisatie. Verschil in
attitude dient dan voorkomen te worden. Dergelijke organisaties zijn risicomijdend en streven
naar stabiliteit door gelijkvormigheid in de dominante cultuur te willen handhaven. Ze zijn
verder van mening dat de organisatiecultuur in wezen kan oplopen van gelijkvormigheid tot
diversiteit en de mate van etnische / culturele diversiteit van mensen kan oplopen van laag tot
hoog (vgl. Dohertij en Chelladurai 1999). In het volgende schema geef ik dit weer.
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Figuur 1 De invloed van culturele diversiteit als een functie van organisatiecultuur, volgens
Dohertij en Chelladurai (1999:290).
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Figuur 1 bestaat uit 4 kwadranten. In het eerste kwadrant wordt een organisatiecultuur
getypeerd die naar gelijkvormigheid streeft, ondanks het feit dat de mate van culturele
diversiteit onder de mensen in de organisatie groot is. In het tweede kwadrant zien we een
organisatiecultuur die streeft naar diversiteit waarbij er ook sprake is van een hoge mate van
culturele diversiteit onder de mensen in de organisatie. In het derde kwadrant wordt de
organisatiecultuur gekenmerkt door het streven naar gelijkvormigheid, waarbij de mate van
culturele diversiteit onder de mensen ook laag is. In het vierde kwadrant is er sprake van een
organisatiecultuur die gericht is op diversiteit terwijl er tegelijkertijd weinig mensen uit een
cultureel diverse achtergrond in die organisatie voorkomen.
Aansluitend op de visie van Knoppers en Anthonissen (2006) en Verweel (2000) maak ik op
dat besturen en bestuurders van sportverenigingen die te maken hebben met de instroom van
mensen uit culturele diversiteiten, geneigd zullen zijn in het eerste kwadrant te willen blijven
verkeren, aangezien zij het behoud van de eigen identiteit belangrijk vinden. Volgens Dohertij
en Chelladurai (1999), zal er in een dergelijk geval weinig cohesie en vertrouwen tussen de
mensen uit diverse culturele achtergronden voorkomen.
Over het algemeen gaat men ervan uit dat sportverenigingen een goede gelegenheid bieden
voor het ontwikkelen van vertrouwen in de medemens en het slaan van bruggen tussen
mensen. Het bovenstaande in achtnemend, kan men zich afvragen hoe dat mogelijk is. Dat is
dan ook de reden nu even verder kennis te maken met sport en sociaal kapitaal.
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2.4.4 Sport en sociaal kapitaal
Volgens Rothstein and Stolle (2003) zijn er in het algemeen twee benaderingen die zich
bezighouden met sociaal kapitaalvraagstukken, namelijk de society-centered en de institutioncentered benadering. Volgens hen is het uitgangspunt van de society-centered benadering, dat
het vermogen van een samenleving om sociaal kapitaal te produceren bepaald wordt door het
aantal activiteiten en participatie in vrijwilligersorganisaties. Kenmerkend volgens hen is
daarvoor het werk van Putnam (2000) en Fukuyama (1995). Aanhangers van de institutioncentered benadering, zoals Rothstein and Stolle (2003), en Newton and Norris (2000) gaan
ervan uit dat de voorwaarde voor sociaal kapitaal ingebed dient te zijn in en gelieerd te zijn
aan formele politieke en overheidsinstituties. Volgens de aanhangers van deze benadering
bestaat sociaal kapitaal niet onafhankelijk van de politiek of overheid waarbij enige vorm van
civil society aanwezig is. Het overheidsbeleid en politieke instituties creëren kanalen en
beïnvloeden de hoeveelheid en het type sociaal kapitaal. Het vermogen van burgers om
coöperatieve netwerken en sociaal vertrouwen tot stand te brengen, wordt sterk beïnvloed
door de overheidsinstellingen en beleid.18
De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam (2000) heeft een positief pleidooi gehouden
over het maatschappelijke belang van sociaal kapitaal en in het licht daarvan over sport en
sociaal kapitaal. De term sociaal kapitaal refereert aan sociale netwerken die mensen kunnen
ontwikkelen en op basis waarvan zij normen kunnen genereren voor wederzijdse diensten en
vertrouwen in de medemens. Putnam (2000) zegt: “The touchstone of social capital is the
principle of generalized reciprocity. I’ll do this for you now, without expecting anything
immediately in return and perhaps without even knowing you, confident that down the road
you or someone else will return the favor .…the norm of generalized reciprocity is so
fundamental to civilized life that all prominent moral codes contain some equivalent of the
Golden Rule (Putnam 2000:134-135). Volgens Putnam is vertrouwen in de medemens de
voorwaarde voor een onvoorwaardelijk reciprocale houding en vormt zo een essentieel
onderdeel van het leven. Sociaal kapitaal is verbonden met netwerken, waarvan de
bruikbaarheid ten goede komt aan individuen zodat zij het vermogen ontwikkelen sociaal
kapitaal zelf aan te wenden. Enkele voorbeelden van sociaal kapitaal zijn: wederzijdse
dienstverlening, sociaal-emotionele vaardigheden in verhouding tot anderen buiten de eigen
groep. Sociaal kapitaal verwijst naar netwerken tussen burgers, wederzijdse dienstverlening,
sociale veralgemeend vertrouwen, verbanden, sociaal-emotionele vaardigheden en een
verhouding tot anderen buiten de eigen groep, handhaven van normen voor wederkerigheid.
Volgens Putnam zijn sociaal kapitaal en sociale cohesie nauw met elkaar verbonden. Een
samenleving met meer sociaal kapitaal zal ook meer sociale cohesie hebben. Hiermee legt
Putnam (2000) meer nadruk op het maatschappelijk belang van sociale contacten, terwijl
Coleman (1990) en Lin (2001) er meer de nadruk leggen op individueel vermogen om sociaal
kapitaal te verwerven. De wisselwerking tussen het individu en de omgeving kan betrekking
hebben op participatie en afstemming in en op de eigen etnische circuit, maar ook op
overschrijdende groepen, dat wil zeggen op groepen uit verschillende sociale en culturele
achtergronden (Coleman 1990, Lin (2001). Putnam vertaalt sociaal kapitaal in bonding,
bridging en linking sociaal kapitaal. Bonding sociaal kapitaal bestaat uit netwerken die plaats
vinden tussen mensen met dezelfde beroepen, levenservaring en politieke overtuigingen. In het
onderhavige onderzoek zou dat zijn tussen dezelfde club c.q. zelfde teams. Bij bonding sociaal
kapitaal gaat het om de eigen- en de groepsidentiteit. Grote waarde hecht Putnam (2000) aan
bridging-netwerken waardoor leden uit verschillende culturen en achtergronden met elkaar in
contact komen, dus leren omgaan met anderen en andersdenkenden. Met linking kapitaal wordt
bedoeld de relatie tussen de sportclub dan wel leden van de sportclub met de overheid,
organisaties en groepen burgers. Putman (2000) is van mening dat bij het beoefenen van sport
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gelegenheid geboden wordt tot het smeden van sociale contacten tussen mensen uit
verschillende sociale en culturele achtergronden in de samenleving. Zo kan de georganiseerde
sportbeoefening er toe leiden dat men anderen ontmoet, relaties aangaat, vriendschappen sluit,
ervaringen uitwisselt, plezier beleeft, etc. Door sport worden bruggen geslagen tussen mensen.
Daarnaast kunnen mensen attituden ontwikkelen die bevorderlijk zijn voor de eigen
ontplooiing in de samenleving. Sport is ook een bindmiddel: sporters hebben een
gemeenschappelijke bezigheid waarvan de beleving en de eigen ervaringen ook buiten het
sportterrein onderling worden uitgewisseld. Hierdoor kan sport sociale en affectieve bindingen
tussen verschillende mensen ontwikkelen en versterken (Putnam 2000). Uslaner (1999) is van
mening dat men door sport meer intermenselijk vertrouwen genereert en sport draagt daardoor
bij aan het vergroten van tolerantie. Vanuit de sociale conflicttheorie is Bourdieu (1991) van
mening dat sport juist onderscheidend werkt en sociale verschillen in stand houdt. Scheerder,
Pauwels en Vanreusel (2004) zeggen: “ Waar in de sociaal kapitaalbenadering de sport een
middel is tot het creëren van sociaal kapitaal, wordt volgens de sociale conflicttheorie het
sociale kapitaal dat men via de sport verwerft aangewend om zich sociaal van anderen te
onderscheiden” (2004:421).
De discussie over sociaal kapitaal gaat over de vraag wat de oorzaak is van sociaal kapitaal. In
dit licht dienen ook de kritieken geplaatst te worden. Stolle (1999) is van mening, dat het
onduidelijk is om te weten te komen welke netwerken of vormen van interactie precies
bijdragen tot de vorming van veralgemeend vertrouwen en de versterking van normen van
wederkerigheid. Daarom is er in dergelijke gevallen nauwelijks zicht op het aantonen van
causale mechanismen die verantwoordelijk zijn voor deze samenhang. In dergelijke gevallen,
zegt hij, kan men niet anders dan genoegen nemen met het aantonen van correlaties en
verbanden (Stolle 1999:273). Newton (1999) vraagt zich af of de verenigingen waarvan
mensen lid worden vertrouwen creëren of dat men juist op basis van vertrouwen lid wordt van
een vereniging en kan het vertrouwen verder groeien (Newton (1999). De vorming van
sociaal kapitaal en met name het vertrouwen in de medemens zijn ook een uitvloeisel van de
distributie van de rijkdom in een land. In een land waarin de verdeling van rijkdom erg scheef
is, zullen als gevolg daarvan gedeprimeerden voorkomen, die weinig vertrouwen in de
medemens zullen hebben (vgl. Uslaner 1999). Dit vormt een hoge drempel om sociaal
kapitaal te ontwikkelen. Daarbij wordt de rol van de staat buiten beschouwing gelaten. De
invloed van de welvaartsstaat is bepalend voor de afname dan wel stijging van sociaal
kapitaal (vgl. Healy 2001).
De betekenis van sport en sportverenigingen in de samenleving heeft, zoals uit het
voorgaande is gebleken, te maken met de perspectieven die men hanteert. In een natiestaat
hanteert men een functionalistisch perspectief. Daarbij wordt aan sport een integratieve
betekenis toegekend. Daarnaast staat sport voor het promoten van de nationale identiteit.
Sport in eigen kring refereert aan etniciteit en dat is politiek gezien een gevoelig onderwerp.
In het volgende hoofdstuk besteed ik aandacht aan de integratieperspectieven en de betekenis
voor zelforganisaties van migranten in het algemeen en sport in eigenkring in het bijzonder.
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Hoofdstuk 3
3.1

Integratieperspectieven en betekenis
voor zelforganisaties

Inleiding

In het de vorige hoofdstuk zijn een tweetal benaderingen over sport besproken. Enerzijds zijn
Bourdieu (1984), Verweel (2000), Elling (2000) van mening dat sport sociale tegenstellingen
in stand houdt. Sport is klasse, sekse en etnisch gericht. Anderzijds wordt vanuit de
functionalistische benadering aan sport juist een integratieve betekenis toegekend. Sport zou
een belangrijke bijdrage leveren tot de bevordering en instandhouding van de
integratiekrachten in de samenleving en in sportverenigingen. Sportverenigingen worden
beschouwd als een ideale gemeenschap om sociale relaties met anderen aan te gaan en te
intensiveren. Er wordt ervan uitgegaan dat er binnen een samenleving dan wel een sportclub
consensus bestaat over de fundamentele waarden en normen (vgl. Dellen). Verder is gebleken
dat in het politieke discours van een natiestaat, sport dienst doet als middel om de nationale
identiteit te waarborgen. Vanuit dit gedachtegoed vragen we ons af welke status heeft sport in
eigen kring. In Nederland is het onderwerp zelforganisaties van migranten, waarvan sporten
in eigen kring een onderdeel is, een veel besproken onderwerp in het politieke discours en ik
wil dit onderwerp bestuderen door aandacht te besteden aan de integratieperspectieven die tot
nu toe gehanteerd zijn.
Volgens Shadid (1979) en Veenman (1994, vgl. Veenman 1995, vgl. Dagevos 2001, vgl.
Vermeulen en Penninx 1994) bestaat de term “integratie” uit sociaalstructurele integratie en
sociaal-culturele integratie. Sociaalstructurele integratie verwijst naar participatie binnen
maatschappelijke instituties, zoals arbeid, onderwijs en huisvesting. Bij sociaal-culturele
integratie gaat het om een wederzijds proces met betrekking tot de mate van sociale contacten
die allochtonen met autochtonen onderhouden, de mate van gerichtheid op de eigen cultuur en
de houding die allochtonen hebben ten aanzien van autochtonen en de Nederlandse cultuur.
Het integratievraagstuk wordt tegen de achtergrond van het maatschappelijke en politieke
spectrum vanaf de komst van de gastarbeiders naar Nederland. In de jaren ’70 en ’80 heeft de
Nederlandse overheid de beleidsoptie integratie met behoud van de eigen identiteit
gehanteerd. Daarbij werd een belangrijke betekenis aan de zelforganisaties inclusief
sportverenigingen van migranten toebedeeld. Door emancipatie in eigen kring, net zoals in de
zuilenmaatschappij, zouden de migranten beter in staat zijn om in de samenleving te
integreren. Met andere woorden: versterking van de eigen culturele identiteit zou de
voorwaarde zijn voor een sociaalstructurele integratie. Vanaf het midden van de jaren ’80
ontstond er veel twijfel over de kwestie of de gerichtheid op de eigen cultuur zou leiden tot
een sociaaleconomische integratie. Langzamerhand werd de sociaaleconomische participatie
primair gesteld en werd ervan uitgegaan dat die vervolgens zou leiden tot een verdere sociaalculturele integratie. Geleidelijk aan wordt er afstand genomen van de beleidsoptiek integratie
met behoud van de eigen identiteit en wordt ervan uitgegaan dat immigranten zich eerst de
Nederlandse waarden en normen dienen eigen te maken om vervolgens sociaalstructureel te
kunnen integreren. Met het verschuiven van het integratieperspectief integratie met behoud
van identiteit naar integrerende assimilatie treden er ook verschuivingen op in het domein van
sociaal-culturele integratie. De cultuur van de migranten wordt nu eerder gezien als obstakel
om in de samenleving te kunnen integreren. Er is sprake van een eenzijdige richting van
aanpassing aan de Nederlandse cultuur, waarden, normen en het bekend zijn met de
Nederlandse taal en gewoontes. Daarnaast gaat het om de oriëntatie op de Nederlandse
samenleving. Dit type sociaal-culturele integratie zou als voorwaarde dienen om
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sociaalstructureel te kunnen integreren. Ik wil nagaan of deze beleidsoptie ook consequenties
heeft voor zelforganisaties van migranten en voor de status van sport in eigen kring.
3.2

Verschuivende integratieperspectieven

Het integratiebeleid van de afgelopen dertig jaar wordt gekenmerkt door een evolutielijn van
categoriaal beleid in de jaren zeventig, minderhedenbeleid in de jaren tachtig en het
integratiebeleid in de jaren negentig en 2000. Daarbij wordt voor iedere periode een andere
betekenis aan integratie gegeven met als gevolg dat ook de status van de zelforganisaties en
sporten in eigen kring worden beïnvloed. In paragraaf 3.2.1 bezie ik de beleidsoptie integratie
met behoud van eigen identiteit. Die heeft betrekking op de periode ‘ 70 - ‘80 en tot het
midden van de jaren ’90. Paragraaf 3.2.2 gaat over (integratie en ) assimilatie en heeft
betrekking op de periode van midden jaren ’90 en de jaren 2000. Paragraaf 3.2.3 gaat over
consequenties voor de status van sport in eigen kring en tenslotte wordt in paragraaf 3.2.4
ingegaan op de verruiming van de betekenis van het concept integratie.
3.2.1 Integratie met behoud van eigen identiteit
Aan het einde van de jaren vijftig werden Marokkanen en Turken naar Nederland gehaald,
omdat er een groot tekort was aan laaggeschoolde arbeiders in het kader van de
wederopbouw. Zij werden gastarbeiders genoemd, waarmee hun tijdelijk verblijf aangeduid
werd. In 1970 werd de ‘Notitie Buitenlandse Werknemers’ opgesteld, waarin aangegeven
werd dat het behoud van de culturele identiteit van de migranten belangrijk was (van
Meeteren 2005). Naar het belang ervan werd zelfs in de Troonredes van de jaren ’70
herhaaldelijk verwezen (Becker 2005). Om de migranten te behoeden voor zelfisolement en
vervreemding van hun eigen cultuur, besloot het kabinet hen tot zelfwerkzaamheden aan te
sporen d.m.v. zelforganisaties, want die zouden ook goed zijn voor de groepsgewijze
emancipatie en aanpassingen in het eigen land bij terugkeer. Tot 1980 is het beleid van de
overheid gericht op het behoud van de culturele identiteit van de migranten en niet zozeer op
de integratiebevordering van hen in de samenleving. In plaats van de term integratie werd
liever gebruikt inpassing in maatschappelijke verbanden. Aangezien er verondersteld werd dat
de migranten weer terug zouden gaan naar hun herkomstlanden, werd er in het begin van de
jaren zeventig geen aandacht geschonken aan sport en migranten. (vgl. Rijkschroeff,
Duyvendak en Pels 2003, Duyvendak 2002, vgl. Ghorashi 2006).
In de jaren ’70 heeft een aantal ontwikkelingen ervoor gezorgd dat de kwestie van de
migrantenpolitiek scherper werd gesteld en dat die een grote impact heeft gehad op het
minderhedenbeleid dat later vorm zou krijgen. Ik noem in navolging van De Jong (2002) de
belangrijkste ervan. Door de, wegens gezinshereniging aan het einde van de jaren ’70, grote
instroom van Turken en Marokkanen in de grote steden, ontstond onrust onder de autochtone
bevolking. Zij voelde zich overvallen en zag de nieuwkomers als concurrenten op de
woningmarkt. Als gevolg daarvan braken er in enkele wijken rellen uit. Daarnaast nam de
druk in de wijken nog verder toe door de komst van Surinamers als gevolg van de
onafhankelijkheid van hun land in 197519. De druk in de wijken werd verder verzwaard
doordat er sprake was van een economische recessie in Nederland als gevolg van de oliecrisis.
Een andere ontwikkeling die politiek voor veel opschudding heeft gezorgd, was de
treinkaping van de Molukkers, als actie gericht op hun onafhankelijkheidseis. In deze
atmosfeer van spanning en dreiging werd de WRR gevraagd om de regering te adviseren over
de manier waarop de gerezen problemen in de samenleving konden worden aangepakt (de
Jong (2002).
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In 1979 bracht de WRR een adviesrapport uit getiteld ‘Etnische Minderheden’. Daarin gaf de
Raad aan dat de migranten niet meer terug zouden gaan naar hun landen van herkomst en
pleitte ervoor als gevolg daarvan expliciet af te zien van de beleidsoptie integratie met behoud
van de eigen identiteit. De identiteit moest eerder in interactie met de samenleving verder
worden ontwikkeld. Verandering van identiteit stond hierbij dus centraal. Verder pleitte de
Raad ervoor dat de overheid een beleid moest voeren om de migranten als volwaardige
deelnemers in de samenleving op te nemen waardoor hun sociaaleconomische achterstanden
ingelopen zouden moeten worden. Autochtonen en migranten moesten elkaars opvattingen
leren respecteren. In 1983 kwam de eerste officiële regeringsnota uit getiteld ‘Etnische
Minderheden’, waarin de meeste adviezen van de WRR waren opgenomen en verwerkt. Toch
koos de regering ervoor om de beleidsoptie integratie met behoud van de eigen identiteit te
handhaven. De bedoeling hiervan was dat de migranten binnen hun eigen groep konden
emanciperen om vervolgens als groep in de samenleving te kunnen integreren (WRR 1979;
Minderhedennota 1983; de Jong 2002, vgl. Prins 2000).
De emancipatie in eigen kring vindt haar aansluiting bij het gedachtegoed van de verzuiling,
waarbij aan minderheidsgroepen eenzelfde plaats toebedeeld wordt als vroeger de zuilen in
Nederland hadden (de jong 2002:1, vgl Snel 2003, vgl Vemeulen en Penninx 1994). Ondanks
deze vreemde variant van het begrip integratie bleek dat er weinig animo onder de critici
bestond om op te reageren. Hoe kon men volgens het nieuwe beleidsdoel geïntegreerd zijn en
toch de eigen cultuur behouden? In een dergelijk geval heeft men een essentialistische
opvatting, een deterministische visie over cultuur. In die zin wordt cultuur gezien als een stuk
bagage, dat onveranderd blijft en dat men kan meeslepen in de wereld. Individuen worden
vanuit de essentialistische opvatting gezien als dragers ervan en geen makers, de culturele
invloed wordt als alles bepalend voor de handelingen van mensen. De benaderingswijze laat
weinig ruimte over aan de mens als creatief wezen en zijn individuele interpretaties waardoor
ook andere factoren die inherent liggen aan de verklaringsachtergrond van mensen
achterwege gelaten worden. Een ander probleem is dat geweld dat voorkomt onder bepaalde
leden van etnische groepen eerder als cultuurgebonden werd beschouwd, hetgeen als
legitimiteit diende voor generalisaties (vgl Snel 2003; vgl. Ghorashi 2007).
Volgens Rath (1991) is de visie integratie met behoud van de eigen identiteit gericht op de
afwijkende cultuur van de migranten. Juist deze essentialistische opvatting van cultuur van de
migranten bestendigt dat en vormt zo een voedingsbodem voor non-conformiteit. Dit laatste
was een essentiële voorwaarde voor het voortbestaan van de zuilen (Rath 1991). Ook andere
auteurs zijn van mening dat voor de integratiebevordering van allochtonen het principe van
het zuilensysteem van invloed is geweest (Koopmans 2003, Bagley 2003. Koopmans (2003)
zegt dat het Nederlandse systeem van verzuiling was ontwikkeld als een manier om conflicten
tussen religieuze en politieke groepen onder de autochtonen te bedaren en het is daarin
behoorlijk succesvol gebleken. Later is dit systeem ook toegepast om de integratie van
minderheden te bevorderen, maar het bleek dat dit niet goed functioneerde. Hij zegt het
volgende:
“However, it was never meant to serve as an instrument for the integration of
immigrants, and has proven to be very inadequate for that purpose…Neither
immigrants nor native Dutch people are helped by applying principles that were
originally meant for a native population with a largely similar socio-economic
status, and common history and political culture, to the integration of newcomers
with a different cultural background” (2003:167).

35

Het Nederlandse discours over minderhedenvraagstukken is gericht op conformiteit en nonconformiteit (Bagley 1971). Volgens Rath (1991) wordt de veronderstelde non-conformiteit
vooral geassocieerd met hun herkomst en dat proces noemt hij etnische minorisering. Hij is
van mening dat non-conformiteit het sleutelconcept is in Nederland. Of de migranten hun
eigen cultuur mogen conserveren of zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur, in
beide gevallen worden migranten voorgesteld als mensen met een levenswijze en mentaliteit
die afwijken van de mainstream van Nederland. “Hun (uitheemse) culturele non-conformiteit
wordt geproblematiseerd, omdat zij worden geassocieerd met achterstand, ja die zelfs wordt
gezien als indicatie van achterstand” (Rath 1991:112). Zo werd de achterstandsgedachte
gehanteerd op de gastarbeiders in een periode toen ze volledig participeerden op de
arbeidsmarkt en dus niet afhankelijk waren van de verzorgingsstaat. Ook toen men de
beleidsoptie integratie met behoud van de eigen cultuur hanteerde betekende het ook niet dat
hun cultuur niet vrij was van achterstand. In het WRR-rapport van 1979 werd aangegeven dat
er sprake was van sociale achterstand en culturele afzondering van de etnische groepen en dat
zij, zo werd ervan uitgegaan, dat zij tot de zwakste groepen zullen behoren en dat de
achterstand die de migranten in de samenleving opliepen, werd uitdrukkelijk toegeschreven
aan hun culturele achtergrond. Al met al werd het discours van het maatschappelijke debat
over de integratie van allochtonen in de jaren zeventig gekenmerkt door het pluralisme.
Daarbij werd de uitsluiting van hen in eerste instantie te wijten aan het gebrek aan ruimte dat
ze kregen voor de ontplooiing van hun sociaal-culturele non-conformiteit. De etnische
minderheden werden gestimuleerd zich verder te ontplooien, wat leidde tot de oprichting van
nieuwe voorheen in Nederland nog onbekende instituties. De beleidsoptiek integratie met
behoud van de eigen culturele identiteit gaf in de jaren zeventig en tachtig leden van
minderheidsgroepen de gelegenheid hun zelforganisaties op te richten die de overheid ook
subsidieerde (Rath 1991 174-175). Zahn (1984) is van mening dat tolerantie alleen bestaat in
relatie tot conformiteit waarbij voldaan moet zijn aan algemene sociale dan wel aan de
algemene spelregels. Conflicten die sowieso in elke samenleving voorkomen, worden in de
Nederlandse cultuur gereguleerd door het isoleren van bepaalde bevolkingsgroepen en
daarvoor gaven de zuilen oplossingen, want in de eigen kring kon men doen wat men wilde,
maar daarbuiten diende men zich te conformeren. Een sprekend voorbeeld is de gedachte
soevereiniteit in eigen kring. Tolerantie is bedoeld om afwijkende opvattingen en gedragingen
te reguleren en tegen non-conformiteit wordt in Nederland te lijf gegaan (Zahn 1984, vgl Rath
1991).
Het minderhedenbeleid werd gekenmerkt door twee sporen die op zich tamelijk los van elkaar
werden weergegeven. Spoor één richtte zich op de bevordering van de sociaaleconomische
integratie door het bestrijden van de maatschappelijke achterstand op het gebied van
onderwijs, arbeidsmarkt en huisvesting. Vervolgens ging het om het versterken van de
rechtspositie en het voorkomen van ongelijke behandeling door bijvoorbeeld discriminatie.
Het tweede spoor richtte zich op sociaal-culturele integratie, waarbij centraal stond het bieden
van ruimte voor de beleving en ontwikkeling van de eigen cultuur door het ondersteunen van
zelforganisaties en inspraakstructuur. Binnen de eigenorganisaties zouden de migranten
kracht kunnen putten en zich vaardigheden eigen kunnen maken om contacten met
autochtonen te onderhouden. Daarvoor konden ze steun krijgen van de overheid voor de
ontwikkeling en in standhouding van hun eigen organisaties. Emancipatie in eigen kring werd
als mogelijk en wenselijk beschouwd. Binnen de eigen organisatie was men sterk op
bonding20 dan wel op de eigen groep en identiteit gericht. Dat werd niet strijdig geacht met de
ontwikkeling van competenties ten behoeve van wederzijdse samenleving en respect.
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In ieder geval kwam de identiteit van de minderheden, meer dan voorheen, in het teken te
staan van integratie in de samenleving. Nog concreter, het werd dienstbaar gemaakt aan het
inlopen van achterstanden en het bevorderen van gelijke behandeling.
In de eerste helft van de jaren ’80 werd de sociaal-culturele ontwikkeling onder de
immigranten als doorslaggevend gezien voor het verbeteren van hun sociaaleconomische
positie in de samenleving (Rijkschroeff , Duyvendak en Pels 2003; vgl. Fermin 1997).
Binnen het domein sport werd ook een tweesporenbeleid gehandhaafd. In 1985 wordt de nota
‘Sport en Minderheden’ uitgebracht, waarin het vooral gaat om de sociale functie. Het
tweesporenbeleid had betrekking op samen sporten en apart sporten. Zowel gemengd sporten
als sporten in eigen kring wordt aangemoedigd. Spoor één was gericht op het meer
toegankelijk maken van de algemene voorzieningen voor allochtonen en spoor twee op het
mogelijk maken van specifieke sportvoorzieningen en zelforganisatiestructuren voor etnische
groepen op lokaal niveau. Sporten in eigen kring zou de migranten een uitstekende
gelegenheid bieden om in een vertrouwde omgeving in contact te komen met andere burgers
in de samenleving. Daarnaast kunnen zij het autochtone circuit, zoals sportinstituten, leren
kennen. Niet alle gemeenten hebben het zogenaamde tweesporenbeleid uitgevoerd. In het
kader van deregulering en vergroting van autonomie van maatschappelijke organisaties heeft
men de voorkeur gegeven aan de uitvoering van het algemene beleid. (Sport en Minderheden
1985; Van Dijk, Van Soomeren et al 1995,Van Schelven 1994).
Zelforganisaties, zoals voetbalclubs van minderheden, werden als tijdelijk gezien en werden
belangrijk geacht als een opstap voor allochtonen om via sport in eigen kring door middel van
het sportstimuleringsbeleid de overstap te maken naar algemene autochtone verenigingen. Dit
laatste wordt als volledige integratie en als het uiteindelijke doel gezien. Het
tweesporenbeleid zou een mobiliserende en emancipatoire werking hebben. Zo zou men er
eerder toe bereid zijn in de eigen vertrouwde omgeving met mensen met dezelfde achtergrond
deel te nemen aan sportieve activiteiten dan in typische Nederlandse sportverenigingen.
Daarnaast kon men in eigen kring ervaring opdoen in sociale vaardigheden en het besturen
van een sportclub. Gemeentelijke sportconsulenten werkten samen met allochtone
zelforganisaties en welzijnsinstellingen. Verzoeken uit het veld voor ondersteuning bij de
oprichting van eigen sportverenigingen werden met beide handen aangegrepen. De houding
van de bestuurders van de autochtone sportverenigingen was in de jaren tachtig echter
terughoudend. Ze waren van mening dat sportverenigingen geen maatschappelijke, maar
enkel sportieve taken moesten vervullen. De bestuurders van de autochtone sportverenigingen
zagen de gemeenten als concurrenten op de sportmarkt, omdat zij potentiële sportleden van
hen wegkaapten (Van Dijk, Van Soomeren et al 1995).
In de jaren ‘80 trad er een verbetering op ten aanzien van de huisvestingsituatie van
allochtonen, maar de onderwijsresultaten van de leden van minderhedengroepen lieten veel te
wensen over. Ook de werkloosheid onder hen en het aandeel allochtone jongeren in de
criminaliteit nam aanzienlijk toe. Tegen de achtergrond van de stijgende immigratie heerste er
onder de autochtone bevolking onvrede over de aldoor toenemende culturele diversiteiten.
Autochtone Nederlanders gaven aan dat de leden van minderhedengroepen voorgetrokken
werden. Toch liet het maatschappelijke klimaat het niet toe de migranten te problematiseren
(vgl. Entzinger 2003; vgl. Scheepers et al 2003, De Jong 2002). De kritieken en negatieve
gevoelens over immigranten werden eerder verzwegen en verborgen. Vanuit het principe van
tolerantie had men een berustende houding (vgl. van der Zee 1999) waarbij eerder respect
getoond werd voor de buitenkant van de organisaties van de migranten dan voor de inhoud
dan wel het pakket aan activiteiten dat de organisaties aanleverden. Het categoriale denken in
termen van culturele contrasten werd scherper dan in de jaren ’80 het geval was en is er
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binnen dit dominante discours minder optimistisch over dat immigranten binnen hun eigen
circuit kunnen emanciperen (Ghorashi 2006).
Vanaf het midden van de jaren ’80 overheerste een meer instrumentele visie op de culturele
eigenheid van de immigranten. Daarbij werd er getwijfeld of de gerichtheid op de eigen
cultuur bij zou dragen aan de structurele integratie in de samenleving. Nu werd de sociaaleconomische participatie als primair beschouwd en die zou vervolgens leiden tot een verdere
sociaal-culturele integratie. Langzamerhand werden de welzijnsorganisaties voor migranten
gedecategoraliseerd en werd in politieke kringen gedacht aan het bevorderen van de
toegankelijkheid van de immigranten tot de algemene voorzieningen. Wel bleef de
steunfunctie van dergelijke voorzieningen voor zelforganisaties gehandhaafd (Rijkschroeff,
Duyvendak en Pels 2003)
Aan het einde van de jaren ’80 gaf de WRR kritiek op het minderhedenbeleid, omdat er in
discussies te veel aandacht zou zijn besteed aan beleidsdoelstellingen, cultuurbeleving en het
veiligstellen van culturele en religieuze componenten. Toch besteedde de Raad enige
aandacht aan een te ontwikkelen cultuurbeleid voor die groepen die minder materiële
mogelijkheden hebben tot culturele en levensbeschouwelijke zelfbeleving. De Raad wees
hierbij op de wettelijke gewaarborgde vrijheid tot het oprichten van zelforganisaties en
gelijkheid van behandeling. Verder beval de Raad aan, dat het cultuurbeleid tot een
zelfstandig onderdeel van het allochtone beleid moest worden, zodat dat ook van toepassing is
voor diegenen die geen sociaal-economische achterstand ondervonden. Op een dergelijke
manier werd het cultuurbeleid van het integratiebeleid gescheiden. De Raad vond dat er te
weinig vordering was geboekt op het gebied van de sociaalstructurele integratie, zoals
opleidingen van de immigranten. De immigranten kwamen in een aldoor grotere
achterstandspositie te verkeren tegenover de autochtone Nederlanders. Ook was er inmiddels
een stijgende behoefte aan hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt en als gevolg daarvan was er
een dalende vraag naar laagopgeleiden. Als gevolg van deze ontwikkeling heerste er relatief
gezien een sterke toename van werkloosheid onder de immigranten. Een ander punt van
kritiek was dat de immigranten onbedoeld te veel als zorgcategorie benaderd werden,
waardoor eigen initiatieven steeds meer uitbleven. Daarbij zag de Raad aanleiding om
immigranten niet meer als groep te benaderen, maar hen voortaan als individuen aan te
spreken(WRR 1989, vgl. Rijkschroeff, Duyvendak en Pels 2003, vgl. de Jong 2002).
De regering heeft in grote lijnen de adviezen van de Raad overgenomen. In 1992 werd het
minderhedenbeleid omgedoopt tot ‘integratiebeleid’. Het perspectief van de multiculturele
samenleving werd langzamerhand verlaten, maar de term minderhedenbeleid bleef
gehandhaafd evenals het hele bouwwerk eromheen zoals de vele migrantenorganisaties en
overlegorganen, die gefaciliteerd en gerespecteerd werden (Langendijk en van der Gugten
1995, de Jong 2002).
Volgens Fermin (1997) is gedurende 1980 tot 1994 de term emancipatie in het politieke debat
geleidelijk aan vervangen door integratie, hetgeen gepaard ging met een veranderingsproces
waarbij de aandacht voor de beleving van de eigen identiteit afnam. Daarnaast veranderden de
bestaande structuren en kwam er een toenemend accent te liggen op individuele inpassing van
allochtonen in deze structuren. Daarmee veranderde ook het belang dat gehecht werd aan de
eigen identiteit (Fermin 1997). Het integratiebeleid richtte zich op de verhoging van de
participatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en was minder groepsgericht. Het richtte
zich meer op individuen en individuele verantwoordelijkheid binnen groepen die in
achterstand verkeerden. Daarnaast werd de individuele sociaal-economische participatie
gezien als de mogelijkheid om te emanciperen. Ook werd in het integratiebeleid afscheid
genomen van de institutionalisering van etnische pluraliteit als beleidsdoelstelling. Die werd
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gerekend tot het persoonlijke domein van de allochtonen. Dit beleid was van relatief korte
duur, want in de tweede helft van de jaren negentig ging de sociaal-culturele eigenheid van
allochtonen steeds meer gelden als risico voor gebrekkige integratie en werd ze ook gezien als
een bedreiging voor de sociale cohesie in de samenleving. Daarnaast werd het cultureel
anders zijn ook als problematisch gezien, omdat daarin vrouwen en homoseksuelen geen
gelijkwaardige plaats zouden krijgen. Op een dergelijke wijze werd de cultuur van de
immigranten in de publieke en politieke debatten als een zelfstandige kwestie gezien
(Rijkschroeff, Duyvendak en Pels 2003).
In de volgende paragraaf zien we dat de verdere verschuivingen van de betekenis van
integratie steeds meer zullen duiden op assimilatie.
3.2.2 (Integratie en ) assimilatie
De minderhedendebatten in de jaren ’90 en daarna laten een drietal nieuwe ontwikkelingen
zien: het debat vindt niet alleen plaats binnen het parlement, maar ook binnen het publieke
discours. De cultuur van de immigranten wordt als oorzaak gezien voor hun sociaaleconomische achterstand en tenslotte als voorwaarde voor sociaaleconomische integratie
gesteld. Het uitgangspunt dat de immigranten zich eerst de Nederlandse waarden en normen
eigen moeten maken, duidt op een politiek van assimilatie. Het is daarom relevant, voordat ik
inga op de verdere verschuiving van het begrip integratie in de minderhedendebatten in de
jaren ’90 en 2000, in deze paragraaf eerst in te gaan op het begrip assimilatie.
Het oud denken over assimilatie (zie Gordon 1964) ging uit van een totale culturele
eenvormigheid van immigranten. Brubaker (2003) maakt een onderscheid in een algemene en
een organische betekenis van assimilatie. Assimilatie in algemene betekenis duidt volgens
hem op eenvormigheid in gedrag ofwel handelen in overeenstemming met een gelijksoortig
gedrag. Hij zegt:
“…To assimilate means to become similar or to make similar or treat as similar…
Assimilation is thus the process of becoming similar, or of making similar or
treating as similar…” (Brubaker 2003:42).
In de organische betekenis heeft assimilatie betrekking op absorptie in de cultuur van
een land inclusief haar sociale systeem. Hij zegt:
“To assimilate something is to convert (it) into a substance of its own nature, as
the bodily organs convert food into blood, and hence into animal tissue…to
absorb into the system, (to) incorporate”. Assimilation in this sense implies
complete absorption”(Brubaker 2003:42).
Volgens Brubaker (2003) is de opkomst van assimilatie in het Nederlandse debat niet gericht
op complete gelijkheid in gedrag noch op een complete absorptie in het gehele sociale
systeem. Het lijkt eerder gericht te zijn op verschillende domeinen. Maar er komt als snel
verandering in dit gedachtegoed, want na de moord op Theo van Gogh ervoeren velen dat de
kern van de Nederlandse nationale identiteit was aangetast. Het Nederlandse beleid werd
daardoor steeds meer geïnspireerd naar een sterke assimilatie waarbij een eenduidig gevoel
voor Nederland, loyaal en trots zijn op Nederland belangrijk geacht werd. Migranten worden
voortaan geacht totaal op te gaan in de Nederlandse cultuur. Dit in tegenstelling tot Brubakers
beperkte vorm van assimilatie van gelijkenis (Kortweg 2005).
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Koenis (2003) is van mening dat Nederlanders als burgers van een politieke gemeenschap de
drie belangrijkste kernelementen met elkaar delen, namelijk de Nederlandse grondwet, de
rechtsorde en de taal (Koenis (2003).
De politieke partijen verwerpen assimilatie als filosofie, maar richten zich toch op een op
assimilatie gericht discours. Aanpassen aan de Nederlandse cultuur, de waarden, normen, taal,
leefregels en samenleving staan daarbij centraal, waarbij er gepleit wordt voor het
terugdringen van deviante cultuurelementen uit de Nederlandse samenleving. Ook wordt er
een warm pleidooi gehouden loyaal aan en trots te zijn op Nederland (vgl. van Meeteren
2005; vgl. Spijkerboer 2007, vgl. Driouichi 2007). Een dergelijke emotionele binding met
Nederland blijkt volgens Entzinger (2003) uit de beleidsontwikkeling in 1998 vertolkt in de
nota ‘Kansen krijgen, kansen pakken’ die nationalistische tendensen vertoont, want tot twee
keer toe wordt er gerefereerd aan aanpassingen van immigranten aan “ons land”. Dergelijke
verwijzingen waren volgens hem tot op dat moment afwezig in de beleidsontwikkeling t.a.v.
immigranten en het integratievraagstuk. In het laatste decennium van de vorige eeuw
verandert het minderhedendebat niet alleen verder, maar zal ook de cultuur van de
immigranten nog meer als problematische factor bezien worden. Bovendien zal integratie van
immigranten verder ingebed worden in het zich eigen maken van de Nederlandse cultuur,
zoals de waarden en normen, want in deze nieuwe situatie wordt de “afwijkende” cultuur van
de migranten nu beschouwd als oorzaak van hun sociaaleconomische achterstand. Nu ook
blijkt dat wanneer het mikpunt van het beleid van groep naar individu verschoof, paradoxaal
genoeg wordt het uiteindelijke beleid toch op basis van culturele groepen vormgegeven
(Entzinger 2003).
In de jaren negentig en 2000 zijn er een aantal discussiethema’s in het publieke discours
besproken vooral op het gebied van integratie en cultuurverschillen, die het
minderhedenbeleid in de loop van dat decennia totaal zou veranderen. In ieder geval werd er
in het jaar 2000 voorgoed afscheid genomen van het multiculturalisme en werd er een sterk
pleidooi gehouden voor assimilatie. Pim Fortuyn, voorman van de LPF, en Paul Scheffer,
publicist en prominent lid van de PVDA, hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld (Van
Meeteren 2005, Prins 2004).
Er was op het gebied van onderwijs in eigen taal en cultuur een maatschappelijk debat gaande
waarbij de voorstanders van mening waren dat allochtone kinderen eerst hun eigen
moedertaal moeten leren spreken. Naarmate ze die vloeiend zouden spreken. zouden ze de
Nederlandse taal ook beter beheersen. De tegenhangers van onderwijs in eigen taal en cultuur
waren echter van mening dat de allochtone kinderen bij de start in ieder geval een achterstand
in het Nederlands hadden en dat ze die nog meer zouden vergroten door zich te verdiepen in
de eigen taal. Zij moesten juist extra investeren om de Nederlandse taal in voldoende mate
eigen te maken. Dat zou een betere garantie zijn om succesvoller te worden in het onderwijs.
Daarnaast was een discussie die aangevoerd werd door de VVD-er Frits Bolkestein. Hij
pleitte ervoor dat immigranten de dominante cultuurpatronen van Nederland moesten
overnemen. Er volgde een scala aan voorbeelden van cultuurgebonden geweld dat vaak als
onderdeel gezien werd van de islamitische cultuur. Op een dergelijke manier werden
islamitische migranten niet alleen als anders gezien, maar mogelijk ook als gevaarlijk en als
een bedreiging voor de samenleving (Entzinger 2003; vgl Snel 2003, vgl. de Jong 2002).
Duidelijk wordt dat aan het begin van de jaren 2000 de integratiecomponenten sociaalcultureel en sociaaleconomisch van elkaar worden gescheiden. Het sociaal-culturele leven
van de migranten behoort voortaan niet alleen tot hun private domein, maar werd tevens
beschouwd als belemmering voor de sociaalstructurele integratie in de samenleving. Daarvoor
in de plaats wordt ervan uitgegaan dat de immigranten zich eerst zouden moeten aanpassen
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aan de Nederlandse waarden en normen, en dit zou dan doorslaggevend zijn voor hun
sociaaleconomische integratie in de samenleving. Deze verschuiving is gepaard gegaan met
het politieke debat dat zich minder beperkte tot het parlement, maar dat door de steeds
scherper wordende discussie in toenemende mate daarbuiten plaatsvond via de media. Daarbij
wordt de eigen cultuur van de immigranten als stagnatie gezien. Culturele identiteiten van
immigranten worden nu niet alleen als veranderlijk, maar eerder als veranderbaar gezien. In
die zin wordt de immigrant als maakbaar gezien, net zoals de samenleving (Rijkschroeff,
Duyvendak en Pels 2003, vgl. Snel 2003; Ghorashi 2006).
In het nieuwe discours van de jaren 2000 worden verder de sociaaleconomische
achterstanden van minderheden geweten aan eigen culturele en religieuze factoren. Deze
zouden belemmerend werken op hun integratieproces in de samenleving (Essed en Nimako
2006). Binnen het dominante discours rondom migranten wordt nu vanuit de
achterstandsgedachte opnieuw hun vermeende sociaal-culturele anders-zijn oftewel hun
veronderstelde non-conformiteit gebruikt (Rath 1991, Ghorashi 2006). Voortaan werd met de
sociaal-culturele integratie van minderheden bedoeld, het eigen maken dan wel overnemen
van de Nederlandse waarden en normen en het mogelijk afzien van de eigen culturele en
religieuze opvattingen (Van Meeteren 2005; Uitermark en Duyvendak 2005). Daartoe speelde
de bijdrage van Paul Scheffer in het publieke en later ook in het politieke discours een
belangrijke rol. In zijn genaamd ‘Het multiculturele drama’, sprak hij zijn zorg uit van vele
Nederlanders over de toename van de grote groepen immigranten, de stagnerende integratie,
de vorming van een etnische onderklasse, het achterblijven van hele generaties allochtonen,
de toename van segregatie in de Randstad en de toename van de moslimbevolking in de
samenleving. Dit alles resulterend in een etnische onderklasse die bestaat uit mensen die zich
niet verbonden voelen met de Nederlandse cultuur. Op den duur zou dit de sociale cohesie
stagneren en als gevolg daarvan zou ook het functioneren van de liberaal-democratische staat
stagneren. Een oorzaak hiervan zou zijn gelegen in het feit dat de moslims niet liberaal
zouden zijn. Hij is ook bezorgd over de aarzelende en gelaten reactie van de Nederlandse
intellectuelen en politieke elite over het multiculturele drama. De overheid, die respect voor
de culturele identiteit van de immigranten in acht heeft willen nemen, heeft het nagelaten om
de principes van haar eigen liberale democratie te verdedigen. In wezen bracht hij weinig
nieuwe gezichtspunten naar voren, bezien vanuit de ontwikkeling in de jaren negentig, alleen
zijn toonzetting was nu harder dan gebruikelijk was. Volgens hem is het belangrijk dat, wil
men dat de sociale cohesie niet uiteenvalt, immigranten zich de principes van de liberale
democratie moeten eigen maken en dat zij kennis moeten nemen van de Nederlandse cultuur
en geschiedenis (Entzinger 2003, vgl. Snel 2003).
In het politieke spectrum werd gesteld dat de integratie mislukt was, ondanks het rapport van
de parlementaire commissie-Blok, die vaststelde dat de integratie van de meeste immigranten
wel degelijk was geslaagd en dit zonder toedoen van het beleid van de overheid (Blok et al
2004).
3.2.3 Consequenties voor de status van sport in eigen kring
Door de verschuiving van het integratieperspectief van emancipatie in eigen kring tot
sociaalstructurele integratie waarbij juist de cultuur van de immigranten als oorzaak voor hun
achterstand en belemmering voor een verdere integratie beschouwd werd, heeft dat
langzamerhand ook consequenties gehad voor de rol van migrantenzelforganisaties in het
algemeen en sport in eigen kring in het bijzonder. Hierbij werd de opvatting gehuldigd dat de
oriëntatie op de zelforganisatie ten koste zou gaan van integratie van de immigranten in de
Nederlandse samenleving. Integratie zou eerder betrekking hebben op het zich eigen maken
van de Nederlandse cultuur, zoals de taal, normen en waarden en deelname aan Nederlandse
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organisaties. “Hoe groter de oriëntatie op de zelforganisatie, des te kleiner de interesse in en
toenadering tot de Nederlandse cultuur en Nederlandse organisaties” (vgl.Rijkschroeff en
Duyvendak 2004:18).
In de kabinetsnota ‘Wat sport beweegt’ (1996) wordt de maatschappelijke participatie met
sport in relatie gebracht en wordt onder dit thema aandacht geschonken aan het
integratiebeleid. Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht dat allochtonen gestimuleerd
worden om gebruik te maken van het sportaanbod – sporten in eigen of gemengde teams – en
dat ze actief worden in beroepsmatige kaderfuncties. Ook bevordert het kabinet dat
allochtonen zelf verenigingen oprichten en in stand houden. Dit vanwege het feit dat ze anders
veel op straat sporten en onvoldoende aansluiting vinden met het bestaande sportaanbod.
Sportbeoefening in eigen zelfopgerichte clubs wordt gezien als emancipatie in eigen kring en
wordt relevant gevonden. Sportstimulering kan bijdragen tot integratie van allochtonen met
andere bevolkingsgroepen. Er wordt door het beoefenen van sport een nieuw nagestreefd doel
bereikt, namelijk sociale cohesie. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat via sportbeoefening in
verenigingsverband, (sport)scholen en in de buurt persoonlijke contacten en relaties tot stand
komen, mensen hun vriendenkringen en relaties kunnen opbouwen en het
gemeenschapsgevoel kan worden versterkt. Het verrichten van vrijwilligerswerk kan
bovendien bijdragen tot oriëntatie op de Nederlandse cultuur en leiden tot persoonlijke- en
groepsontwikkeling (Rijkschroeff, Duyvendak en Pels 2004, vgl. Wat sport Beweegt (1996).
Volgens Lagendijk en van der Genugten (1995) streven gemeenten bij het uitvoeren van het
sportstimuleringsbeleid naar sociale integratie, waarbij voornamelijk bestaande autochtone
sportverenigingen de organisatorische voorkeur krijgen boven sport in eigen kring, waarvan
dit laatste al vanaf het einde van de jaren tachtig ook minder aandacht heeft gekregen. Dit
blijkt uit het feit dat gemeenten terughoudend zijn met het creëren van voorwaarden tot
zelforganisaties van allochtonen, omdat er nadruk gelegd wordt op integratie in het
sportstimuleringsbeleid. Doorgaans gaat het eerder om integratie in Nederlandse
organisatiestructuren dan om emancipatie in eigen kring door het oprichten en in stand
houden en uitbreiden van allochtone organisaties (Lagendijk en van der Genugten (1995).
In het laatste decennium van de vorige eeuw kwam het accent te liggen op gemengd sporten,
zowel in het publieke als in het politieke discours. Zelforganisaties van allochtonen en ook
segregatie- en concentratiewijken werden als belemmerend ervaren, omdat die de onderlinge
groepsbanden zouden versterken en de oude identiteiten van de leden en de loyaliteiten met
het herkomstland in stand zouden houden (vgl. Vermeulen 2005, Waldinger Fitsgerald 2004).
Enkele jaren voordat de WRR met het rapport over identificatie met Nederland (2007)
uitkwam, was er beleid al gericht op decategorisatie in de sport. In de nota ‘Tijd voor Sport in
2005 merkt men op dat er nog sprake is van achterstand in de sport onder sommige allochtone
groepen en wordt gepleit dat vooral de allochtone jeugd door middel van sport een plaats in
de samenleving kan verwerven. Er wordt aangegeven om een programma op te zetten waarbij
sport ingezet kan worden om een volwaardig burgerschap na te streven. In het programma
Meedoen Allochtone Jeugd door Sport (2006-2010) wil men langs twee sporen werken.
Vanuit het ene spoor zal gewerkt worden om de bestaande autochtone infrastructuur open te
stellen en vanuit het andere spoor is het de bedoeling de allochtone jeugd te stimuleren deel te
nemen aan de sport en samen met hun ouders actief in (algemene) sportorganisaties te
participeren (Tijd voor sport 2005:42).
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3.2.4 Verruiming van de betekenis van het concept integratie
Mede door de debatten in het politieke en maatschappelijke discours over het
integratievraagstuk van immigranten werden er zowel in de wetenschap als in de kring van
advies en beleid nieuwe componenten aan het concept integratie toegevoegd. Zo komen er in
het jaar 2000 twee dimensies bij waarbij aan integratie, naast sociaaleconomisch en sociaalcultureel nu ook de component politiek-juridisch toegevoegd wordt (zie Entzinger en
Biezeveld (2003). Esser (2003: 50-51) brengt een indeling over het concept integratie die
bestaat uit de volgende componenten: culturation, positioning, interaction en identification.
Culturation verwijst naar het zich eigen maken van voldoende kennis en vaardigheden, zoals
de taal, geld en regels en culturele knowhow om te kunnen deelnemen aan de nieuwe
samenleving. Positioning verwijst naar de sociale positie van de nieuwkomers in de
samenleving, bij interaction gaat het om sociale relaties die etnische scheidslijnen
overschrijden en ten slotte verwijst identification naar mentale en emotionele verbondenheid,
dan wel loyaliteit met de nieuwe samenleving.
In Het WRR-rapport van 2007 wordt het arsenaal van integratie-ingrediënten aangevuld met
functionele, normatieve en emotionele identificaties. Hiermee wordt gepleit voor
decategorisatie, zoals het afstand nemen van het groepseigene, loyaal aan en trots te zijn op
Nederland en het hebben van gedeelde normen. Bij functionele identificatie gaat het om het
lidmaatschap van een groep of gemeenschap zelf. Deze komt tot uitdrukking in allerlei
institutionele regels en in praktische omstandigheden, wanneer mensen elkaar ontmoeten en
een gemeenschappelijk belang of doel nastreven. Bij de functionele identificatie moet er
sprake zijn van een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid en reciprociteit.
“Functionele identificatie is een proces waarbij eerst decategorisering
plaatsvindt… bestaande groepsgrenzen worden afgezwakt of opgeheven ten
gunste van een ruimer wij, dat meerdere groepen kan omvatten”(2007:59).
Onder normatieve identificatie verstaat men de juridische, sociale en morele normen die
richtinggevend zijn voor het gedrag van de leden van de groep. Bij normatieve identificatie
gaat het om een oriëntatiesysteem en een referentiekader die ordening en houvast aan mensen
geven. Daarnaast gaat het om de gedeelde gebruiken en tradities. Er is sprake van normatieve
identificaties wanneer normen gedeeld worden, onderhouden en herbevestigd worden. Daarbij
kunnen er verschillende gradaties van normatieve identificaties zijn. Ten slotte wordt met
emotionele identificatie de mate bedoeld waarin leden zich in emotionele zin zich verbonden
voelen met de groep. Daarbij gaat het om een “sense of belonging”, en loyaliteit aan en
emotionele verbondenheid met Nederland (WRR 2007:58-59, vgl. WRR 2003).
Op basis van deze componenten heeft het concept integratie in de afgelopen drie decennia
verschillende betekenissen en politieke ladingen ondergaan, en is het naar mijn mening van
betekenis geweest op de status van zelforganisaties van immigranten in het algemeen en sport
in eigen kring in het bijzonder.
Het integratiebeleid van de overheid wordt, zoals is gebleken, gekenmerkt door een
culturalistische- en een achterstandsbenadering . In beide gevallen wordt de cultuur van de
immigranten als afwijkend gezien. Deze essentialistische opvatting van cultuur vormt
zodoende een voedingsbodem voor hun non-conformiteit in de Nederlandse samenleving.
Terwijl vanuit de culturalistische benadering migranten gestimuleerd werden om hun eigen
organisaties in het algemeen en sportverenigingen in het bijzonder op te richten, wordt vanuit de
achterstandbenadering juist ervan uitgegaan dat gerichtheid op zelforganisaties tot meer
achterstand zal leiden.
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In de volgende drie hoofdstukken zal ik aandacht besteden aan de ontstaansprocessen van
allochtone voetbalclubs in de Nederlandse samenleving.
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Hoofdstuk 4

4.1

Ontstaan van de eerste Haagse Surinaamse
voetbalvereniging

Inleiding

In het vorige hoofdstuk heb ik aandacht besteed aan de wisselende integratieperspectieven en
de gevolgen daarvan op de status van zelforganisaties van migranten in het algemeen en sport
in eigen kring in het bijzonder. Zo heb ik getoond dat in de jaren zeventig en tachtig een
beleidsperspectief gehanteerd werd genaamd “integratie met behoud van identiteit” .
Zelforganisaties van migranten, zoals sportclubs, werden beschouwd als een gelegenheid
waar mensen in eigen kring konden emanciperen. De geest van dit gedachtengoed stamt af
van de zuilenperiode (vgl Rath 1991). Al in het begin van de jaren negentig ontstonden er
kenteringen in dit gedachtengang, met het gevolg dat het oorspronkelijke integratieperspectief
steeds meer plaats maakte voor een op assimilatie gerichte integratie. Sport in eigen kring
werd niet meer als wenselijk beschouwd, omdat ervan uitgegaan werd dat gerichtheid op de
eigen etnische leden en cultuur de integratie van de leden zouden tegenwerken. Sporten in
algemene sportverenigingen werd beschouwd als teken van integratie.
Intussen hebben verschillende groepen mensen hun voetbalclubs opgericht.
De ontstaansprocessen van de voetbalverenigingen hebben zich in bijna alle gevallen
afgespeeld in het sportdiscours, zoals in een park of in een omgeving waar men direct gelieerd
was aan de voetbalsport. In één geval – zie de voetbalvereniging Groene Ster Maroc in bijlage
1 – voltrekt het ontstaansproces zich binnen het discours van het socciaal-cultureel werk.
Aangezien dat verder voor de oprichting van de sportclub geen additionele informatie
oplevert, zal ik me bij de beschrijving van de ontstaansprocessen richten op die clubs die in
het sportdiscours hebben plaatsgevonden. Om hun ontstaansachtergrond en motieven van de
oprichting van de voetbalclubs te weten te komen houd ik me in dit hoofdstuk bezig met de
ontstaansprocessen van de eerste Haagse Surinaamse voetbalvereniging genaamd Toofan.
Daarna bezie ik de ontstaansprocessen van de Haagse Surinaamse voetbalverenigingen
Takdier Boys, TAC’90 en Wanica Star, aangezien deze clubs aan elkaar gelieerd zijn.
Maar voordat de ontstaansontwikkeling van deze voetbalverenigingen wordt besproken is het
belangrijk enige relevante achtergrondinformatie te verstrekken.
In het pluralistische Suriname hadden de drie grote etnsiche groepen de Hindostanen, creolen
en Javanen naast eigen radiostations en politieke partijen ook hun eigen sportclubs.
Aangezien Suriname een districtenstelsel kent, waarbij elk disrict weer uit diverse regio’s
bestaat, hadden deze etnische groepen binnen die regio’s hun eigen voetbalclubs en kwamen
zij tegen elkaar uit. Hun voetbalclubs vormden een belangrijk ankerpunt van hun regioidentiteit op basis waarvan zij zich van anderen onderscheidden. Dit gebeurde niet alleen op
intra-etnisch niveau, maar ook op interetnisch nievau.
De Surinamers die in de jaren zestig, zeventig en tachtig uit deze regio’s naar Nederland
kwamen, blijken gevoelig te zijn voor hun oude sentimenten en onderlinge sociale
verhoudingen. Bij de volgorde van de ontstaansprocessen van de voetbalclubs heb ik me in
eerste instantie laten leiden door hun onderlinge verbondenheid en minder door de
chronologische oprichtingsdata.
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In dit hoofdstuk besteed ik achtereenvolgens aandacht aan de ontstaansprocessen van de
voetbalverenigingen Toofan, Takdier Boys , TAC’90 en Wanica Star.
Figuur 2.Schematische weergave van de ontstaansachtergrond van de voetbalvereniging
Toofan in Nederland
Enkele leden van de Hindoestaanse social-cultuele vereniging Manan in Den Haag

Voetbalvereniging Toofan
uit het herkomstland

Spontane ontmoetingen in
het Zuiderpark in Den Haag

Toofan

In paragraaf 4.1 is onderwerp het ontstaansproces van de voetbalvereniging Toofan en
vervolgens wordt ingegaan, in de paragraaf 4.2 op het ontstaansproces van de
voetbalvereniging Takdier Boys. In paragraaf 4.3 tenslotte behandel ik de ontstaansprocessen
van de voetbalverenigingen TAC’90 en Wanica Star.
4.1.1 Voetbalvereniging Toofan: het begin
In het begin van de jaren zestig immigreerden enkele ex-spelers en sympathisanten van een
voetbalvereniging in Suriname die de naam Toofan droeg, naar Nederland. In Den Haag
hadden ze al snel contact met een groep Hindostaanse studenten van de Hindostaanse sociaalculturele vereniging Manan. Er heerste onvrede in deze vereniging. In die tijd bestond de
groep Surinamers in Den Haag uit een paar honderd mensen. De meeste hadden heimwee naar
hun moederland Suriname. Als men elkaar op straat tegenkwam, werd er uitgebreid
informatie over Suriname en de beleving in Nederland met elkaar uitgewisseld. De leden van
de kerngroep Hindostanen die in Suriname bij de voetbalvereniging Toofan hadden gespeeld
troffen elkaar regelmatig in de Schilderswijk in Den Haag. Sommigen hadden zelfs samen
gereisd van Suriname naar Nederland. Hun onderlinge cohesie leek in het nieuwe land nu
sterker te zijn dan voorheen in Suriname, zeker door hun nieuwe status van buitenlanders in
Nederland en de heimwee die ze inmiddels ondervonden. De ex-voetballers van de
voetbalvereniging Toofan uit Suriname en enkele jongeren van de sociaal-culturele
vereniging Manan ondergingen in de nieuwe samenleving ook nieuwe processen op het
gebied van etnische identiteitsvraagstukken. Het psychologische van bij een vertrouwde groep
te behoren bleek steeds een grote behoefte onder hen te zijn. In wezen vormden zij zelf die
groep waarnaar ze koesterden, alleen moest die nog vorm gegeven worden. Ze zochten naar
een mogelijkheid om hun sociale contacten op een of andere wijze te institutionaliseren. De
ex-voetballers van de voetbalvereniging Toofan hadden het vaak over een onderwerp,
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namelijk het weer samenzijn, weer te kunnen voetballen zoals men dat vroeger in Suriname
gewend was. Zij wilden allen hun oude favoriete “Toofan” nu in Nederland voortzetten.
Daarnaast konden ze hun samenzijn structureel maken waardoor ze konden sporten en
tegelijkertijd door het sporten met gelijkgestemden bij elkaar blijven, omgaan met de nieuwe
rollen en de waardering die ze in de nieuwe samenleving kregen.
In de zomerperiode speelden ze recreatievoetbal in het Zuiderpark in Den Haag. Dit park was
tijdens warm weer een ontmoetingsplaats voor de Surinamers die naar Nederland kwamen.
Het voetballen in het Zuiderpark trok de pas aangekomen Surinaamse jongens van diverse
pluimage aan. Nadat men ongeveer een seizoen lang recreatievoetbal had gespeeld, vond men
dat men voldoende leden en motivatie had om een eigen voetbalvereniging op te richten en
besloot zich derhalve bij de K.N.V.B aan te melden. Men had toen in totaal vijfentwintig
leden. De meeste waren ex-spelers van de oude voetbalvereniging Toofan in Suriname, de rest
bestond uit jongeren die de periodieke bijeenkomsten van de sociaal-culturele vereniging
“Manan” in Den Haag bijwoonden en een paar andere jongens die gelieerd waren aan de
voetbalvereniging Toofan in Suriname. Men richtte zich op Suriname en de Surinamers in
Nederland en richtte op 20 juli 1962 in Den Haag de Surinaamse sportvereniging Toofan op.
Deze naam refereerde volgens hen aan de befaamde voetbalclub in Suriname. Hun oriëntatie
op Suriname en de Surinamers in Nederland hebben de leden tot uiting willen brengen door in
de statuten expliciet aan te geven dat het om een Surinaamse voetbalvereniging gaat.
In die tijd moest volgens de reglementen van de K.N.V.B. elk lid tevens voetballend lid zijn.
Daarnaast moest men tenminste drie elftallen hebben om volgens de K.N.V.B. deel te kunnen
nemen aan competities. Daar de groep Surinamers tot een zogenaamde bijzondere groep in
het sportgebeuren behoorde, heeft men toen de opgerichte voetbalvereniging Toofan
dispensatie verleend van die voorwaarden.
De voetbalvereniging Toofan in Nederland wordt sterk gekarakteriseerd door de heer Johan
Gangadajal, de markante voorzitter die vrij vroeg na de oprichting zijn intrede deed en die
onafgebroken zijn voorzittersrol vervuld heeft ook tijdens dit onderzoek. Aangezien de
verdere ontwikkeling van Toofan voor een groot deel door hem is bepaald, wordt in het kort
ingegaan op zijn achtergrond.
4.1.2 Johan Gangadajal, voorzitter van Toofan
In Suriname speelde hij bij verschillende voetbalverenigingen en heeft ook bestuurlijke
ervaring opgedaan. Hij voetbalde bij, zoals hij het zelf noemt, “buurt- en straatclubs”, waarin
hij ook de functie had van “commissaris voor het materiaal”: hij moest de voetbalattributen
beheren en zorgen voor aankoop van materiaal. Verder heeft hij in Suriname bij de
voetbalvereniging “Snip”en “Sonny Boys” gespeeld. Als speler ging hij veel uit met de
overige jongens uit de clubs en woonde allerlei voetbalwedstrijden bij van verschillende
etnische groepen. Daarnaast heeft hij ook bestuurlijke ervaring opgedaan in de voetbalverenigingen “Voorwaarts”. Zijn capaciteit om leiding te geven in een bedrijf bleek al in
Suriname van belang te zijn. Hij werkte drie jaar lang als administratieve kracht bij het
Centraal Bureau van de Burgerlijke Stand en had weldra de hele leiding van de afdeling waar
ongeveer veertig personen werkten.
In 1963 is de heer Gangadajal in Nederland aangekomen. Gedurende zijn reis naar Nederland
ontmoette hij in het vliegtuig een paar Surinaamse jongens die toevallig afkomstig waren uit
de regio waar de voetbalvereniging Toofan in Suriname opereerde. Deze jongens waren net
zoals de heer Gangadajal op weg naar Nederland voor studie of voor een betere toekomst. Op
1 mei 1963 arriveerde de heer Gangadajal samen met deze jongens in Nederland. Dat viel
hem erg tegen, omdat:
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“…de winter van 1962-1963 was erg streng, zelfs zo streng dat de
deuren van de huizen door vorst met veel moeite opengingen…die
winter was zelfs tot mei 1963 te merken…ik dacht waar ben ik toch
beland.”
Toen het weer wat beter werd, zocht deze groep – die toen uit vier personen bestond – de
spelers op van de inmiddels in Nederland opgerichte voetbalvereniging Toofan. Men
ontmoette elkaar in het Zuiderpark tijdens voetbalwedstrijden die men onderling
organiseerde. In de zomer van 1964 ging de heer Gangadajal, samen met de jongens die hij
onderweg van Suriname naar Nederland had ontmoet en met wie hij inmiddels een hechte
band had ontwikkeld, als toeschouwer naar een wedstrijd van de voetbalvereniging Toofan.
Daar ontmoetten ze nog heel veel vrienden en bekenden uit Suriname. Sommige van hen
speelden bij de in Den Haag opgerichte voetbalvereniging Toofan. De heer Gangadajal uitte
wat kritiek over bestuurlijke zaken van de voetbalvereniging Toofan in Nederland. Kort
daarna werd hij spontaan door een lid gevraagd deel te nemen aan een algemene
ledenvergadering van deze voetbalvereniging. Die vergadering is op niets uitgelopen en de
volgende vergadering werd gepland op 3 oktober in hetzelfde jaar. Tijdens deze vergadering
heeft het voltallige bestuur toen afscheid genomen met uitzondering van de secretaris.
4.1.3 Reden voor het aftreden van het bestuur
De eerste voorzitter, wijlen heer S. heeft de voetbalvereniging Toofan in Den Haag maar een
jaar kunnen runnen. In verband met privéomstandigheden heeft hij toen deze club
overgedragen aan de heer B., maar aangezien die weinig tijd had, gaf hij het voorzitterschap
aan de heer Gangadajal over.
De bestuurlijke organisatie van Toofan functioneerde voor de komst van de heer Gangadajal
niet op een gestructureerde wijze.
“Er was geen documentatie, geen archief, werkzaamheden van het
secretariaat werden niet goed verdeeld…clubbladen werden niet goed
verzameld en gebundeld. Men had nog geen eigen clubaccommodatie.
Alles gebeurde thuis op de kamer die je huurde. De behoefte was niet
zo groot om echt bedrijfsmatig iets te gaan opzetten. Men had
inmiddels drie elftallen en het eerste elftal speelde tweede klasse…”
Nadat de heer Gangadajal de touwtjes in eigen handen nam, werd er een strak beleid
gehanteerd, dit mede door zijn bestuurlijke ervaring in Suriname. De werkzaamheden van het
secretariaat werden goed verdeeld. Er werd een clubblad gemaakt, omdat dat volgens hem een
bindmiddel was om de voetballers in de vereniging bij elkaar te houden en onderlinge sociale
cohesie te vergroten. Het clubblad diende ook als een informatiemedium. Daarnaast kon men
zijn visie en onvrede erin tot uiting brengen. Ook konden mensen die hun schrijftalenten
wilden beproeven stukken in het clubblad schrijven. Later heeft het clubblad een commerciële
wending gekregen, omdat er een bepaald financieel beleid gevoerd werd om geld te
genereren. In het blad werden toen bijvoorbeeld advertenties van ondernemers opgenomen
tegen een vergoeding. In het begin waren het voornamelijk autochtone ondernemers, maar
naarmate de samenleving verkleurde nam ook het aantal advertenties van gekleurde
ondernemers in het blad toe.
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4.1.4 Nieuwe fase: networking en toename van leden
Bij aankomst in 1963 kwam de heer Gangadajal in dienst bij de verzekeringsmaatschappij
O.L.V.E.H.. Deze verzekeringmaatschappij onderhield bindingen met Suriname door o.a.
studiebeurzen aan Surinaamse studenten aan te bieden. Door deze ontwikkeling is er een
goede verstandhouding tussen de heer Gangadajal en de directeur van O.L.V.E.H. ontstaan.
Dit bedrijf organiseerde één keer per jaar voor alle Surinaamse studenten in Nederland een
gezelligheidsdag, waar mensen konden feestvieren, borrelen, netwerken, ervaring uitwisselen
en dergelijke. Toen de heer Gangadajal daar ongeveer drie jaar werkte, vroeg de toenmalige
directeur hem ( “allemaal toevalligheden hoor” zegt hij tussen neus en lippen) of hij tijdens
een gezelligheidsdag als tweede gastheer bij de Surinaamse uitgenodigden aanwezig zou
willen zijn.
“Op dat moment voelde ik me ontzettend gestreeld om tussen al die gasten van
overal aanwezig te zijn”.
Het werd een geslaagd feest. De heer Gangadajal had veel contacten gelegd en had een goede
dienst bewezen aan de directeur van O.L.V.E.H. Voor de viering van het eerste lustrum van
Toofan werd ook deze uitgenodigd. Hij kwam en heeft een toespraak gehouden en als cadeau
voor het vijfjarige bestaan van Toofan overhandigde hij een zilveren beker. In die tijd waren
er vier Surinaamse voetbalclubs in Nederland te weten: “Fajalobi” in Utrecht, Real Sranang in
Amsterdam en Robin Hood en Toofan in Den Haag. Voor deze vier voetbalverenigingen heeft
de heer Gangadajal in 1967 een Surinaams toornooi georganiseerd met dezelfde gedachte als
de verzekeringsmaatschappij O.L.V.E.H. dat deed: een Surinamedag voor Surinaamse
studenten en nu een Surinaams toernooi alleen voor Surinaamse voetbalclubs in Nederland.
“Om zoiets te organiseren ben ik allerlei contacten aangegaan met mensen in het
veld. Er komt structuur en beleid bij om binnen een jaar een dergelijke toornooi te
organiseren. De Surinamedag werd georganiseerd en het werd een groot succes.
Door dit toernooi werd Toofan bij velen bekend, dat was onze winst“.

In 1976 waren er bij Toofan veertien elftallen. Door de bekendheid van de voetbalvereniging
Toofan in Den Haag brachten de spelers ook hun vrienden en kennissen mee om zich te laten
inschrijven als spelers. Men heeft vanaf die tijd tot en met het vierde elftal een gestructureerd
beleid gevoerd ten aanzien van het selecteren van de spelers op kwaliteit. De overige elftallen
liet men gewoon recreatievoetbal bedrijven en dus ontstonden er zogenaamde
“vriendenelftallen”.
“Maar we hebben ze ook gezegd dat zij niet mochten klagen als zij bij elkaar
wilden spelen dat zij geen selectieprocedures mochten maken met de
elftalcommissie en de trainer…Dus vanaf het vijfde tot en met het veteranenelftal
mochten ze met elkaar voetballen. Van mij mocht dat. Zo zijn er dus in de loop
van die tijd groepjes bijgekomen”.

Het geheim van de succesvolle toename van het aantal leden is vinden in:
1. De grote toestroom van Surinamers naar Nederland vlak voor en na de
onafhankelijkheid van Suriname in 1975;

49

2. De infrastructuur: het clubgebouw van Toofan dat in 1976 gereed was,werd gezien als
een ankerpunt voor veel Surinamers, met name van Hindostaanse achtergrond. Dit
motiveerde veel mensen om lid te worden van de vereniging;
3. De psychologische behoefte om bij de eigen soortgenoten te behoren. Het feit dat er in
Den Haag naast Toofan maar één andere Surinaamse voetbalvereniging bestond:
Robin Hood. De creoolse bevolkingsgroep, die wilde voetballen, sloot zich aan bij
Robin Hood en de leden van de Hindostaanse groep die wilden voetballen, ongeacht
uit welke regio’s ze uit Suriname afkomstig waren, sloten zich aan bij Toofan,
ondanks het feit dat deze verenigingen geen etnisch beleid voerden. Dit begon erg veel
te lijken op een begin van een reproductie van etnische infrastructuur uit het
gestratificeerde Suriname;
4. Verder is de toename van het aantal leden bij de voetbalvereniging Toofan te danken
aan de goede ruggengraat van deze voetbalclub: door bijvoorbeeld de eigen
accommodatie, een goede organisatiestructuur, kaders en discipline. Vooral de
houding van de voorzitter de heer Gangadajal heeft hierbij een rol gespeeld.
“Ik ben altijd ontzettend hard hè, voor mezelf, maar ook voor een ander. Wij
hebben wat ups en downs meegemaakt. Een van de down- periodes die wij
meegemaakt hebben is bijvoorbeeld toen een penningmeester probeerde om een
bedrag van 80 gulden niet af te dragen. Ook de bescheiden wilde hij niet aan ons
geven. Deze man heb ik toen voor de rechter moeten dagen. Bij mij gaat het in dit
geval niet om het bedrag, maar om het principe dat erachter zit. Het is een
verantwoording die ik moet afleggen aan mijn achterban, al is het maar 80 gulden.
Dit is de harde clausule bij mij”.
Volgens de voorzitter en diverse andere bestuursleden speelden in de beginperiode ook
groepjes creoolse en Javaanse leden bij Toofan. Dat ging altijd goed: men gedroeg zich als
“Sranang mang21”. Maar naargelang er in Den Haag creoolse en Javaanse voetbalclubs
ontstonden, gingen ze weg naar hun etnische voetbalclubs. Desondanks bleven er altijd enkele
niet-Hindostaanse leden bij Toofan spelen.
4.1.5 Intern conflict
Intussen nam de stroom van Surinamers naar Nederland toe. Tijdens feestavonden zoals in het
gebouw van de Stichting voor Surinamers in Den Haag, spontane ontmoetingen op de Haagse
Markt of gewoon tijdens de zomerperiode in het Zuiderpark kon men mensen uit allerlei
regionen in Suriname aantreffen.
Een oud gediende van Toofan zei het als volgt:
“soms ontmoetten we complete elftallen, mensen uit bepaalde
voetbalverenigingen uit Suriname in Den Haag. De meeste mensen hadden nog
geen telefoonaansluiting … adressen werden snel uitgewisseld. Ik kreeg een
gevoel van thuiskomen…”
De heterogene vertegenwoordiging van de Surinamers was voor wat betreft de Hindostanen
ook terug te vinden binnen de voetbalvereniging Toofan in Den Haag. Toofan werd destijds
gezien als een moederclub, een collectief ankerpunt dat zich primair bezighield met het
voetballen. Door het samenzijn van de mensen deden zich gelegenheden voor om elkaars
ervaring in het nieuwe land te delen en elkaar wegwijs te maken in de Nederlandse
samenleving.

50

Door samen wedstrijden te spelen tegen mensen van andere etnische origine, beleefde men
ook de eigen etnische identiteit. Intern groeiden langzaam maar zeker ook sentimenten op
basis van regionale afkomst die steeds sterker zichtbaar en voelbaar werden, daar de
vertegenwoordiging van mensen uit diverse regio’s uit Suriname binnen Toofan aanzienlijk
toenam. Dit kwam ook tot uiting in de groepsvorming in de kantine en in de teamsamenstelling. Ook begon de strijd om leiderschap op trainingsniveau.
Destijds bevond zich bij Toofan een vedette uit Suriname, de heer R. Hij was afkomstig uit de
regio “Kwatta”en werd door de voetballers bij Toofan uit deze regio op handen gedragen. Hij
had zondermeer veel ervaring in het trainen van voetballers, in visie en strategie. Eerst werd
de training van de voetballers van Toofan verzorgd door een Nederlandse gediplomeerde
trainer. Op een gegeven moment dreigde er een conflictsituatie te ontstaan toen een groep
spelers de keuze liet vallen op deze vedette om de trainingen bij Toofan te verzorgen. Het
bestuur van Toofan wilde hem niet in dienst nemen als trainer, omdat men het contract met
een Nederlandse trainer al verlengd had. Het jaar daarop werd dit contract niet verlengd en
daarvoor in de plaats werd de Hindostaanse vedette in dienst genomen, ondanks dat hij niet
gediplomeerd was. Volgens een bestuurslid van Toofan was lang niet iedereen gelukkig met
deze trainer en op basis daarvan zou het contract van de trainer niet verlengd worden. Dat
heeft ertoe geleid dat in 1981 er bij Toofan een splitsing tot stand kwam: een deel van de
spelers wilde de Hindostaanse trainer houden en een ander deel wilde dat niet. En dat hebben
ze schriftelijk aan het bestuur te kennen gegeven. Enkele critici, dat waren enkele
bestuursleden en spelers van Toofan, vonden dat hij soms emotioneel bezig was. De heer
Gangadajal zelf vond dat hij gedisciplineerd en talentvol was. Er dreigde een escalatie bij
Toofan te ontstaan en daarom besloot het bestuur van deze voetbalvereniging om de
Hindostaanse trainer mede te delen dat men op zoek zou gaan naar een gediplomeerde trainer,
“want dat was onze enige escape”. Maar toen gebeurde er iets dat niemand van te voren had
kunnen vermoeden en wat niemand nog steeds niet begrijpt: beide groepen, dus zowel de
voor- als tegenstanders van de Hindostaanse trainer, (in totaal zestien personen) gingen met
hem uiteindelijk weg uit de voetbalvereniging.
Na het vertrek van deze groep moest men in Toofan opnieuw een selectie maken. Dit had ook
financiële consequenties: er vielen bijna twee elftallen weg en men zag ook dat de omzet van
de kantine afnam, te meer omdat bepaalde supporters niet meer verschenen. Daarnaast werden
als gevolg van de grote stroom van Surinamers naar Nederland, toen in een relatief korte tijd
veel voetbalverenigingen opgericht. Daardoor ging men overal leden afromen: zo kregen
spelers die bij Toofan in het tweede elftal speelden of af en toe in het eerste elftal uitkwamen,
de garantie bij andere voetbalverenigingen in het eerste elftal te mogen spelen. Daardoor is de
afbrokkeling eigenlijk begonnen die ertoe heeft geleid dat het aantal elftallen bij Toofan
tussen 1982-1983 daalde van 14 naar 7 senioren elftallen.
De voetbalvereniging Toofan maakte een afbrokkeling van de seniorenelftallen mee. Men
realiseerde zich dat er wat gedaan moest worden om de organisatie een stabiele zekerheid te
geven, reden waarom men besloot een oud jeugdplan uit 1978 nu uit te werken. Men had
echter nog geen ervaring met de wijze waarop men iets dergelijks aan moest pakken. Er moest
knowhow zijn hoe de jeugd te begeleiden, op te vangen, te motiveren, etc. Daarvoor had men
onder andere een eigen accommodatie nodig. Pas in 1983 begon men serieus met het opzetten
van jeugdelftallen. Eerst heeft men enkele theoretische raamwerken van Hollandse
jeugdelftallen bestudeerd.
“Het theoretische gedeelte kan je overal vandaan halen… die modellen kan je
bijschaven en aanpassen aan je organisatie”
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Toofan besefte dat het runnen van een eigen accommodatie goede mogelijkheden zou bieden
voor het realiseren van jeugdelftallen.
4.1.6 Het clubgebouw en de financiering ervan
Het verhuur van de velden geschiedt door de gemeente, maar het clubgebouw wordt door de
vereniging zelf gefinancieerd. Men had ongeveer 6000 gulden in de clubkas. Volgens de
bouwplannen zou het gebouw ongeveer 250.000 gulden kosten. Men heeft toen een renteloze
obligatie uitgeschreven aan de leden en die heeft 20.000 gulden opgeleverd. Er was nog een
tekort van 224.000 gulden, maar toch gaf men de opdracht aan de aannemer om met de bouw
te beginnen.
De heer Gangadajal zegt:
“Nou dat is het, dat is lef, dat heb je of dat heb je niet”.
Naast de 26.000 gulden had men nog een gemeentelijke subsidie gekregen van ongeveer
40.000 gulden. Toen heeft men een exploitatierekening laten opmaken en op grond daarvan
heeft de Nederlandse Middenstandsbank een lening aan Toofan verstrekt. Daarnaast heeft
men 25.000 gulden extra subsidie gekregen wegens zelfwerkzaamheid, omdat niet al de
werkzaamheden in het gebouw aan de aannemer werden uitbesteed. Bepaalde
werkzaamheden in het pand werden door leden van de voetbalvereniging Toofan gedaan. Zij
hadden allerlei kwaliteiten. Sommige leden konden tegelzetten, anderen waren bekend met
elektriciteit en het aanleggen van bedradingen, weer anderen hadden verstand van centrale
verwarming en loodgieterwerkzaamheden. Een groep profileerde zich als schilder. Deze
kwaliteiten werden ten volle benut. De gerichtheid op elkaar en vertrouwen in elkaar was nog
nooit zo groot geweest. Er was een merkbaar gevoel van onderlinge solidariteit en
groepsbinding. De leden stelden zich graag bereid om dit alles voor hun voetbalvereniging te
realiseren. De heer Gangadajal was in die tijd in dienst bij het Ministerie van C.R.M. Hij heeft
daar zoals hij het zelf zegt “een deur moeten open breken”. Bij het ministerie was een
bepaalde “etnische pot” waarop hij een beroep deed om het bouwen van het gebouw te
financieren. Daarvoor vroeg hij een subsidie van 50.000 gulden aan. De heer Gangadajal zegt:
“Toen hadden ze het geld niet en ze konden het niet rechtstreeks geven. Het was
aan het einde van het jaar, de gemeentepot was leeg. Maar ik kwam op een
creatief idee. Ik wist, daar ik in de adviescommissie bij de stichting voor
Surinamers zat, dat die gasten daar ontzettend veel geld over hadden. Ze konden
het niet eens besteden. Nou toen heb ik via kanalen die ik had, dat sein gegeven.
Ik heb hetzelfde jaar 50.000 gulden gekregen. In totaal had men nu dus 141.000
kunnen verzamelen. De rest betaalde de bank op basis van de exploitatierekening
die men had gemaakt”.
Het clubhuis is in twee fasen gebouwd. In de eerste fase werd het gebouw tot ongeveer 20
meter lang en later, na twee jaar is er nog 16 meter aangebouwd. Dat de exploitatie van de
ruimte goed ging, is te merken aan het feit dat de bouw van de tweede fase contant
gefinancierd werd. De organisatie heeft sindsdien goed gedraaid.
De kleedkamers zijn door de gemeente gebouwd maar men heeft daarin een bepaalde inbreng
gehad. Men zou volgens de plannen van de gemeente in aanmerking komen voor vier
kleedkamers, maar aangezien men rekende op grote aantallen elftallen, vond men dat niet
voldoende. De bestuursleden hebben dit aan de gemeente voorgelegd. De gemeente vond het
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een goed idee dat er meer kleedkamers gebouwd zouden worden, maar de extra kosten
moesten door Toofan zelf betaald worden. Men heeft toen 30.000 gulden geïnvesteerd in die
extra kleedkamers. De club beschikt verder over twee velden, waarvan een met
lichtinstallatie. De jeugd voetbalt op de zaterdagen en de senioren op de zondagen.
De taakvervulling binnen de organisatie is vrijwillig. Er zijn ongeveer 26 personen die om een
bepaalde tijd dienst moeten draaien. De piramidale opbouw van de structuur van de
organisatie past volgens de heer Gangadajal goed bij Toofan en heeft een grote mate van
efficiency.
De heer Gangadajal zegt:
“…de jongens met wie ik al jaren gewerkt heb zijn van mening, en die deel ik
ook, dat ik als leider van alles op de hoogte moet zijn. Het toppunt van de
piramidale opbouw is het centrale punt dat alles weet en van daaruit wordt alles
gevoed”.
De grote activiteiten, zoals toernooien, die Toofan organiseerde werden druk bezocht.
Volgens de heer Gangadajal kwamen vroeger gemiddeld 1200 bezoekers, maar later is dat
wat gaan dalen. Om de fianciën goed te beheren is er een stukje interne controle ingevoerd.
De heer Gangadajal doet bijvoorbeeld het drankinkoopbeleid. Een andere heer S. doet de
aankopen die voor de keuken nodig zijn. De penningmeester koopt die spullen in die noch bij
de heer Gangadajal noch bij de heer S op de lijst staan. Een andere persoon van de organisatie
controleert de dranken die binnen gebracht worden met de afleveringsbonnen. Aan de bar, bij
het verkopen van drank, etc. is er geen speciale controle. “Dat is zuiver op vertrouwensbasis
en dat vinden de mensen ook prettig. De mensen die daar werken zijn in dienst van de
gemeenschap en zij mogen van de gemeenschap ook een hapje en een drankje gebruiken”,
volgens Gangadajal.
4.1.7 Beleid gericht op efficiency, transparantie en diversiteit
De heer Gangadajal, de vice-voorzitter en de penningmeester zitten dicht bij de financiële
aspecten van de organisatie. Hierdoor heeft men goed zicht in het financiële verkeer bij
Toofan. De heer Gangadajal vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, hetgeen ook in de
statuten als zodanig vermeld staat. De club kent een diversiteit in waarden en normen onder
de spelers hetgeen onder andere te merken is in hun voedingspatronen. Daar heeft men in het
beleid van de vereniging rekening mee gehouden.
De heer Gangadajal zegt:
“Respect begint vanaf het moment dat iemand de club binnenkomt. Het nuttigen
van voedsel conform de normen die men thuis kent, is de meest elementaire
voorwaarde die wij gesteld hebben om aan te voldoen…heb respect voor het
innerlijke van de mens. Vandaar dat we er ook beleid voor hebben gemaakt”.
De voetbalvereniging Toofan houdt er rekening mee dat Hindoes en moslims gerespecteerd
worden in hun eetgedrag. Dat moet ook de ouders van de jonge spelers gerust stellen. Volgens
de heer Gangadajal worden de regels in de keuken strikt nageleefd. Zo zijn er twee
frituurbakken, een bedoeld voor het frituren van vegetarische hapjes zoals patat en één voor
het frituren van vleesproducten zoals frikadellen, kroketten en dergelijke. Ook wordt er
uitgebreid aandacht besteed aan ritueel geslacht vlees, aangezien bepaalde spelers rituele
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voorschriften zonder meer naleven. In het beleid heeft men ook rekening gehouden met hen
die vegetariërs zijn. Toofan vindt de betrokkenheid van de ouders van de spelers belangrijk.
Zij worden geregeld gevraagd om bijvoorbeeld in de keuken te helpen. Daardoor ontstaat er
ook een binding met hen. Tevens hebben ze een goed zicht in de rol die hun kinderen binnen
de vereniging vervullen. Soms worden ouders die kritiek hebben op de vereniging of over de
gang van zaken in de keuken uitgenodigd om zelf het een en ander in de club te doen.
Hierdoor kunnen ze een objectief beeld vormen over de gang van zaken in de club.
De heer Gangadajal zegt:
“de kinderen komen primair bij Toofan om te voetballen, maar dat gaat gepaard
met het eigen maken van normen en waarden. Discipline, zich aan regels houden,
respectvol omgaan met eigen spullen en spullen van anderen, respect tonen aan de
ouderen, niet vloeken, geen grof taalgebruik, geen druggebruik, werken aan de
collectieve eenheid…het zijn allemaal zaken die het fundament vormen van onze
club en ik denk ook van de samenleving waarin deze kinderen straks gaan
werken”.
In de kantine wordt er doorgaans naar eigen etnische muziek geluisterd, maar wanneer er
thuiswedstrijden georganiseerd worden schakelt men gemakkelijk over op Hollandse muziek.
Tijdens de zomerdagen worden er allerlei onderlinge toernooien georganiseerd waarbij
loyaliteiten die men met het eigen land koestert op een positieve en creatieve manier tot uiting
worden gebracht. Onderstaand volgt een citaat van de voorzitter van Toofan over een toernooi
waarbij de teams namen droegen van Surinaamse vogels:
“Vorig jaar hebben wij de elftallen namen gegeven van Surinaamse vogels.
Bijvoorbeeld speelden de volgende elftallen tegen elkaar: Grietjebie tegen
Twoewa-Twoewa, Pikolet tegen Blauw-forchi, Roodborsje tegen Flamingo,
Kraw-Kraw tegen Roitie...”
Sommige bestuursleden onderkennen een filosofische en sociale betekenis aan het gebruik van
dergelijke namen. De Twoewa-Twoewa wordt beschouwd als de beste Surinaamse zangvogel,
terwijl een Grietjebie geen zangvogel is, maar gewoon een ‘herriemaker’. Hoewel, hoger in
aanzien kan de Twoewa-Twoewa het toch van een Grietjebie verliezen. Wij mogen hun verschil
in zangkunst dan wel verschillend waarderen, ze behoren allemaal tot dezelfde soort, namelijk
vogels. De filosofie is dat men een ander nooit moet onderschatten, al ziet hij er anders uit.
Hiermee appelleert men ook aan de Nederlandse samenleving, waar mensen op hun anders-zijn
menigmaal gediscrimineerd worden. Dat doen Surinamers niet alleen onderling, zij worden ook
door sommige autochtone Nederlanders benadeeld, omdat zij niet blank zijn.
“…het mes snijdt aan twee kanten weet je. Wij kijken neer op onze mensen, maar
ook wij in de samenleving worden neergekeken door de bakra’s22”.
Op een dergelijke manier probeert de voetbalvereniging Toofan de interne dynamiek onder de
leden aan te sturen. Af en toe zijn er leden die zich verwant voelen met andere Hindostaanse
voetbalclubs in de omgeving en kiezen ervoor om bij Toofan weg te gaan, niet alleen omdat een
vriend van hen daar speelt, maar in sommige gevallen, omdat ze zich tot die groepering
aangetrokken voelen door de opgeleefde sentimenten uit hun jeugdjaren, toen ze in hun streek
in Suriname deel uitmaakten van de regionale identiteit. Een lid van de voetbalvereniging
Toofan in Den Haag, dat vroeger in Suriname bij de voetbalvereniging Toofan speelde,
vergelijkt die binding met een tweede navelstreng.
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4.1.8

Reflectie

Het ontstaansproces van de voetbalclub Toofan heeft te maken het immigratieproces, de
etnische gelegenheidsstructuur uit het herkomstland en de politieke gelegenheidsstructuur in
Nederland. De ex-leden van de voetbalvereniging Toofan uit Suriname waren nu in Nederland
meer dan voorheen op elkaar aangewezen. Al tijdens de reis die zij meemaakten van
Suriname naar Nederland, hoog in de lucht zaten zij in een vliegtuig bij elkaar, op weg naar
een onbekend avontuur. Als migranten in Nederland waren ze nu als nooit tevoren op elkaar
aangewezen en aan elkaar toevertrouwd. In de nieuwe omgeving hadden ze geen herkenbare
culturele ankers. Ze wilde hun oude hobby –het voetballen – nu weer eens aanpakken. Deze
wens werd door de overige Hindostanen die zij in Den Haag tegenkwamen warm
ondersteund, omdat zij eveneens behoefte hadden, als gevolg van het immigratieproces, in
den vreemde een eigen ankerpunt te hebben voor sociale activiteiten waarvan voetbal de
belangrijkste zou zijn. De meeste van hen koesterden warme gevoelens aan de regio’s van
waar ze oorspronkelijk uit het herkomstland vandaan kwamen. Het maakte hen eigenlijk in dit
stadium ook niet veel uit of iemand uit een andere regio uit het herkomstland kwam, de
onderlinge sterke solidariteit in Nederland was als nooit te voren zo groot.
De voorzitter van Toofan heeft een rijke achtergrond aan ervaring in Suriname maar ook in
Nederland die hij ook goed benutte om Toofan te helpen professionaliseren. Hij weet hoe een
vereniging te besturen, kan leidinggeven en is een grote lobbyist. Door dit tezamen wist hij de
voetbalvereniging bekend te maken, een professioneel bestuur te ontwikkelen en ook
financiën te verwerven voor het bouwen van het clubgebouw waarvoor het werken aan een
goed jeugdplan als voornaamste reden gold en daarna te werken aan sociale vraagstukken en
diversiteit.
De voetbalvereniging Toofan had in de omgeving een uitstraling van een moederclub, omdat
er geen andere voor handen was. Met name de Hindostaanse jonge mannen uit Suriname die
zich in Den Haag vestigden konden zich herkennen in deze vereniging. Ze voelden zich door
het immigratieproces ontwricht en vonden een steun en toeverlaat bij Toofan. Naarmate er
zich steeds meer mensen uit Suriname in Nederland vestigden, werden er ook steeds meer
mensen lid van Toofan. Daardoor nam ook de differentiatie dan wel de regionale verkleuring
uit Suriname binnen Toofan toe. Dit gaf reden tot onderlinge conflicten en crisis in onderling
leiderschap (binnen Toofan.) In het onderstaande schema geef ik de factoren weer die
inherent zijn aan de ontstaansprocessen.
Immigratieproces,
gewijzigde reproductie,
primordiale loyaliteit
etnische
gelegenheidsstructuur uit het
moederland, politieke
gelegenheidsstructuur
Nederland

Toofan
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4.2

Voetbalvereniging Takdier Boys: het begin

Vlak voor en na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 kwamen grote groepen
Surinamers naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag bood de pasgearriveerde Surinamers
de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Al gauw vormden zich groepen op basis van etniciteit en
regiogerelateerde affiniteit. Een groep jonge mannen uit de regio Kwatta in het herkomstland
was al bekend met de voetbalsport en continueerde dit in het Zuiderpark. Daar speelde men
partijtjes tegen andere ad hoc geformeerde teams. Daarnaast waren de leden ook lid van de
voetbalvereniging Toofan die op dat moment beschouwd werd als een moederclub voor
Hindostanen. In het begin van de jaren ’80 nam de diversiteit in Den Haag gestaag toe,
hetgeen ook te merken was aan de samenstelling van het ledenbestand van Toofan dat steeds
diverser werd. Op het eerste gezicht waren het allemaal Hindostanen, afkomstig uit één land,
maar onderling waren er allerlei verschillen op basis van regionale sentimenten uit het
herkomstland. De leden onderscheidden zich naar hun regionale identiteiten en associeerden
zich daarbij vaak met een regiogebonden voetbalclub. Langzamerhand ontstonden binnen de
voetbalvereniging Toofan diverse groepsprocessen waarbij de groepsvorming en strijd om het
leiderschap op het trainersniveau het meest bepalend waren. Dat heeft er uiteindelijk toe
geleid dat een groep zich van Toofan distantieerde en later de voetbalvereniging Takdier Boys
heeft opgericht.
Figuur 3.

Schematisch weergave van de ontstaansdimensie
van de voetbalvereniging Takdier Boys
Spontane ontmoetingen in
het Zuiderpark in Den
Haag

Aansluting bij Toofan

Afscheiding van
Toofan

Oprichting Takdier
Boys

De voetbalvereniging Toofan was een een trekpleister voor Hindostanen die zich in Den Haag
vestigden. Wie naar Nederland kwam en van plan was te gaan voetballen, meldde zich aan bij
deze vereniging. Een ex-voetballer bij Toofan die later een van de oprichters van Takdier Boys
zal worden, zegt:
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“Op een gegeven moment besloot ik bij Toofan te gaan voetballen, want bij een
Bakra23 vereniging ga je toch niet... omdat je daar geen vrienden zou hebben, je zou
je eenzaam voelen. Ik had een bepaalde drempel om bij de Bakra vereniging te
gaan spelen, omdat je de mensen niet kent, je zit met taalproblemen. Je weet toch
hoe het in Suriname ging, je voetbalde bij de districtsclub en daar bleef je bij...bij
de Bakra vereniging weet je niet wie die mensen zijn, hoe zij zich tegenover je
zouden opstellen. Dit kwam door onbekendheid... in Suriname leerden wij mensen
kennen via de regionale voetbalclubs... Toofan was voor mij de meeste logische
keuze om daardoor ook mijn vrienden weer terug te zien.”
Aan de buitenkant leek Toofan dus op een grote Hindostaanse ‘moederclub’ waarin harmonie
heerste op basis van etniciteit (allemaal Hindostanen onderling), maar onderhuids was er frictie
in de club. Door de komst van grote groepen Surinamers naar Nederland, met name in de eerste
helft van de jaren ’80 kwamen er ook steeds meer mensen uit verschillende regio’s in Suriname
in Den Haag terecht. Deze regionale spreiding kwam in zekere zin ook voor bij Toofan.
De voetbalclub Toofan herbergde op een gegeven moment mensen uit diverse regio’s uit
Suriname, zoals: Kwatta, Pad van Wanica, Lelydorp, Magenta, Paramaribo, Meerzorg,
Parapasie et cetera. Binnen de club heerste wrevel over verschillende zaken. Zo had Toofan op
een gegeven moment een Hindostaanse trainer genaamd Rachasingh in huis die in Suriname een
stervoetballer was geweest. Deze vedette had enorm veel aanhang onder de jonge Hindostaanse
spelers en de mensen uit de regio Kwatta, waar hij destijds woonde en betrokken was bij de regio
voetbalclub Jai-Hind. Zijn aanhangers lieten weten dat hij de training van Toofan zou moeten
verzorgen. Het seizoen daarop werd hij inderdaad ook als trainer bij Toofan in dienst genomen.
Later bleek dat er onder sommige spelers binnen Toofan die zich tot diverse regio’s uit het
herkomstland behoorden, onenigheid was ontstaan over de trainer. Sommigen wilden hem niet
als trainer hebben en dat leek op een intern conflict uit te lopen. Toen besloot het bestuur van
Toofan het contract van de trainer niet verder te verlengen en werd de voorkeur gegeven aan een
Hollandse trainer die ook gediplomeerd was.
Een groep spelers wilde dit niet aanvaarden en mede op basis van bestuurlijke ontevredenheid24
besloot men de club te boycotten. Een van de kernleden uit de regio Kwatta zegt:
“Er was een boycot, door de kern van de regio Kwatta en een groep uit Pad van
Wanica. Daarom heeft men een keertje voor een wedstrijd in Utrecht niet
meegedaan. Ongeveer zes spelers van het eerste elftal gingen niet naar Utrecht
spelen.”
Toen deze spelers door Toofan werden geschorst, besloten zij de club te verlaten. Deze groep
trok zich terug op de speelweide van het Zuiderpark. Daar voetbalden zij onderling of tegen
andere zomerteams. In het Zuiderpark ontmoetten de ex-leden van Toofan steeds meer mensen
uit hun eigen oorspronkelijke regio en andere landgenoten. Tijdens de hoogtijdagen zag het
Zuiderpark zwart van de mensen die langs de zelfgemarkeerde voetbalvelden de wedstrijden van
ad hoc geformeerde zomerelftallen aanschouwden. Het spel was van hoog niveau. Dit had twee
redenen: ten eerste hadden Surinamers die zich bij de groep aansloten al een voetbalverleden en
ten tweede waren zij zeer gemotiveerd om zich te bewijzen, zowel tegenover de autochtonen als
tegenover de overige allochtonen, inclusief de mensen uit verschillende regio’s uit Suriname. In
hun belevenis speelden zij een thuiswedstrijd in een vreemd land.
Doordat de ex-leden van Toofan verschillende keren met een overweldigende score van
gerenommeerde clubs wonnen, steeg hun motivatie en zelfvertrouwen om een eigen
voetbalvereniging op te richten. Zij kregen een zetje in de goede richting.
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“Op een gegeven moment zei Jairam dat er bestaat een Toofan, een Robin Hood,
waarom kunnen wij niet met een eigen vereniging beginnen? Ook de heer
Rosemseer als jongerenwerker van de SvS25 zei dat hij gezien zijn werk en
bekendheid met het gemeentelijke apparaat voor de jongens een voetbalveld zou
kunnen zoeken. De jongens kregen hierdoor vertouwen en zekerheid.”
4.2.1

Naamgeving en regionale identiteit

Uiteindelijk was de groep ervan overtuigd dat er een vereniging opgericht kon worden. Het was
echter nog niet zo eenvoudig om er een goede naam voor te vinden. Binnen de groep speelden
twee ‘subgroepen’ een belangrijke rol: de jongens uit de regio’s Kwatta en Pad van Wanica. Bij
de groep uit de regio Kwatta was ook de eerder vermelde vedette betrokken. De jongens van
deze groep voelden er veel voor om de op te richten vereniging ‘Upkaar’ te noemen, naar een
van hun favoriete voetbalverenigingen in Kwatta. De groep uit Pad van Wanica voelde echter
meer voor ‘Takdier Boys’, omdat dat een populaire voetbalvereniging was in hun regio in
Suriname. Ondanks de inbreng van de vedette en het respect dat hij op basis van zijn prestaties in
het verleden afdwong, konden hij en zijn groep het niet voor elkaar krijgen om de nieuwe
vereniging Upkaar te noemen, naar hun favoriete regio voetbalclub in Suriname. Er wás
namelijk al een zomerelftal in het Zuiderpark dat zo heette en bovendien werd het grootste deel
van het eerste elftal van de nieuwe vereniging gevormd door de jongens uit de regio Pad van
Wanica in Suriname. Zij vormden als het ware het gezicht van de vereniging. Zodoende werd de
naam van deze vereniging uiteindelijk Takdier Boys. In het onderstaande geven we een foto weer
van het eerste elftal van Takdier Boys vlak na de oprichting in 1981in Den Haag.


4.2.2 De formele fase
De oprichting van de vereniging vond plaats in Mathura in Den Haag – het gebouw van de
Stichting voor Surinamers. Binnen dit sociaal-culturele centrum hadden ook Surinaamse
sporters de gelegenheid de ontwikkeling van hun sportgebeuren te bespreken. Na de
proclamatie van de vereniging moest de vereniging bij de KNVB ingeschreven worden en er
moest een onderkomen gezocht worden. Daarvoor moest gelobbyd worden bij de gemeente
Den Haag en dan met name bij de Haagse Raad voor Sport en Recreatie.
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Om ingeschreven te zijn bij de KNVB moest de vereniging minimaal drie elftallen bezitten.
Maar zoveel spelers telde de club niet; zij bestond uit ongeveer 19 jongens. Toen besloot men
een beroep te doen op een groep van acht Hindostaanse spelers die bij de Hollandse sportclub
NIVO voetbalden. Zij voelden zich daar niet thuis wegens cultuurverschillen en stonden positief
tegenover de jongens van de nieuw opgerichte voetbalclub van hun eigen etniciteit. Zij werden
enthousiast gemaakt door de leden van de eigen etnische groep en waren bereid nieuwe stappen
te ondernemen. Verder kreeg de nieuwe club steun van een groep Hindostaanse jongens die bij
Toofan speelden, maar daarvóór betrokken waren bij de Hindostaanse voetbalclub Neta Dall.
Deze jongens kwamen voornamelijk uit de regio’s Magenta uit Suriname. Tussen de jongens van
de regio’s Kwatta, Pad van Wanica en Magenta was er een zekere affiniteit, omdat sommige van
hen elkaar al kenden van regionale voetbalwedstrijden in Suriname of van de reis van Suriname
naar Nederland. In die zin maakten zij samen het migratieproces mee en dat gaf hen aanleiding
om hun onderlinge relatie te versterken. Na de officiële oprichting in 1981 ging de eerder
genoemde opbouwwerker van de SvS samen met enkele bestuursleden van Takdier Boys op zoek
naar een geschikte accommodatie. Er werd naarstig gezocht naar een onderkomen bij
verschillende Hollandse voetbalverenigingen, maar dat werd steeds geweigerd.
Een van de oprichters van Takdier Boys zegt:
“Het bestuur van die Hollandse club wilde wel meewerken, maar de leden van die
club wilden geen buitenlanders in huis hebben. Zij wilden geen vreemde vogels in
de kooi, zeiden ze.”
Opvallend is dat men er geen voorkeur aan gaf om bij een bestaande Surinaamse
voetbalvereniging onderdak te vinden. Ook later niet toen er verschillende Surinaamse
voetbalverenigingen in Den Haag voorkwamen. Enerzijds was men bang dat men zich daardoor
niet meer (sub)etnisch zou kunnen profileren. Anderzijds vond men het niet plezierig zich in
Nederland bij een voetbalclub aan te sluiten die voortkwam uit een club die in het moederland
als “concurrent” gezien werd. Men voelde zich namelijk nog steeds betrokken bij de eigen
regiogebonden clubs in het moederland. Door bij een Hollandse voetbalvereniging onderdak te
vinden zouden ze de garantie krijgen zich in hun anders-zijn te kunnen profileren, niet alleen
maar naar de autochtonen toe, maar tevens naar de eigen landgenoten toe, want per slot van
rekening was men gewend in het herkomstland zich door sport te onderscheiden.
Mede door toedoen van de Haagse Raad voor Sport en Recreatie lukte het uiteindelijk toch om
bij een Hollandse vereniging onderdak te krijgen. De voorwaarde was dat de gasten (Takdier
Boys) geen aanspraak mochten maken op de kantineomzet (deze voorwaarde wordt in dergelijke
situaties standaard gehanteerd). Op omzet verkregen uit eigen feestactiviteiten zou Takdier Boys
voor 70% recht hebben. Nadat het driejarige contract was verlopen, vond er geen verlenging
plaatst, omdat de gastclub als “te lastig” werd ervaren.
Een bestuurslid van Takdier Boys zegt daarover:
“Misschien komt het door onze mentaliteit en het feit dus hoe wij met
elkaar en met anderen omgaan. Vervolgens zei men dat men met
jeugdelftallen wilde beginnen waardoor men geen ruimte meer zou
hebben om anderen onderdak te verlenen.”
Later kreeg Takdier Boys een eigen accommodatie in Kijkduin.
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4.2.3 Reflectie
Het ontstaansproces van Takdier boys tekent zich af tegen de achtergrond van de
groepsvorming van een groep Hindostaanse jonge mannen uit Suriname, in het Zuiderpark in
Den Haag waar ze, als gevolg van het immigratieproces, de drang hebben elkaar te
ontmoeten. De groep wil graag structureel voetballen en heeft geen behoefte om een eigen
voetbalvereniging op te richten, aangezien men zich verbonden voelt met de
voetbalvereniging Toofan. Men beschouwde Toofan als een herkenbare Hindostaanse
voetbalclub, als hun eerste anker in het vreemde land. In die zin vervulde Toofan in de
primordiale zin een regio-overstijgende functie voor haar leden. Maar naarmate er meer
mensen uit Suriname naar Nederland kwamen, meldden zich ook steeds meer
geïnteresseerden aan bij Toofan en manifesteerden zich steeds meer groepen binnen Toofan
op basis van hun regio-identiteit uit het moederland. Door deze invloeden van de omgeving
maakte de voetbalvereniging Toofan deel uit van organisatie-ecologische processen. Op een
gegeven moment was er sprake van crisis in leiderschap op het gebied van training en een
groep voetballers die zich associeerde met de regio-identiteit Kwatta uit het herkomstland,
wilde graag dat hun vedette de training bij Toofan zou verzorgen. Dat verzoek werd in den
beginne gehonoreerd, maar later bleek dat sommige sporters, die niet tot de regio vanwaar de
vedette kwam, behoorden, liever de voorkeur gaven aan een andere trainer. Uiteindelijk werd
het contract van de vedette door Toofan niet verder verlengd. Toen besloot de groep die tot de
regio Kwatta in het moederland behoorde de voetbalvereniging te boycotten en samen met de
vedette verliet men uiteindelijk de club. Zij trokken naar de speelweide van het Zuiderpark in
Den Haag. Door de constante toestroom van mensen uit Suriname werd het Zuiderpark in de
zomerperiode een cultureel mozaïek waar men in een gewijzigde reproductie de voetballijn
uit Suriname voortzette. In datzelfde Zuiderpark werden wedstrijden gespeeld tegen
Hollandse teams uit gerenommeerde clubs. De groep die zich van Toofan had gedistantieerd
had ook aanhangers. Men was sterk op elkaar gericht, niet alleen doordat men uitgestapt was
uit een bekende club, maar ook omdat men nu ongekende populariteit genoot door van
bekende teams te winnen. Inmiddels was de groep uitgebreid met een paar leden die
oorspronkelijk tot diverse regio’s in Suriname behoorden. De motivatie voor het oprichten
van een eigen club nam gaandeweg toe. Maar daarvoor had men meer leden nodig.
Men deed een beroep op een groep Hindostaanse voetballers die bij een Hollandse club
binnen eigen teams speelde, waar zij zich niet thuis voelde in verband met cultuurverschillen.
Daarnaast deed men een beroep op voetballers die bij diverse clubs hadden gespeeld en die
zelf zoekend waren. Met hen bestond een positieve affiniteit qua regio’s van herkomst. Toen
eenmaal een eigen voetbalclub was opgericht had men de garantie de voetbalsport onder eigen
geledingen voort te kunnen zetten. Men zocht naar een onderkomen niet zozeer bij de
bestaande Surinaamse voetbalclubs, maar bij de Hollandse, want daar kon men zich in zijn
anders-zijn profileren.
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Figuur 4: Schematische weergave van de ontstaansfactoren van de voetbalverenigingen
Toofan en Takdier Boys.
In het volgende schema geef ik schematisch weer de factoren die ten grondslag liggen aan de
ontstaansprocessen van de voetbalverenigingen Toofan en Takdier Boys.

Immigratieproces, gewijzigde
reproductie, primordiale loyaliteit
etnische gelegenheidsstructuur uit
het moederland, politieke
gelegenheidsstructuur Nederland

Toofan

Immigratieproces, etnische
gelegenheidsstructuur uit het
herkomstland, organisatie ecologisch
proces binnen Toofan(conflicten en
belangen), politieke gelegenheidsstructuur in Nederland

Takdier Boys
Regionale loyaliteit
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4.3

Voetbalvereniging TAC’90: het begin

In deze paragraaf kijk ik hoe het ontstaansproces van de voetbalvereniging TAC’90 zich heeft
voltrokken. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: het begin, de toestroom
van leden, de rekrutering van kaderleden en het managen van bloedgroepen, de geboorte van
de voetbalclub Wanica Star, de etnische identieit in de sport en het dilemma voor integratie.
Tenslotte geef ik een overzicht en werp een blik op het geheel.
In Den Haag bestond in de tweede helft van de jaren ‘80 een periodiek overleg van voorzitters
van Surinaamse voetbalverenigingen. Men maakte zich zorgen over het feit dat er te veel
Surinaamse voetbalclubs werden opgericht, waardoor er versplintering van voetbaltalent en
kader ontstond en als gevolg daarvan weer verlies van kwaliteit van het voetbalspel. Door het
ontbreken van voldoende aandacht voor de jonge voetballers ontstond er een soort
draaideureffect en kwamen deze jongeren, door even binnen een voetbalclub gesnuffeld te
hebben, weer op straat terecht. Verder zag men dat de meeste Surinaamse voetbalverenigingen
geen jeugdelftallen hadden waardoor binnen de clubs geen eigen aanwas was gekweekt. Dat zou
betekenen dat die clubs binnen niet al te lange tijd te maken zouden krijgen met vergrijzing met
als mogelijk gevolg zelfs sluiting van de clubs. Er waren ook Surinaamse jongeren die bij
diverse Hollandse voetbalclubs speelden, maar door onbekende oorzaken belandden velen weer
op straat. Ten slotte deed zich vanuit de kant van de gemeente een beleidsontwikkeling voor die
erop neerkwam dat in het kader van nieuw sport- en woningmarktbeleid een aantal
sportcomplexen plaats zou moeten maken voor nieuwe woningbouw. Dicht in de buurt van de
burgers zou men dan nieuwe sportaccommodaties oprichten. Dit hield sowieso in ieder geval in
dat diverse Surinaamse en Hollandse voetbalverenigingen een onzekere toekomst tegemoet
gingen.
De voorzitter van de voetbalvereniging Amer Deep, de heer Ramautarsing, was erg bezorgd over
deze ontwikkelingen en zocht naar mogelijkheden om het bestaansrecht van de voetbalclubs en
de kwaliteit van de voetbalsport in de toekomst zeker te stellen. De enige oplossing zou zijn om
een aantal clubs samen te voegen en er een grote en sterke voetbalvereniging van te maken. Bij
het zoeken naar geschikte partner(s) stuitte men niet alleen bij Hollandse clubs op veel
weersstand, maar ook bij voetbalclubs van eigen etnische origine. Uiteindelijk werd de
voetbalvereniging Takdier Boys bereid gevonden om d.m.v. een fusie met de voetbalvereniging
Amer Deep er een grote en sterke voetbalvereniging van te maken.

Figuur 5

Schematische weergaven van de ontstaansdimensie
van de voetbalvereniging TAC’ 90.
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Amer Deep
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Toen het eenmaal duidelijk was dat een grote multifunctionele voetbalclub alleen maar tot stand
kon komen door het samengaan van diverse clubs, bleek dat bepaalde voetbalclubs al heel snel
afvielen vanwege geringe belangstelling. Zij dachten dat zij in een grote nieuwe voetbal-
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vereniging geen eigen herkenbare plaats in de organisatie zouden overhouden. Voor hen was het
een stap in het duister.
Een citaat van de voorzitter van de voetbalvereniging Amer Deep:
“voor een mogelijke fusie, daar zijn veel mensen van geschrokken denk
ik. De typische etnische achtergrond speelde een rol. Er waren en zijn
Surinaamse etnische groepen die hun eigen naam en identiteit niet meer
zouden kunnen behouden. Er zijn Surinaamse voetbalverenigingen die
dezelfde naam dragen als voetbalverenigingen in Suriname. Er is eigenlijk
een overplanting van Surinaamse voetbalverenigingen in Nederland... je
hebt je eigen club, je eigen achterban en je onderhoudt bindingen met het
moederland. Op een gegeven moment zijn verschillende clubs afgevallen en er
bleven een x-aantal Hindostaanse clubs over. Het behouden van de eigen
verenigingsidentiteit, al was die voor de buitenstaander niet te onderscheiden van
andere etnische sportverenigingen, vormde een cruciaal punt in de fusie.”
In ieder geval bleek dat men heel weinig animo had om gezamenlijk een nieuwe en op de
toekomst gerichte voetbalvereniging op te richten. Telkens speelde de factor eigen cultuur en
identiteit een cruciale rol. Eerst klopte men aan bij een Hollandse voetbalvereniging waar men in
onderhuur was. De voorzitter van deze vereniging vond een fusie wel een rationele uitdaging en
in die zin wel de moeite waard, maar dit voorstel vond helaas geen steun bij de eigen leden van
zijn club. De Hollandse leden waren bij het vernemen van een mogelijk samengaan van hun
voetbalvereniging met een allochtone voetbalclub erg geschrokken en vreesden voor het verlies
van hun eigen identiteit. Dat leidde ertoe dat ze zich sterk op elkaar richtten en als een sterk
collectief geheel aan de bestuursvoorzitter van hun club te kennen gaven onder geen enkele
voorwaarde zoiets dergelijks te accepteren.
In de bestaande situatie waren de twee voetbalverenigingen bij elkaar onder een dak, gescheiden
door een onzichtbare muur bestaande uit statuten en verenigingsakten. Later is deze Hollandse
voetbalclub een fusie aangegaan met een andere Hollandse voetbalclub. Daardoor was de
identiteit van de club “gewaarborgd”. De voetbalvereniging Amer Deep sloeg toen een brug naar
een andere voetbalclub die cultureel gezien geen brug te ver was. Het ging om de
voetbalvereniging Takdier Boys. Beide voetbalclubs hadden hier zo hun reden voor en
affiniteiten naar elkaar toe. De voetbalvereniging Amer Deep had vijf senioren- en vier
jeugdelftallen en men kon als men er de fysieke ruimte voor had nog meer jeugdelftallen op
willen nemen.
Bij de voetbalvereniging Takdier Boys zag de zaak er minder goed uit dan bij Amer Deep. Er
was sprake van verloop van leden als gevolg van wildgroei van allochtone voetbalverenigingen
en er waren geen jeugdelftallen. Ook zag de financiële situatie er niet al te rooskleurig uit.
Daarnaast had Takdier Boys formeel vernomen dat de vereniging haar eigen complex aan de
gemeente zou moeten afstaan voor woningbouw. Daarvoor in de plaats zou de vereniging elders
aanspraak kunnen maken op een onderkomen.
Toch blijft het frappant dat van de tien Surinaamse voetbalverenigingen die Den Haag in die tijd
telde, juist déze clubs met elkaar in zee zijn gegaan. Ook bijvoorbeeld Robin Hood verkeerde op
dat moment in een uitzichtloze situatie, maar die club toonde geen belangstelling voor een
eventuele fusie met een Hindostaanse voetbalvereniging. Het zou ook moeilijk zijn geweest bij
voor de leden van Takdier Boys om nu samen met de creoolse voetbalclub een brug te slaan om
dan gezamenlijk een Surinaamse clubidentiteit te waarborgen. Historisch gezien was men
verdeeld. Enkele spelers van Amer Deep en Takdier Boys zijn van mening “…dat zij het
moederland hebben moeten verlaten uit angst, cultureel gezien, juist door de creolen overheerst
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te worden”. Men had in Suriname ook geen gezamenlijke sportcultuur en als er een gezamenlijke
voetbalwedstrijd georganiseerd werd dan was het altijd “Hindostanen versus creolen”, “koelies26
tegen kafries27”, “platteland tegen stad”, “goed tegen kwaad”. “Het was erger dan Ajax tegen
Feyenoord, omdat daar geen raciale en cultuur-historische ontwikkelingen debet aan zijn ... een
alliantie met de creolen was uit den boze, maar zo dachten de creolen ook over de
Hindostanen…”.
Een ex-bestuurslid van de voetbalvereniging Amer Deep zegt het volgende:
“Ik denk dat een vereniging met een stukje geschiedenis achter zich van een aantal
jaren, dat die vereniging niet gauw de neiging zal hebben om dat stukje eigen
historie op te geven en op te gaan in een andere organisatie om weer iets nieuws op
te bouwen. Als ik kijk naar Takdier Boys en Amer Deep, kan ik zeggen dat die
verschilden niet zo veel van elkaar in leeftijd. Takdier Boys was twee jaar ouder.
Bij de achterban waren er weinig struikelblokken. We hadden meer en meer
dezelfde achterban, zelfde cultuur. Ook de vereniging zag er qua opzet hetzelfde
uit.”
Behalve een homogene cultuur (religie, muziek, voeding, taal, gewoonten) waren er dus meer
factoren die de fusie beïnvloed hebben. Beide verenigingen hadden een soortgelijke
ontstaansgeschiedenis: Amer Deep werd oorspronkelijk gevormd door drie Hindostaanse
elftallen, waarvan de leden uit een Hollandse sportclub waren weggegaan, omdat zij zich daar
niet op hun gemak voelden. Men voelde zich daar niet geaccepteerd en cultureel gezien ook niet
gerespecteerd. Men was op elkaar aangewezen en zocht naar een bestaansvorm waardoor men de
garantie had formeel te voetballen en bij elkaar te blijven. Daarnaast blijkt dat beide voetbalclubs
historisch bekeken in Suriname al goede banden met elkaar hebben gehad. Ook hadden beide
clubs in Nederland een goede verstandhouding met elkaar. Er is een uitwisseling geweest van
(bestuurs)leden en er waren al eens eerder een stuk of acht spelers van Takdier Boys naar Amer
Deep overgegaan. Enkele voorbeelden:
x

x

Takdier Boys is opgericht in 1981. Door interne bestuurlijke conflicten legde de voorzitter
zijn functies neer. Enkele spelers van Amer Deep benaderden hem met de vraag of hij een
bijdrage aan hun beginnende organisatie zou willen leveren. De voorzitter was geïnteresseerd
in de spelers, de achterban en de belangrijke mensen op de achtergrond. Hij zag geen
opmerkelijk verschil met zijn vorige vereniging: “Ook hier valt te werken”, zei hij. In 1985
werd hij officieel voorzitter van Amer Deep.
De secretaris van Takdier Boys volgde naderhand zijn voorbeeld, met in zijn kielzog enkele
familieleden, vrienden en sympathisanten.
Er was ook een groepje dat zich niet kon vinden in het samengaan van beide voetbalclubs
tot één nieuwe club. Dit groepje stapte over naar een andere Hindostaanse voetbalvereniging, waarin de broer van een van de spelers voetbalde.

De voorzitter van Amer Deep zegt:
“Als je weggaat uit een vereniging neem je ook een paar mensen mee, hè...”
Ondanks (of misschien wel dankzij) deze mutaties bestond er een goede vriendschappelijke sfeer
tussen de (bestuurs)leden van beide verenigingen. Onderling was er ook sprake van een zekere
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vriendschap. Toen de fusie eenmaal rond was, bleek dat de cultuur van de beide verenigingen op
het verenigingsniveau duidelijk herkenbaar was gebleven.
4.3.1.

Toestroom nieuwe leden

Door de fusie van beide voetbalverenigingen is een nieuwe voetbalvereniging opgericht
genaamd TAC’90 (Takdier Boys Amer Deep Combinatie 1990). Door het grote aantal
elftallen kon men de beschikking krijgen over een geschikte locatie die gelegen is in het
midden van een woonwijk in de omgeving van het Zuiderpark in Den Haag. De bestuurders
van TAC’90 namen vervolgens het initiatief om nader kennis te maken met de mensen in de
omgeving om verdere bekendheid te geven aan de nieuw opgerichte voetbalvereniging.
Daarnaast verzorgde men tijdens de jaarlijkse manifestatie Milan28 in Den Haag voorlichting
over de eigen club en verzorgde men ook voetbaldemonstraties. In ieder geval had men
tijdens Milan de gelegenheid zich aan de bezoekers te presenteren. Door de bekendheid van
de club kwamen mensen uit de buurt zich spontaan als lid bij de club aanmelden.
De voetbalvereniging TAC’90 telde (inmiddels) op een gegeven moment ongeveer 500 leden.
Daarentegen was het aantal kaderleden niet evenredig gestegen. Als gevolg daarvan konden
vele pupillen niet adequaat begeleid worden. Het bestuur bestond voor ongeveer 50% uit
voetballende leden. Voor de vele werkzaamheden kende de vereniging allerlei commissies die
direct verantwoording aflegden aan het bestuur. De kantinemedewerkers, bijvoorbeeld zijn
mensen die in de loop van de tijd vanwege hun eigen betrokkenheid bij de club, met
goedvinding van het bestuur, kantinewerkzaamheden zijn gaan verrichten. Het zijn mensen
die niet alleen een grote liefde hebben voor de club, maar tevens veel kunnen incasseren van
de spelers die gebruik maken van de service van de kantine.
“De mensen die achter de bar staan zeggen vaak tegen mij... Vorie,29 ik doe het
voor jou. Hiermee zeggen zij dat zij loyaal zijn t.a.v. de voorzitter van de
vereniging. Als voorzitter is het belangrijk een charismatisch gezag te hebben, want
hoe zou je anders met vrijwilligers kunnen werken.”
Ondanks het feit dat het clubgebouw dicht bij diverse migrantenwijken gevestigd is waarin
een groot deel van de populatie van TAC’90 woont, blijkt dat de ouders van de pupillen van
deze club het meestal nalaten om hen bij uitwedstrijden weg te brengen. Dat drukt een extra
belasting op op de leden van de jeugdcommissie die met eigen vervoer de spelers naar de
plaats van bestemming moeten brengen. Volgens een bestuurslid van TAC’90 komt een
dergelijke situatie niet veel voor bij Hollandse ouders. Zij zouden veel meer dan allochtone
ouders betrokken zijn in de sportontwikkeling van hun kinderen.
4.3.2

Rekrutering van kaderleden en managen van bloedgroepen

Kaderleden zijn geen mensen die speciaal van buiten worden binnen gehaald. Integendeel, het
zijn vaak actief betrokken leden van de club. Het bestuur heeft hier een oog voor en dan valt
al snel op welke mensen in de club inzetbaar zijn op welke positie. De vereniging stelt
financiële middelen beschikbaar en creëert mogelijkheden voor de (potentiële) kaderleden om
zich verder te ontwikkelen door het volgen van diverse cursussen die door de bond
georganiseerd worden.30 TAC’90 heeft de beschikking over een betaalde trainer. Het bestuur
is van mening dat, voor het leveren van prestatie en knowhow, het noodzakelijk is een
betaalde trainer in dienst te hebben:
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“Betaalde trainers geven voor een groot deel garantie aan kwaliteit en continuering
van het voetbalspel. De trainer beschouwt men als iemand die een specifieke skill
heeft die hij voor een bedrag aan de club beschikbaar stelt. Het gaat niet alleen om
het technische aspect van trainen, maar ook om het sociale en ideologische aspect.
Sociaal, om dus goed om te kunnen gaan met de spelers. Om samen met hen te
werken aan betere conditie, technieken, tactieken en spelprestaties. Ideologisch, om
de vereniging te steunen haar doelen te helpen bereiken. Het effect daarvan zal ook
zijn dat de leden in de samenleving een hoger zelf achting zullen hebben. Een goede
trainer moet er voor zorgen dat de leden beter presteren. Het liefst zou men
daardoor moeten kunnen promoveren. Naarmate een club het goed doet, zal zij
steeds meer bezoekers verwelkomen, hetgeen ook een positief effect zal hebben op
bijvoorbeeld de kantineomzet.”
Binnen het door fusie ontstane TAC’90 zijn de twee grote bloedgroepen (de ex-leden van de
voetbalvereniging Amer Deep en van Takdier Boys) zich blijven manifesteren. Zij relateerden
hun affiniteiten aan hun regionale afkomst uit Suriname zoals Kwatta en Pad van Wanica, en
aan informeel leiderschap. In het begin namen diverse personen uit verschillende commissies
vaak beslissingen waarvoor zij eigenlijk geen mandaat hadden of werden hun activiteiten en
toezeggingen niet aan het bestuur doorgegeven. Hierdoor was er sprake van informalisering
van beleidsuitoefening. De vereniging kreeg steeds meer te maken met vriendjespolitiek,
toko-vorming, irritaties en ook teleurstelling, zeker op bestuurlijk niveau. Dit leidde ertoe dat
in een later stadium de nieuwe voorzitter besloot te werken aan een mentaliteitsverandering
zowel bij de bestuursleden als bij andere (kader-) leden. Zo moest bijvoorbeeld de
communicatie tussen het bestuur en de zogenaamde lijnmanagers zakelijker plaatsvinden. Dat
wil zeggen dat alle besluiten van de lijnmanagers en ook alle toezeggingen schriftelijk
gerapporteerd dienden te worden aan het bestuur. Er moest een nieuwe stijl van management
komen. Dit noemde men ‘zakelijk-participatief management’. Mensen (bestuur en
kaderleden) moesten vanaf dat moment ook zakelijk met elkaar omgaan. Daarnaast moesten
zij actief zijn binnen de vereniging, conform hun taakomschrijving. Alle taken, bevoegdheden
en te gebruiken middelen moesten transparant gemaakt worden. Er zou een protocol komen
voor het verantwoorden van zaken die schriftelijk zouden plaatsvinden. Binnen dit kader
kregen ook de informele leiders een respectabele plaats: binnen het hele
besluitvormingsproces vervulden zij een belangrijke rol, door hen te negeren zou er eerder
stagnatie optreden.
4.3.3 De geboorte van Wanica Star
Intussen werd het bestaan van de verschillende (bloed-)groepen binnen de club steeds
manifester te meer omdat zich aldoor nieuwe Hindostaanse leden bij de club aanmeldden.
Sommige koesterden sentimenten voor bepaalde regiogerelateerde identiteiten in Suriname.
Er was sprake van een ‘wij’ en een ‘zij’, wat vaak refereerden aan leden die voorheen
behoorden tot de voetbalverenigingen Takdier Boys en Amer Deep. Dit kwam voornamelijk
tot uitdrukking in de positie die iemand in de club innam, wat scherp in de gaten gehouden
werd. Vooral diegenen die in de keuken stonden en verantwoordelijk waren voor geldzaken
werden erover aangesproken. Dat leidde tot een gevoeld onderscheid tussen kaderleden die
achter de bar mochten staan en kaderleden die daartoe geen recht hadden. Sommige leden
vonden dat het bestuur (‘het bevoegd gezag’) te eenzijdig was samengesteld uit leden van één
bepaalde bloedgroep. Ondanks de fusie zijn de twee bloedgroepen blijven bestaan binnen
TAC’90. Van de ene kant was er op verenigingsniveau sprake van bridging, omdat men op
bestuursniveau elkaars krachten en deskundigheid gebruikte om de nieuwe club te besturen.
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Ook op teamniveau was er sprake van bridging. Zeker in de hogere elftallen, die gevormd
werden door leden van beide bloedgroepen. Zij probeerden hun sub-etnische sentimenten te
overstijgen en trachtten te groeien tot een hecht team gebaseerd op de filosofie van TAC’90.
Van de andere kant, zeker op lager teamniveau en tussen kaderleden, was er sprake van
bonding waarbij sentimenten van regionalisme en onderlinge emotie van belang waren. Op
het manifeste niveau waren er schijnbaar twee bloedgroepen, maar naarmate er zich meer
differentiaties op basis van functie en positie in de club voordeden, ontpopte zich nog een
derde groep. Binnen deze voetbalclub kwam een groep voetballers voor die gelieerd was aan
de regio “Wanica” in Suriname en die gericht was op een “lokale held”, de heer Bhoendi, die
eveneens betrokken was bij TAC’90. Op een gegeven moment was er een grote
ontevredenheid binnen TAC’90 ontstaan over de verdeling van posten en leiderschap en dat
heeft ertoe geleid dat deze groep zich samen met hun ‘regionale held van “Pad van Wanica”
uit Suriname’, van de club distantieerde en daarna een eigen voetbalclub oprichtte, genaamd
“Sociaal Culturele Sportvereniging Wanica-star”. Op basis van de naamgeving gaf men aan
dat men zich bezig wilde houden met het bevorderen van (de) sport- en sociaal-culturele
activiteiten. Daarnaast heeft men de verbondenheid met de eigen regio Wanica in het
herkomstland willen waarborgen, want binnen TAC’ 90 was dat in formele zin niet mogelijk.
4.3.4

Etnische identiteiten in de sport: een dilemma voor integratie

Het bestuur van TAC’90 is vanaf de oprichting voornamelijk bezig geweest om de eigen
interne problemen op te lossen. Het kostte het bestuur vooral veel energie om van de
verschillende bloedgroepen die door de fusie bij elkaar waren gekomen, een homogene groep
te maken.
Een bestuurslid van TAC’90 zegt:
“Mensen laten hun eigen clubidentiteit niet zomaar varen. Zij moeten langzaamaan
groeien om uiteindelijk zich tot ‘Takker’ te beschouwen. Dat is een emotie die je
alleen met nieuwe kennis en kundigheid niet kan helpen realiseren…er is tijd voor
nodig…”.
Door de bekendheid van TAC’90 in de omgeving hebben zich ook vijf Turkse elftallen bij
deze club aangemeld. Deze leden zijn tot dusver in de club geïntegreerd: zij voldoen net als de
andere leden aan de regels van de vereniging, zoals het betalen van contributie, op tijd komen,
consequent op de training verschijnen, zich netjes tegenover anderen gedragen et cetera.
De vereniging vindt het helemaal geen probleem dat de Turkse spelers in eigen elftallen
voetballen, want als allochtoon hebben de bestuursleden vroeger zelf ervaren hoe belangrijk
het is in een vreemde vereniging, in ‘vreemde’ elftallen te voetballen. Men onderstreepte het
belang van de teamidentiteit en etniciteit. De Turkse voetballers sporten om als team goed te
kunnen scoren, voor een stuk gezelligheid en onderlinge gebondenheid en dat wil men met
elkaar blijven delen. Zoiets dergelijks komt ook voor bij veel Hindostanen in de club die als
vrienden bij elkaar willen blijven voetballen. Dat is binnen de vereniging goed mogelijk.
Vandaar dat men geen reden ziet dezelfde behoefte onder de Turkse spelers dwars te zitten.
De Turkse spelers vinden het zelf makkelijker als groep in de club te integreren. Zou men dat
individueel hebben gedaan, dan zou de kans groot zijn geweest dat men zich niet thuis zou
hebben gevoeld. Integratie binnen de club op groepsniveau is belangrijk en dat is een
voorwaarde voor de interne groepscohesie. Daarvoor bestaat alle ruimte volgens de
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toenmalige voorzitter van TAC’90. Maar de Turkse spelers willen ook hun eigen etnische
identiteit profileren. Hier heeft de vereniging nog onvoldoende over nagedacht en heeft er
zelfs moeite mee. Er is wel ruimte om de eigen etnische identiteit te beleven:
“Vorig jaar waren er vijf Turkse elftallen en een paar waren kampioen geworden.
Naar aanleiding daarvan wilden zij per se een feestje organiseren. Dat hebben wij
toegestaan. Om de viering een grote draagkracht te geven hebben de Turkse spelers
verschillende Turkse exponenten uit de samenleving uitgenodigd. Zelfs een
vertegenwoordiger van de Turkse ambassade was gekomen. De organisatie hebben
wij overgelaten aan de Turken, want zij weten beter dan wij welke Turkse
netwerken aan te boren. Er zijn verschillende toespraken gehouden. Daarnaast
hebben wij de spelers allerlei cadeautjes gegeven. Het was gezellig. We draaiden
ook Turkse muziek... we proberen zoveel mogelijk de behoeften die de groepen
hebben te bevredigen. Vorig jaar bij de afsluiting van het kalenderjaar hadden we
een groot feest georganiseerd. Naast Indiase klassieke dans, was er ook een
Surinaamse komediant en een Turkse buikdanseres”.
De voorzitter van TAC’90 is van mening dat elk lid in de club moet integreren om volwaardig
te kunnen functioneren. Dat betekent dat elk lid of team het recht moet hebben om op basis
van de kwaliteit die men heeft de juiste positie in te nemen dan wel het juiste elftal te
formeren. Daarnaast moeten alle leden zich houden aan de clubregels. Vervolgens is het
gewenst dat men op een spontane wijze omgaat met de overige leden van de club. Tenslotte
moeten mensen ook de mogelijkheid hebben om de eigen cultuur binnen de club te kunnen
beleven zonder dat dat ten koste gaat van anderen. Maar volgens de toenmalige voorzitter van
TAC’ 90 ontstaat er een serieus probleem “wanneer de Turkse spelers een beroep gaan doen
om lid te worden van het bestuur, alhoewel dat formeel heel begrijpelijk is”. Het is volgens
hem een riskante uitdaging voor de club om enerzijds een eigen ‘Hindostaanse identiteit’ te
behouden en anderzijds ruimte te bieden aan andere etnische leden om ook hun eigen etnische
identiteit te kunnen waarborgen. In die zin zou TAC’90 uiteindelijk tot een multiculturele
voetbalvereniging moeten groeien31. Te verwachten is dat in dit geval straks ook Turkse leden
een beroep zullen doen op de vereniging om deel te nemen aan het bestuur. Theoretisch zou
dat wel kunnen, maar in praktische zin ligt dit nog steeds heel gevoelig. Het gaat om een
identiteitskwestie.
De Hindostanen willen niet het gevoel krijgen dat zij hun etnische identiteit binnen de
vereniging verloren hebben. Wel wil men groeien naar een situatie waar verschillende
etnische identiteiten zich binnen de vereniging naast elkaar kunnen manifesteren. Erkenning
voor de eigen etnische identiteit is een voornaam punt binnen de vereniging. Dit kan men niet
negeren, want de oorsprong van de vereniging is gestoeld op eigen etnische identiteit. Voor de
bestuursleden is het dan ook een nieuwe uitdaging om langzaam maar zeker te komen tot een
situatie van ‘managing diversity’:
“In het bestuur zijn er wel mensen die daarmee om kunnen gaan. Niet iedereen weet
het en niet iedereen kan het uitvoeren. Vorige week heb ik met de vice-voorzitter
een gesprek gevoerd. Hij gaat zich specifiek bezighouden met de Turkse doelgroep
binnen de vereniging. Hij is iemand die veel ervaring heeft. In gesprek met de
aanvoerders van de Turkse elftallen is het mij opgevallen dat zij zich graag als
Takkers binnen de vereniging willen manifesteren, maar kennelijk zijn er krachten
binnen de vereniging die dat enigszins belemmeren....Men moet elkaar waardig
erkennen. Ons motto zou moeten worden "eenheid in verscheidenheid", maar
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hiervoor moet er dan eerst een bewustzijnsproces plaatsvinden. Wij zijn van plan dit
door middel van bijvoorbeeld goede voorlichting tot stand te brengen. De mate van
multiculturaliteit van de samenleving dwingt me te realiseren dat ons nu en zeker in
de toekomst niet alleen met de eigen etnische doelgroep bezig moeten houden, neen
dat kan niet, hoezeer je dat ook zou willen. Je moet leren nu ook met anderen te
leren om te gaan...maar tegelijkertijd proberen we onze etnische identiteit te
behouden en dit kan gegarandeerd worden door een Hindostaans bestuur te hebben.
We proberen op dit moment enkele Turkse spelers die know how hebben te
plaatsen binnen het kader. Op dit moment heerst er een houding bij de meeste
bestuursleden dat als het niet hoeft, hoef je de Turken niet in het bestuur op te
nemen. Wel kunnen zij binnen komen bij de kaders…”.
Kennelijk heerst er toch een lichte vrees dat de grote Hindostaanse achterban van TAC’90
eventuele niet-Hindostaanse bestuursleden niet zou accepteren. Het bestuur van TAC’90 is
zelf bezig langzamerhand in gevoel en verstand een eenheid te creëren tussen de leden die
voorheen tot Amer Deep en Takdier Boys behoorden. Sommige bestuursleden zien zich voor
de uitdaging geplaatst om de leden te stimuleren om in de toekomst multicultureel te denken.
Daar moet nog hard aan gewerkt worden. Men is van mening dat als dit niet op de juiste
manier gedoseerd wordt, heel wat zaken uit de hand kunnen lopen. Een bestuurslid zegt het
volgende:
“Anders breng je een revolutie binnen de vereniging tot stand. Het is beslist niet
eenvoudig groepen mensen die bewust gekozen hebben voor een eigen club, waar
zij hun etnische identiteit hebben weten te behouden te confronteren met nieuwe
identiteiten. Daartoe moeten zij gaan groeien. Op dit gebied hebben wij geen
specialisten die het proces kunnen ontwerpen, sturen en bewaken”
TAC'90 heeft zelf een tenue ontwikkeld. Het is de bedoeling dat dit symbool van de
clubidentiteit goed herkenbaar is. De spelers hebben de gelegenheid hun eigen naam op het
tenue te plaatsen. De club is statutair bezien een algemene club, maar in principe is de
vereniging een Hindostaanse club. Die identiteit wil men ook zo behouden, dat is volgens een
zegsman van de club een van de redenen waarom zoveel mensen de club bezoeken. Men
herkent iets van zichzelf in de club. Iedereen kan zich aanmelden bij de club, maar in het
achterhoofd houdt men er rekening mee dat een eventuele grote instroom van leden van
andere etnische groepen, kan leiden tot een kwantitatieve scheve verhouding binnen de club
en dan kan de Hindostaanse identiteit best in het geding komen. Daarvoor past men wel op.
Om het Hindostaanse karakter van de club tot uiting te brengen heeft men in het beleidsplan
van de vereniging structureel rekening gehouden met bepaalde feestdagen, zoals Holi-paqua,
dat jaarlijks massaal gevierd wordt in het clubgebouw.
“Dit kan ook niet anders want het grootste deel van de leden bestaat uit
Hindostanen en zij vragen erom. Het bestuur moet in die zin wel rekening met de
behoefte van de leden houden. Dat geeft de leden een gevoel van eigenheid. Maar
de Hindostaan is ook gericht op ‘typisch Nederlandse’ feestdagen. Bijvoorbeeld
wordt Sinterklaasfeest ook groot gevierd met ouders en cadeautjes erbij.”
Het bestuur van de voetbalclub heeft al in een vroeg stadium de kantine op een dusdanige
manier ingericht dat iedereen er tevreden mee zou zijn. Onder de Surinaamse Hindostanen
komen ook islamieten voor, die (dus) geen varkensvlees eten. In het algemeen eten Hindoes
geen rundvlees. Velen eten ook geen varkensvlees. Om de keuken voor iedereen toegankelijk
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te maken heeft men besloten in de kantine geen varkens- en rundvlees te gebruiken. Er wordt
alleen maar kippenvlees geserveerd. Daarbij wordt er voor gezorgd dat alleen vlees van
ritueel geslachte kippen wordt gebruikt (halal). De Turkse spelers hoeven zich geen zorgen te
maken over de geserveerde maaltijden. Zij eten dan ook vaak in de kantine. De voordelen
hiervan zijn groot: 1) economisch gezien maakt de club een grotere omzet en 2) sociaal
gezien ontstaat er een hechtere binding tussen de leden en de club.
Werken met multi-etnische voetbalelftallen betekent wel dat men respect voor elkaar moet
hebben. Dit moet met name tot uiting komen in de directe omgang met elkaar. De meeste Turkse
spelers nemen de vastenperiode van de ramadan in acht. Het is dan zaak voor de vereniging om
hiermee rekening te houden. Wanneer de Turkse sporters aangeven dat zij gaan vasten dan
probeert de vereniging voor hen bij de bond uitstel voor wedstrijden te krijgen. Ook bij de
trainingen wordt er dan rekening mee gehouden: het trainingsschema wordt aangepast.
4.3.5

Reflectie

De ontstaansontwikeling van de voetbalvereniging TAC’90 vindt met name op plaats op basis
van de organisatie-ecologische processen binnen de voetbalverenigingen Takdier Boys en Amer
Deep, waarvan de oorzaken oorsponkelijk uit de externe omgeving vandaan kwamen. Als gevolg
van toename van Surinaamse voetbalclubs in Den Haag, hebben de voorzitters van Surinaamse
voetbalverenigingen die tijdens het periodieke overleg bij elkaar kwamen, het idee geopperd om
een groot (Surinaams) sportcomplex te realiseren. Deze gedachte werd mede ingegeven door het
feit dat de meeste Surinaamse voetbalverenigingen geen operationeel jeugdbeleid hadden.
Hierdoor zouden ze binnen niet te lange tijd te kampen krijgen met vergrijzingprocessen van hun
leden, met het gevolg dat ze nog maar marginaal zouden kunnen presteren. Daanaast vond men
dat, door de veelheid van club, er sprake was van versplintering van voetbaltalenmten talenten.
Er is ook sprake van de invloed van de politieke gelegenheidsstructuur in Nederland die de wens
voor een fusie noodzakelijk maakte, te meer het sport- en woningbeleid van de gemeente daartoe
aanleiding gaf. Er werd voorgesteld om bepaalde sportcomplexen te verplaatsen naar de
woonwijken waardoor de burgers er makkelijker toegang toe zouden krijgen. Op de plaatsen van
de oude sportcomplexen wilde men woonhuizen bouwen. De voetbalverenigingen Amer Deep en
Takdier Boys hadden last van afroming van spelers. Daarnaast had de laatstgenoemde vereniging
te maken met een teruglopend ledental met als gevolg dat de vereniging minder inkomsten
genereerde. Verder was men op zoek naar een vaste accommodatie.
De voetbalvereniging Amer Deep deed een voorstel aan de Hollandse voetbalclub waar zij
ondergebracht was om gezamenlijk een nieuwe voetbalvereniging op te richten en kreeg nul op
het rekest. Men was bang dat de eigen Hollandse cultuur niet meer herkenbaar zou zijn. De
aandeelhouders van de club, de leden dus, zouden dit onder geen enkele voorwaarde accepteren.
Daarnaast bleek dat ook de meeste Surinaamse voetbalverenigingen in Den Haag een dergelijke
mening hadden om geen fusie aan te gaan. Frappant is dat de creoolse voetbalvereniging Robin
Hood niet benaderd werd. Dat was “out of the question”. Hier speelden niet alleen
cultuurverschillen een rol, maar ook politiek-historische redenen. Vandaar dat hier ook de
etnische gelegenheidsstructuur uit het moederland van kracht is geweest. De voetbalvereniging
Takdier Boys was bereid samen met Amer Deep tot een nieuwe grote voetbalvereniging over te
gaan. Beide clubs behoorden tot de Hindostaanse cultuur, maar tegelijkertijd refereerden zij zich
aan verschillende regio’s in Suriname. De kracht om hun regionale sentimenten toch te
overbruggen, ontleende zij aan hun onderlinge samenwerking en vriendschap.
De nieuwe voetbalvereniging die ze door fusie oprichtten, werd TAC’90 genoemd. Deze club
werd met veel elan gelanceerd. De nieuwe vereniging kreeg te maken met een grote instroom.
Maar dat ging niet gepaard met de groei van een evenredig aantal kaderleden. Daardoor trad men
buiten de eigen “span of control”. Door de fusie was weliswaar een nieuwe voetbalvereniging
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ontstaan, maar in wezen bleven de twee bloedgroepen lange tijd wel bestaan. Men was van
mening dat belangrijke posten toebedeeld werden aan kaderleden die tot een bepaalde
bloedgroep behoorden en dat bracht interne “gevoelde” spanningen met zich mee. De vereniging
was bezig met een tweestrijd, want enerzijds was de vereniging nog niet opgewassen om de
beide bloedgroepen op basis van intra-etnische sentimenten te smelten tot een professionele
organisatie, anderzijds had men te maken met vijf Turkse elftallen in de organisatie. Men was
behoedzaam dat de Turkse voetballers niet tot het bestuur van TAC’90 toegelaten zouden
worden, omdat men de Hindostaanse identiteit van de club niet prijs wilde geven. Op zicht was
de voetbalvereniging nu met haar eigen organisatie-ecologische processen bezig, waarvan de
oorzaak nu vanuit de vereniging zelf afkomstig was. Er was ook sprake van culturele en politieke
gelegenheidstructuur binnen de club, waarbij posities aan elkaar toegekend werden op basis van
macht en lijnen van bloedgroepen. TAC’90 leek op een gegeven moment even op een arena,
waar er een stille strijd gaande was over belangen op basis van bloedgroepen, identiteit en
prestige en dat gaf aanleiding tot subgroepvorming waardoor zich een derde partij op de
frontstage van de vereniging aandiende en eiste een eigen identiteit. Onder leiding van een eigen
held die geassocieerd werd met de regio Wanica uit het herkomstland, heeft men zich toen van
TAC’90 afgescheiden en heeft men een nieuwe Hindostaanse voetbalvereniging opgericht,
genaamd Wanica-Star. De geboorte van deze club heeft direct te maken met de culturele en
politieke gelegenheid binnen een club, de organisatie-ecologische processen waarmee TAC’90
betrokken was en de etnische gelegenheidsstructuur uit het herkomstland.
Terugkijkend naar de achtergrond van de ontstaansprocessen van de voetbalverenigingen
Toofan, Takdier Boys, TAC’90 en Wanica Star kunnen we nu in het volgende schema hun
ontstaansprocessen weergegeven.
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Figuur 6

Schematische weergave van de ontstaansfactoren van de
voetbalverenigingen Toofan, Takdier Boys en TAC’ 90 en Wanica Star
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De vier voetbalverenigingen Toofan, Takdier Boys, TAC’ 90 en Wanica Star vergelijkend
kunnen we opmaken dat het onderscheidend vermogen van hun ontstaansprocessen als volgt
te typeren is. De voetbalvereniging Toofan dankt haar ontstaansproces aan de gevolgen van
het immigratieproces, de etnische gelegenheidsstructuur in het herkomstland en de politieke
gelegenheidsstructuur in Nederland. Het ontstaansproces van de voetbalvereniging Takdier
Boys kenmerkt zich door de gevolgen van het immigratieproces, de politieke
gelegenheidstructuur in Nederland, organisatie-ecologische processen binnen de
voetbalvereniging Toofan, en de etnische gelegenheidsstructuur uit het herkomstland. Verder
blijkt dat het ontstaansproces van de voetbalvereniging TAC’ 90 zich kenmerkt door
organisatie-ecologische processen als gevolg van voornamelijk externe ontwikkelingen die te
maken hebben met de politieke gelegenheidsstructuur in Nederland, zoals het beleid van de
gemeente Den Haag m.b.t. de vestiging van de sportaccommodatie. Daarnaast speelde ook de
gelegenheidstructuur in Den Haag een rol, door in dit geval het bestaan van relatief veel
Surinaamse voetbalverenigingen, waardoor het gevaar bestond voor versnippering van
voetbaltalent. Vervolgens speelde ook de etnische gelegenheidsstructuur uit het herkomstland
een rol voor de uiteindelijke keuze tot het accepteren van een fusiepartner. Toen de nieuwe
club eenmaal gefuseerd was, zorgde dezelfde factor er weer voor dat de twee bloedgroepen
zich intern bleven manifesteren, waarbij die versterkt werden door de heersende culturele en
politieke gelegenheidsstructuur waarbij bepaalde posities toegewezen werden op basis van
macht.
De voetbalvereniging Wanica Star dankt haar ontstaan voornamelijk aan de organisatieecologische processen binnen TAC’90 en daarbij speelden de etnische gelegenheidsstructuur
in het herkomstland en de culturele en politieke gelegenheidsstructuur binnen TAC’ 90 een
voorname rol.
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Hoofdstuk 5
5.1

De reproductie van de verhouding in het
herkomstland: Robin Hood en De Ster

Inleiding

De eerste groepen Surinamers die in de jaren vijftig en zestig naar Nederland kwamen, waren
studenten van goed gesitueerde ouders. In steden als Leiden, Rotterdam, Wageningen, en
Delft richtten zij hun studentenverenigingen op. Die waren ankerpunten waar ze elkaar
konden ontmoeten en ondersteunen. Naarmate er meer mensen uit Suriname in Nederland
arriveerden, organiseerden zij hun sociale infrastructuur verder in Nederland (zie Ramsahai
1990). In Den Haag, met een relatief hoge concentratie Hindostanen, was de
voetbalvereniging Toofan al opgericht en daarmee was een begin gemaakt met een gewijzigde
reproductie van etnische segmentatie van met name van Hindostaanse signatuur uit het
pluralistische moederland. Dat gaf hen de mogelijkheid om hun etnische identiteit in de
nieuwe omgeving te reconstrueren en te beleven.
De creoolse jongeren in Den Haag, die ook in aantallen toenamen en die ook goed bekend
waren met de voetbalcultuur in het moederland, konden dit alleen vanuit de zijlijn gadeslaan.
Zij waren ook bezig met spontane groepsvorming. Die was echter primair gericht op sociaalemotionele opvang en sociaal-culturele beleving onder voornamelijk studenten. Daarnaast
waren er ex-profvoetballers van creoolse afkomst, die eerder een marginaal bestaan leden en
die elkaar ontmoetten in een Surinaams cafeetje genaamd Collos Place. Af en toe trapten ze in
de zomermaanden een balletje of ze namen deel aan ad hoc georganiseerde wedstrijden. Ook
zij waren niet georganiseerd.
In dit hoofdstuk laten we zien hoe de creoolse jongeren die voornamelijk uit studenten
bestonden, hun voetbalvereniging Robin Hood, een naam die refereert aan een Surinaamse
nationale voetbalclub (van creoolse origine) uit het herkomstland, hebben opgericht. Dit
onder invloed van diverse ontwikkelingen binnen de eigen groep, ontwikkelingen in de
directe omgeving, zoals de groei van de Hindostaanse infrastructuur met haar voetbalclub
Toofan, en de aanwezigheid van de creoolse jonge mannen die vanuit de Collos Place af en
toe een balletje trapten. Nadat ik aandacht heb besteed aan het ontstaansproces van de
voetbalvereniging Robin Hood, zal ik ingaan op de ontwikkeling van de Javaanse voetbalclub
De Ster. Aan het einde van dit hoofdstuk zal ik de factoren die de ontstaansprocessen van de
beide voetbalverenigingen hebben beïnvloed, weergeven.
Figuur 7

Schematische weergave van de ontstaansdimensie
van de voetbalvereniging Robin Hood
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place
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studentengroep
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5.1.1

Voetbalvereniging Robin Hood: het begin

De geboorte van de voetbalvereniging Robin Hood vond eigenlijk plaats aan de Barentzstraat
3-A in Den Haag. Op dit adres woonde een aantal Surinaamse studenten, onder wie één van
de latere initiatiefnemers tot de oprichting van de voetbalvereniging Robin Hood. Ze hadden
de gewoonte om iedere vrijdag bij elkaar te komen om samen te praten, te feesten en te
kaarten, gezellig uit te gaan naar het centrum van de stad en naar Scheveningen, dat bij de
deze groep Surinamers erg populair was. Het was voor hen samen uit, samen thuis.
Sommigen gingen wel eens naar een voetbalwedstrijd van de Hindostaanse voetbalvereniging
Toofan en vertoefden dan even in een sfeer waar Surinamers tegen autochtonen wedstrijden
speelden. Sommige van deze jongens speelden bij Toofan. Op de momenten dat Toofan een
doelpunt scoorde of de wedstrijd won, was men trots, omdat men dat beleefde alsof Suriname
had gescoord. Toch nodigde deze blijdschap hen niet uit om zich collectief bij Toofan aan te
sluiten en mee te sporten. Men had een dubbel gevoel. Men was in Suriname gewend in eigen
kring te sporten.
Het huis aan de Barentzstraat kreeg zo de functie van een soort ‘clubhuis’, een opvanghuis
voor een groep van ongeveer 35 Surinamers (voornamelijk studenten) per weekend. Men
zocht naar een ankerplaats, zeker gezien het feit dat in die tijd de Surinamers in Nederland
‘dun bezaaid’ waren. Het waren zowel jongens als meisjes, voornamelijk van creoolse
afkomst. De meesten van hen woonden in Den Haag, maar er kwamen ook mensen uit Breda,
Tilburg, Rotterdam, Delft en Leiden.
Men begon Surinaamse feestavonden te organiseren, ‘fuiven’ in de Surinaamse volksmond.
Door het gebrek aan eigen ruimte werden deze verplaatst naar zalen als Amiticia in Den Haag.
Daarvoor werd dan een orkest ingehuurd of werden dans- en muziekgroepen uitgenodigd. Er
werd gedanst, gekletst, gedronken en genetwerkt. Er werd entreegeld geheven, maar het was
zeker niet (alleen) de bedoeling om met de feesten geld te verdienen. Dergelijke activiteiten
hadden een sociaal-cultureel doel: mensen konden elkaar ontmoeten, contacten leggen en de
eigen Surinaamse cultuur (muziek, dans, zang, eten) beleven. Diegenen die pas uit Suriname
arriveerden konden rekenen op een stukje gepaste begeleiding, maar ook hielp men elkaar in
het rouwproces dat gepaard ging met het ondervinden van heimwee. Verder hielp men elkaar
in de studie. Diegenen die het erg goed deden in de studie werden als voorbeeldfiguren
gezien, wat positief werkte om zichzelf te empoweren. Soms werden er aan de Barentszstraat
‘bijlegfuiven’ georganiseerd, waarvoor de deelnemers een bepaald bedrag moesten betalen. Er
werd frisdrank en alcohol geschonken en een platenspeler of een cassetterecorder werd
gebruikt om Surinaamse muziek ten gehore te brengen.
Een van de participanten vertelt:
“Ik had gewoon een cassetterecorder en met die dingen dansten we. Destijds
waren de jongens niet moeilijk. Een ding wat de kenners van Robin Hood wel
leuk vonden is dat ze geen Heineken bier dronken, maar Bavaria. Dit omdat het
goedkoper was. En limonade...we kochten gewoon een paar kratten ervan.
Destijds had je geen stuf of iets dergelijks, dus iedereen vond het leuk om te
komen.”
Op oudejaarsavond was het erg druk aan de Barentszstraat. Mensen kwamen van heinde en
verre om hun landgenoten te ontmoeten. Op het eerste gezicht was het een vreemde
gewaarwording om het nieuwe jaar zo ver van het eigen land te vieren, te midden van
vreemde mensen, maar door de gedeelde afkomst voelde men zich toch in een stukje
Suriname. Het huis was niet groot genoeg om zoveel mensen te herbergen, sommigen
moesten smeken om binnen te komen:
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“God laat mij alstublieft toe, laat mij naar binnen gaan...Mi kon fo so fara32
Langzamerhand kwamen er steeds meer Surinamers naar Nederland, dat aan de toeloop van
mensen in het gebouw goed te merken was. De drukte van Surinamers zag men ook wanneer
men de voetbalwedstrijden van Toofan bijwoonde. Over het algemeen stonden alle
Surinaamse toeschouwers aan een kant en alle autochtone toeschouwers aan de andere kant.
Een doelpunt van Toofan beleefde men als een doelpunt voor Suriname. Echter op
cultuurniveau had men geen binding met Toofan, want deze werd gezien als een Hindostaanse
voetbalclub. De behoefte om zelf ook te gaan voetballen groeide gestaag onder enkele
creoolse studenten
5.1.2 CollosPlace
In de buurt van de Barentszstraat was een café, genaamd Collos Place. Dit was een
trekpleister voor voornamelijk Surinaamse jongeren, onder wie een aantal die men
tegenwoordig als ‘randgroepjongeren’ zou betitelen. Vooral onder deze laatste groep
bevonden zich goede voetballers, die eens ex-internationals waren geweest. Namen als Basje,
Slijngaard, Voren, Jorden en Kairo zullen vele Surinamers van middelbare leeftijd bekend in
de oren klinken. De jongens van Collos Place, speelden in de weekeinden ‘café voetbal’. Dit
werd ook door enkele studenten van de Barentszstraat bijgewoond. Hoewel de organisatie van
dergelijke wedstrijden ad hoc van aard was, kon men wel degelijk genieten van de
Surinaamse sfeer van voetbal en het samenzijn, omdat de jongens aan de Barentzstraat meer
wilden dan alleen maar studeren en feesten. De behoefte om in Den Haag een betekenisvolle
inbreng in de voetbalsport tot stand te brengen, groeide. Een groep jongens van de
Barentzstraat ging al spoedig met de Surinaams-creoolse jongens van “Collos Place” praten
en stelde voor om een voetbalvereniging te beginnen. De creoolse jongens hadden meteen
vertrouwen in dit voorstel, temeer omdat zij opkeken tegen deze Surinaamse studenten, die in
hun beeld wel beter wisten hoe het er in Nederland aan toeging met papierwerk en
bureaucratie. Gaandeweg groeide het onderlinge contact tussen Collos Place en de
Barentzstraat. Steeds meer creoolse studenten van de Barentzstraat woonden in de weekenden
het café voetbal bij.
Een citaat van een kernlid van Barentszstraat over de jongens van Collos place:
“Velen van hen waren in Nederland een randfiguur geworden, ondanks dat zij in
Suriname als grote voetballers op handen gedragen werden. Hier waren zij in een
vreemde maatschappij gedegradeerd tot anonieme koloniale burgers en werden
vaak als profiteurs gezien. Tegenover de blanken in de anonieme wereld hadden
zij geen identiteit, omdat zij hun creoolse identiteit niet op een gestructureerde
manier naar voren konden brengen. Doordat zij werkloos waren dreigden zij
randfiguren te worden…maar ze hadden vuur in hun benen, op het veld hield
niemand hen tegen…”
Door de gestage toename van het aantal enthousiaste spelers uit Suriname, ontstond na
verloop van tijd de wens om de zaken beter te gaan organiseren. De keuze om een eigen
voetbalvereniging op te richten werd mede beïnvloed door het feit dat er in die tijd geen
Surinaamse voetbalverenigingen voorkwamen waarin zij zichzelf zouden kunnen herkennen
en profileren.
Men was in het pluriforme moederland al gewend te opereren binnen de eigen etnische zuilen,
zoals politieke partijen en sportclubs. Sommige jongeren uit de groep waren in Suriname lid
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geweest van een creoolse voetbalclub, zoals Transvaal, Leo Victor en Robin Hood. De
populaire voetbalvereniging Toofan, die al een tijd operationeel was in Den Haag, werd echter
vooral gezien als een Hindostaanse vereniging. Daarin speelden slechts enkele creoolse
jongens.
5.1.3 Deformelefase
Toen het idee eenmaal geopperd was om een eigen voetbalvereniging op te richten, werd
gezocht naar een naam voor de vereniging. Na enige discussie werd besloten de vereniging te
noemen naar de favoriete voetbalclub in Suriname: Robin Hood. Hiermee hoopten ze ook hun
creoolse identiteit te institutionaliseren en te verbinden met het moederland.
Vervolgens begon men met het opstellen van statuten voor de op te richten vereniging.
Doordat niemand in de groep daar nog ervaring mee had, werden de modelstatuten van de
KNVB gebruikt. Er werd een type- en een stencilmachine aangeschaft en men ging aan de
slag.
Na de formele oprichting in 1968 had men nog niets. Men kon nog geen veld vinden om op te
spelen. Aan de Hoekwaterstraat in Den Haag kon men in die tijd een terrein van de gemeente
huren om daar elke zaterdag te gaan trainen. De vereniging had nog geen eigen tenue, daarom
trainde men gewoon in witte shirts.
Een van de bestuursleden die in die tijd de officiële zaken voor Robin Hood regelde, ging
iedere week op vaste dagen en uren naar de betreffende afdeling van de K.N.V.B met het
verzoek om een veld te krijgen:
“...iedere keer zei de man van de K.N.V.B van vandaag komt hij weer... ik heb
niets, ik heb geen veld voor je.”
Om voor bepaalde faciliteiten van de KNVB in aanmerking te komen, moest de vereniging
over minimaal drie elftallen kunnen beschikken. Toen dit niet lukte, werd de club door de
KNVB in de zogenaamde reserveklasse geplaatst. Hoewel de spelers van Robin Hood
gemiddeld 20 jaar oud waren, werden zij op grond van hun status als reserveklasse tot de
senioren gerekend en moesten zij tegen andere elftallen spelen die echt tot de senioren
behoorden: de spelers daarvan waren gemiddeld 40 jaar oud. Het was een ongelijke strijd:
“Het waren goed gesitueerde clubs, de mensen zaten goed in het geld. Maar het
waren vooral wat oudere mannen. In sommige weken was het 12-0. Men is zelfs
bij de K.N.V.B gaan klagen en zei van jullie laten ons voetballen tegen deze
zwarte atleten. Dat is niet eerlijk...”
Vlak voor en na de oprichting van Robin Hood verzamelde men kranten en oud papier om
wat geld te verdienen om hierdoor de primaire financiële kosten voor de club te dekken.
Ondanks het feit dat de meeste leden in Suriname zelf niet bekend waren geweest met het
vrijwilligerswerk, liep dit vrij goed. Een van de bestuursleden reed op een oude fiets door de
buurt om kranten op te halen. Hij stouwde ze in een schuur waarin hij ongeveer 5 ton kranten
kwijt kon; voor een kilo kranten kreeg hij 5 cent.
Op een dag kwam hij bij een autochtone Nederlander, een invalide man wiens beide benen
waren geamputeerd. Deze man leefde erg mee met de Surinaamse jongens in Den Haag.
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De man op de fiets, die kranten ophaalde, zegt hierover:
“Hij was een heel verstandige man, weet je. Je hebt van die mensen die iets
uitstralen, die kennis hebben van bepaalde zaken. Als je bij die man kwam
vertelde hij allerlei dingen die mensen in het leven tegenkomen. Hij heeft in
Indonesië gewoond en ook de oorlog meegemaakt. Ik vond het altijd interessant
om bij die man te gaan, hij was een soort adviseur. Op een gegeven moment toen
ik bij die man zat zei ik dat ik nu verder ging. Hij zei dat ik die kranten die hij
voor mij aan de kant gelegd had mocht meenemen. Toen vroeg hij mij hoe ik al
die kranten zou meenemen. Ik zei dat ik die op de bagagedrager zou meenemen.
‘Bagagedrager,’ zei hij. ‘Ja,’ zei ik, ‘ik heb geen auto en al een jaar doe ik dit al
zo.’ Die man zei: ‘potverdomme, dat kan niet man. Kijk naar buiten, daar heb ik
een DAF staan, een stereomatic.’33 Hij zei dat ik die wagen mocht hebben. We
waren hiermee dolblij, weet je. Dat was onze eerste auto als je het zo mag
noemen.”
De auto werd niet alleen voor het ophalen van de kranten gebruikt. Ook voor de
boodschappen voor de vereniging werd de auto gebruikt en voor het vervoeren van de kleren
naar de wasserette. Bij gebrek aan een eigen kantine en eigen kleedruimtes werden er zelfs
sportmaterialen in opgeborgen. Op enig moment speelde Robin Hood op Ockenburg en
aangezien die plaats moeilijk bereikbaar was met het openbaar vervoer, functioneerde het
Dafje ook als vervoermiddel. Een van de bestuursleden vertelt:
“De wagen was een soort magazijntje, want de voetballen bleven daarin…Soms
zaten we met zijn vijven op de achterbank en naast de bestuurder zaten er nog
twee spelers op de voorzitstoel. We leken op gebraden worsten in een halfopen
blik en niet alleen maar wij, maar ook de blanke omstanders die we voorbij reden
en diegenen die we tegenkwamen bij de stoplichten genoten kostelijk van dit
ongewoon tafereel in het Hollandse landschap”.
Met veel kunst- en vliegwerk probeerde men de auto rijdende te houden. In totaal heeft men
er vier volle jaren van kunnen genieten. Sommige spelers waren na die periode al
afgestudeerd en hadden intussen een baan, zodat zij zelf een auto konden kopen. Tot die tijd
had men weinig geld en bleef de vereniging geheel op zichzelf aangewezen. Er werd niet zo
gauw een beroep gedaan op deskundigheid van buitenstaanders. Dit was geen probleem,
omdat men in Suriname al gewend was de dingen zelf op te knappen. Men ondersteunde
elkaar in het invullen van allerlei formulieren in het voor hun doen bureaucratische
Nederland, inspireerde elkaar om de studie af te maken, gaf aan elkaar door hoe met blanke
Nederlanders om te gaan waarbij het niet zo zeer ging om het Nederlands zelf, want dat
beheersten zij goed, maar veeleer om de manier van communiceren. Met name leerden zij
elkaar met de autochtone Nederlanders expliciet te communiceren, terwijl zij van huis uit zelf
gewend waren impliciet te communiceren. Ook het besef om op tijd te komen voor een
afspraak met autochtonen scheen soms een probleem te zijn, waarop vaak hilarisch werd
gereageerd De onderlinge wederkerige dienstverlening was groot, zelfs knipte men om de
beurt elkaars haar.
“Dit was een geweldige oplossing, omdat men, de autochtonen, nog nooit in
die tijd negroïde haar in levende lijve gezien had of men had nog nooit zo
iemand geknipt. Nederland was niet rijp voor het knippen van kroeshaar.”
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Omdat de spelers van Robin Hood goede prestaties leverden, werden ze later ingedeeld in de
tweede klasse. Een seizoen daarna promoveerden ze naar de eerste klasse.
Inmiddels was Robin Hood vooral in Den Haag voor velen een begrip geworden, bij
Surinamers én Hagenaars. Een uit Suriname afkomstige donateur die Piertje genoemd werd,
was zo dol op de club dat hij er een café naar genoemd heeft. Iedere week kwam hij kijken
hoe het ging met het voetballen. Als de spelers van de vereniging een wedstrijd gewonnen
hadden, nodigde hij hen uit in zijn café voor een drankje en voor een takki torie34.
Ook de K.N.V.B raakte onder de indruk van deze vereniging. Mede door het eerder genoemde
lobbywerk van één van de bestuursleden, werd Robin Hood voorgesteld om met de Hollandse
voetbalvereniging W.V.S. (Wilskracht Voor Spierkracht) te gaan praten over een eigen
speelveld. W.V.S. kon zelf de kosten voor het veld niet meer opbrengen. Een bestuurslid
verwelkomde de lobbyist dan ook met open armen en zei:
“Man, je komt als geroepen.”
W.V.S. speelde iedere zaterdag en Robin Hood iedere zondag. De onkosten van het veld, dat
op Ockenburg was gelegen, moesten door de verenigingen gedeeld worden. Men had op het
terrein van de voetbalvereniging naast een kleedkamer en een toilet geen andere faciliteiten,
zoals een kantine en dergelijke. Omdat Robin Hood, naast Toofan de enige Surinaamse
vereniging was, was de aanhang erg groot: op een bepaald moment kwamen er gemiddeld
zo'n 700 supporters naar de wedstrijden. De creolen gingen naar de wedstrijden van Robin
Hood en de Hindostanen naar de wedstrijden van Toofan. De Javanen waren nog ertussen
verdeeld. Later toen de Javaanse voetbalclub De Ster opgericht werd gingen de Javanen in de
weekenden naar de wedstrijden van hun etnische club. Langzaam maar zeker begon Den
Haag de contouren te laten zien van een Surinaams pluralisme waarbij de etnische
scheidslijnen door middel van eigen sportclubs en sociale infrastructuur steeds duidelijker
zichtbaar werden.
Volgens een bestuurslid deed Robin Hood het lang niet slecht. Er was een tijd dat de club
iedere maandag de krant haalde met koppen als “ Robin Hood verplettert die-en-die club...”.
In 1970 werd de club kampioen. Hierdoor, én door de publiciteit rond deze kampioenstitel,
nam de belangstelling nog meer toe. Men kreeg te maken met meer leden en daardoor nam de
druk op club sterk toe. Op het eerste gezicht werd dat als een aanwinst gezien, maar al gauw
werd men geconfronteerd met het gemis aan professionele kwaliteiten en menskracht. De
begeleiding van de nieuwe leden verliep niet optimaal. Ook op het veld ontmoette Robin
Hood problemen. Er waren scheidsrechters wier beslissingen in twijfel getrokken werden, met
als gevolg dat het hele Surinaamse publiek het veld op stormde. Soms was de betrokkenheid
van de toeschouwers zo groot, dat zij zich met zijn allen op het veld begaven om de
‘onrechtvaardige’ scheidsrechter persoonlijk een lesje te leren, zoals die keer dat Robin Hood
tegen een Hollandse club in Voorburg moest spelen. Door een ‘verkeerde’ beslissing van de
scheidsrechter sloeg iedereen aan het vechten.
Een ex-voetballer van Robin Hood zegt:
“...iedereen pakte een stok of een schoen of wat men op dat moment te pakken
kreeg…".
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5.1.4 Kampioenschapenbeperkingen
Op Ockenburg, waar men gewoonlijk voetbalde, speelden ook andere, Hollandse
voetbalverenigingen. Ook bij hen was Robin Hood populair, niet alleen vanwege het scoren,
maar ook vanwege de aparte Zuid-Amerikaanse ‘voetbalshow’. Zodra zij klaar waren met hun
eigen partij, kwamen clubs naar het veld van Robin Hood om “die zwarte atleten” te zien
voetballen. Zij stonden vol bewondering langs de lijn en aan het einde van de middag was hun
aantal soms tot 2500 man aangegroeid.
In 1972 nam Robin Hood deel aan een groot toernooi voor de H.V.B.-beker35. Het was een
provinciale gebeurtenis waaraan alle voetbalverenigingen uit de Haagse regio meededen. Dat
Robin Hood won, was bijzonder: in de hele geschiedenis van de KNVB was het nog nooit
voorgekomen dat een vereniging op het niveau van de eerste klasse met de eer ging strijken.
Dit was te danken aan het feit dat men geregeld op goede spelers uit Suriname kon rekenen.
Die kwamen voornamelijk uit de Surinaamse nationale elftallen, zoals het gelijknamige Robin
Hood en Voorwaarts en hadden naar de mening van enkele leden van het bestuur van (het
Haagse) Robin Hood een goede techniek: hun manier van spelen werd door iedereen
gewaardeerd.
Ondanks de aanwas van goede spelers uit Suriname presteerde Robin Hood niet zo goed dat
zij verder kwam dan de eerste klasse. Dat leek het plafond van de club. Dit had diverse
oorzaken. De organisatie van Robin Hood draaide alleen op vrijwilligers en dat was niet
optimaal. Het vrijwilligerswerk was niet een vanzelfsprekendheid! Men had geen geschoolde
trainers in huis en de bestuursleden hadden vaak onderlinge conflicten, waardoor zij geen
effectief beleid konden voeren. Daarnaast speelde mee dat de meeste Surinaamse
voetbalverenigingen tijdens de winter slecht trainden, waardoor de conditie van de spelers
afnam. Volgens enkele (ex-)bestuursleden van Robin Hood hadden de meeste spelers
überhaupt niet de echte sportmentaliteit. Na een zware wedstrijd gingen de voetballers lekker
met elkaar stappen. Vooral de beste spelers hadden altijd een hoop ‘fans’, collega’s en
vrienden die samen gingen feestvieren, ook als ze verondersteld werden de volgende dag een
wedstrijd te spelen. Velen van hen kwamen de dag erna of te laat opdagen, of waren niet in
conditie. Zo bleef promotie uit. Een bestuurslid van Robin Hood zegt:
“We houden op het eerste plaatst van uitgaan en op de tweede plaats van
voetballen, het moet juist andersom.”
De sportmentaliteit zou ook te maken kunnen hebben met de achtergrond van sommige
spelers. Zoals eerder gezegd kwamen een paar van de jongens van Robin Hood uit café Collos
Place. Over een van die spelers (Richard) wordt het volgende gezegd:
“Die was een juweeltje van een voetballer. Hij zat bijna de hele dag in Collos
Place, die dronk en rookte ook een stuffie... Soms kon Robin Hood het
permitteren om eisen te stellen. Zo werd er tegen bepaalde lieden gezegd dat ze
bijvoorbeeld op, zaterdagavond niet vanaf een bepaald uur in het café mochten
zijn, omdat men de volgende dag een belangrijke wedstrijd moest spelen. In geval
dat men zich niet aan deze richtlijnen wilde houden, dan werd er gezegd dat die
persoon niet aan de wedstrijd zou mogen deelnemen".
Enerzijds was het toch de kracht van vooral dit type jongens van de straat en de cafés
waardoor Robin Hood als voetbalvereniging erg goed scoorde. Anderzijds hielp de vereniging
hen een positief zelfbeeld te ontwikkelen, wat hen meer vertrouwen gaf in hun participatie in
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de samenleving. Door samen successen te boeken droegen zij bij aan vergroting van de
sociale cohesie onderling. Een bestuurslid van Robin Hood zegt over deze jongeren:
...” Toen deze jongeren aangesloten waren bij Robin Hood stegen zij in
eigenwaarde, omdat zij plotseling iets konden presteren en voorheen niet... In de
oude situatie hadden zij geen tegenwicht tegen de Hollanders. Op het veld waren
zij zwarte juweeltjes die met een ongelooflijke en onberekenbare tactiek de bal in
het bezit hielden en scoorden. Zij dwongen gewoonweg een stuk respect af zowel
van blanken als van zwarten zelf…voetbal was magie we konden daarmee onze
zwarte identiteit beleven en ook afdwingen…”
5.1.5 DeeigenSurinaamseidentiteit
Na een zwerftocht bij verschillende Hollandse voetbalverenigingen in Den Haag ging Robin
Hood in onderhuur bij een Hollandse voetbalvereniging in Wassenaar. Zowel de spelers als de
Surinaamse supporters van Robin Hood voelden zich daar door de typische Nederlandse sfeer
niet op hun gemak. Men kon niets van de eigen Surinaamse identiteit in de club beleven. Men
had behoefte aan het beleven van de eigen identiteit en deze begint zoals zij dat zelf noemen
“met typisch Surinaamse gerechten”. Men probeerde de eigen identiteit te behouden door eerst
typisch Surinaamse activiteiten te organiseren:
Een ex-bestuurslid van Robin Hood zegt:
“Een Surinamer die houdt wel van een broodje kaas, een broodje gehaktbal en
dergelijke, maar dat gaat op den duur vervelen... Wij wilden op een gegeven
moment beginnen met de eigen identiteit. En de eigen identiteit begint bij de
Surinamers bij het eten. Dit begon met een broodje bakkeljouw, een broodje
sardien enzovoorts. Zo hebben we een heleboel dingen bedacht om de Surinaamse
sfeer weer in te brengen. En de Surinaamse sfeer kan je je niet voorstellen zonder
een portie rijst met bruine bonen. Als je die dingen niet hebt dan heb je geen
Surinaamse vereniging. Je gaat niet als Surinamer lopen voetballen, maar je moet
ook als Surinamer eten, na afloop van het voetballen.”
Het bestuur van Robin Hood kwam al gauw tot de ontdekking dat alleen het klaarmaken van
Surinaamse hapjes niet voldoende zou zijn om de groepscohesie te behouden en te bevorderen.
Daarnaast besefte men dat zowel de spelers als de achterban steeds meer in een isolement
dreigden te raken door het ontbreken van maatschappelijke instituten die hen konden opvangen
en begeleiden. Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten zou een belangrijk middel
kunnen zijn om de ‘eigen mensen’, zoals men hen vaak noemt, op te vangen en hen een
thuisgevoel te geven in de nieuwe, vreemde en complexe samenleving. Dat moest geen probleem
zijn omdat de kernleden van Robin Hood al eerder ervaring hadden opgedaan in het organiseren
van sociaal-culturele activiteiten. Het was een mes dat aan twee kanten sneed, want deze
activiteiten zouden ook een financieel voordeel kunnen leveren om de vele onkosten van de
vereniging te kunnen vergoeden:
“Het behouden van de eigen identiteit in een dergelijke situatie had tegelijkertijd
tot gevolg dat we omzet moesten maken voor de vereniging.”
In de Schilderswijk in Den Haag, waar de meeste spelers en de aanhang van Robin Hood
woonden, zocht men naarstig naar een pand. Na wat zoek- en speurwerk vond men voor ƒ800
per maand een ruimte die door enkele leden van de vereniging binnen enkele maanden werd
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omgetoverd tot een clubhuis waarin men feesten kon organiseren. Voor de maandelijkse
‘Candlelight-dansavond’werd er tijdens dergelijke gelegenheid in een romantische sfeer gedanst
en genoten. De mannen moesten entree betalen, de vrouwen echter niet. Er werd Surinaams
gegeten en Surinaams gedanst tot laat in de avond. Sommigen kregen verkering, weer anderen
die niet tot het voetbalteam behoorden maar wel tot het netwerk van de spelers, konden samen
fuiven.
Er werd een entree gevraagd van ƒ5 per persoon, daarnaast weden er consumpties verkocht en
platen afgedraaid. En al was de ruimte niet groot (er konden maximaal 40 personen in), de
opbrengst bedroeg ƒ1200 per feestavond, wat als zeer positief ervaren werd.
Het clubhuis was vier avonden per week geopend en diende elke woensdag en vrijdag als
verzamelplaats voorafgaand aan het trainen in Wassenaar. Na de vrijdagse training gingen de
spelers gauw naar huis om zich te wassen en voor te bereiden op bijvoorbeeld het ‘Candlelight’
feest in het eigen clubhuis. Dit tot ergernis van Hollandse leden van de voetbalvereniging waar
men in onderverhuur was, omdat men hierdoor enerzijds geen bijdrage leverde aan de
kantineomzet en anderzijds ook niet aan de sociale cohesie van de Wassenaarse club.
Een bestuurslid van Robin Hood merkt het volgende op:
“Maar hoe konden wij Surinaamse voetballers werken aan de sociale cohesie van
een bakra club als wij ons cultureel gezien niet met die club konden
identificeren…we voetbalden bij die club, dat deden we om de sport, omdat we
daar een onderkomen hadden…dus puur om de sport weet je…voor cultuur en
sociaal samenzijn weken we uit naar Den Haag, daar hadden we onze eigen toko
en onze eigen mensen…”
Binnen het kleine clubgebouw in Den Haag heerste een voor de deelnemers aangenaam gevoel
van solidariteit. Men bevond zich ‘onder elkaar’, onder de eigen groepsgenoten. Er werden
sociale contacten gelegd, sommigen kregen verkering, anderen sloten vriendschap. Ook werd er
vandaar uit gewerkt aan een stukje lobbywerk met lokale politici.
Ver van het eigen land kon men zich in den vreemde (enigszins) thuis voelen. Het clubgebouw
had een grote uitstraling naar buiten. Door toedoen van de gemeente Den Haag en na intensief
lobbywerk van het PVDA-gemeenteraadslid Johan Chandoe heeft Robin Hood op den duur toch
een zelfstandig verenigingsgebouw in Wassenaar kunnen huren. Eindelijk in het bezit van een
eigen toko heeft de club haar identiteit op bijzondere wijze gestalte gegeven, zowel binnen als
buiten het gebouw. Allereerst door in de keuken de typische ‘eigen’ gerechten te bereiden en
door de mogelijkheid om naar eigen muziek te luisteren. Daarnaast zette men, door de vele
bezigheden in het eigen clubgebouw, op een verkapte manier de Candlelight-avonden voort.
Zelfs had men een unieke manier bedacht om de eigen identiteit herkenbaar te maken, door op
elke clubdag de eigen clubvlag ( de Surinaamse vlag) te hijsen. Hieraan worden de volgende
betekenissen toegekend:
x De vlag is het symbool van de vereniging en staat voor de identiteit van de groep binnen een

samenleving waarin verschillende identiteiten bestaan. Deze identiteit van de vereniging
manifesteert zich naar buiten toe als een eenheid op sociaal-cultureel en op sportgebied.
Daarnaast is het de bedoeling dat de vlag als symbool de leden een gevoel geeft van eigen
waarde in de Nederlandse samenleving;
x Een teken van saamhorigheid. Iedereen die bij de vereniging betrokken is, heeft hetzelfde doel
en gaat in eenheid verder;
x Historische continuïteit: solidariteit met het land van herkomst, het verleden en de mensen,
een voortzetting van de activiteiten van de geliefde gelijknamige voetbalvereniging Robin
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Hood in Suriname waarin de creoolse identiteit centraal staat;
x Geografische oriëntatie: men kan de vlag al van verre zien, waardoor mensen die in de

omgeving onbekend zijn, eerder hun weg naar de vereniging kunnen vinden.
De sociaal-culturele activiteiten die men in de vereniging ontplooide hadden een bindende kracht
niet alleen met de doelgroep, maar ook met de nieuwe (kader) leden . Daarnaast had men een
binding met de partners en kinderen van de leden van Robin Hood. In het begin bleven de
vrouwen van de leden van Robin Hood thuis of stonden hooguit langs het veld. Maar toen enkele
vrouwen eenmaal op geregelde basis bij elkaar kwamen, kregen de overige vrouwen de behoefte
zelf iets te doen, wat het karakter had van etnische revitalisatie. Men hield zich bezig met
voordrachten, toneel en Koto shows36.
Volgens een bestuurslid van Robin Hood zijn hun toneeluitvoeringen en “Koto shows” zo
populair, dat zij een toonaangevende rol zijn gaan spelen in de creoolse cultuur in en buiten Den
Haag. Sommige welzijnsorganisaties hebben op deze vrouwen een beroep gedaan in het kader
van cultuureducatie. Ook de jonge generatie maakte kennis met de “Kotto shows”. Ver van
Suriname flankeerde de oude creoolse identiteit nu op een zelfgemaakt podium in de kantine van
een hun geliefde voetbalclub.
Op het gebied van het clubmanagement ging het echter niet goed. Er was te veel verdeeldheid
onder de bestuursleden. Daarnaast misten sommige bestuursleden essentiële kwaliteiten zoals het
kunnen managen van een voetbalclub, het kunnen lobbyen en het creëren van transparantie in
beleid. De kaderleden met kwaliteiten konden door een dergelijke situatie ook niet gericht en
effectief werken.
Er was geregeld conflict over inkomsten uit de kantine en aangekochte goederen. Men had steeds
te maken met achterstand in betaling van primaire posten. De contributiebetaling werd langzaam
maar zeker een cruciaal probleem. Men kon daar geen directe sancties op loslaten, anders was
men bang dat men leden zou verliezen en dat zou catastrofaal kunnen zijn voor de club, zeker als
het om leden zou gaan van de eerste en tweede elftallen. Daarnaast had men geen tijd voor
jeugdbeleid. Sommigen waren van mening dat het clubgebouw erg ongunstig gelegen was voor
jonge voetballers zonder eigen vervoer. Het gebouw lag namelijk aan de grens van Wassenaar en
Den Haag. De stervoetballers werden met de dag ouder en hun opvolging groeide niet vanuit de
club zelf, maar kwam steeds van buiten met weer een andere mentaliteit. Door het ontbreken van
de juiste kaderleden kon men hen niet adequaat coachen.
5.1.6

Reflectie

De voetbalvereniging Robin Hood dankt haar oorspong aan een groep Surinaams-creoolse
studenten die aan de Barentzstraat in Den Haag woonden. Aan dit adres kwamen geregeld
creoolse studenten bij elkaar. Ze hadden de volgende zaken gemeen: ze misten allen hun
moederland Suriname en ervoeren als gevolg van het immigratieproces sociale en culturele
ontwrichtingen. Ze zochten steun bij elkaar. Hoewel de meeste van hen elkaar niet zo
intensief uit Suriname kenden, waren ze hier op elkaar aangewezen en hadden ze de
onderlinge banden versterkt. Ze verwierven “bonding sociaal kapitaal”. De sociaal-culturele
activiteiten die men ontplooide boden een goede gelegenheid om netwerken te ontwikkelen
bij het acclimatiseren in de nieuwe omgeving. Daarnaast ondersteunden ze elkaar in het
maken van huiswerk, bij het invullen van belastingformulieren en andersoortige zaken die
met de Nederlandse bureaucratie te maken hadden. Diegenen die op de universiteit goed
presteerden, werden als rolmodellen gezien en gaven anderen gevraagd dan wel ongevraagd
extra stimulans om de studie af te maken. Ook leerde men van elkaar hoe met de autochtone
Nederlanders te communiceren en om te gaan. Op een gegeven moment was het adres aan de
Barentzstraat uitgegroeid tot een informeel club- opvanghuis waar creoolse studenten en
andere landgenoten uit Suriname bij elkaar kwamen om te feesten en voor onderlinge steun.
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Enkele leden aan de Barentzstraat bezochten in de vrije tijd wedstrijden van de
voetbalvereniging Toofan en beseften dat hun Hindostaanse voorgangers hun etnische
infrastructuur al aardig hadden ontwikkeld. Men wilde daarbij niet achterblijven mede door
hun nieuwe status in Nederland als buitenlanders. Dit werd ook gestimuleerd doordat er zich
onder de creoolse groepering in Den Haag ook stervoetballers voorkwamen die vaak op
geregelde tijden samenkwamen bij een Surinaamse café genaamd “Collos Place” en in het
weekend op basis van ad hoc samengestelde teams onderlinge wedstrijden speelden.
Sommige van de leden waren ex-professionals en hadden een lage waardering van zichzelf,
omdat ze een marginaal bestaan leidden, mede door het feit dat ze door de omgeving als
zwarte buitenlanders gezien werden. Door deze ontwikkelingen raakte men steeds
gemotiveerder om, modelerend aan de Surinaamse voetbalvereniging Robin Hood in
Suriname, nu in Nederland een eigen voetbalvereniging op te richten.
We kunnen op basis van deze analyse aangeven dat voor het ontstaan van de
voetbalvereniging Robin Hood, de creoolse studentengroep onder invloed van ontwikkelingen
in de omgeving, verder is gaan evolueren waarbij men de status van een studentengroep
inruilde voor een voetbalvereniging. Hierbij speelde de gelegenheidsstructuur een voorname
rol. Op de achtergrond speelde hier ook de etnische gelegenheidsstructuur uit het
herkomstland een rol. Tenslotte was ook de marginale positie van de creoolse exinternationals door de politieke gelegenheidsstructuur van betekenis. Terugblikkend geven we
op de volgende pagina schematisch het ontstaansproces van de tot nu toe besproken
voetbalverenigingen weer.
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Figuur 8
Schematische weergave van de ontstaansfactoren van de voetbalverenigingen
Toofan, Takdier Boys, TAC’90, Wanica Star en Robin Hood.
Immigratieproces,
gewijzigde reproductie,
primordiale loyaliteit
etnische gelegenheidsstructuur
uit het moederland, politieke
gelegenheidsstructuur Nederland

Immigratieproces,
gelegenheidsstructuuur, etnische
gelegenheids-structuur uit het
moederland, politieke
gelegenheidsstructuur Nederland

Collos place

Toofan

Immigratieproces, etnische
gelegenheidsstructuur uit het
herkomstland, organisatie
ecologisch proces binnen
Toofan(conflicten en belangen),
politieke gelegenheidsstructuur in Nederland

Takdier Boys
Regionale loyaliteit

+
Amer Deep
Organisatie ecologisch
proces (conflicten
en belangen), politieke
gelegenheidstructuur in
Nederland, gelegenheidsstructuur, etnische gelegenheids-structuur uit het
herkomstland

Als gevolg van organisatie
ecologisch proces binnen
TAC’90 (conflicten en
belangen), etnische
gelegenheidsstructuur uit het
herkomstland, culturele en
politieke gelegenheidsstructuur
in Nederland
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Wanica Star

creoolse
studentengroep

Robin Hood

Door de oprichting van Robin Hood konden ze zich samen met de overige jongens van de
Barentsztraat een positief zelfbeeld verwerven, omdat ze op het veld tegen gevestigde
autochtone blanke teams speelden en geregeld wonnen. Dit gold zeker in een tijd waarin de
polarisatie tussen Nederlandse blanken en pasgearriveerde Surinamers erg groot was. Beide
partijen hadden uitgesproken vooroordelen over elkaar.
Om de clubs te runnen leerden de deelnemers activiteiten te ontplooien door ‘self supporting’.
Ze zamelden kranten in en leerden op de centjes te letten. Ze deden nauwelijks een beroep op
buitenstaanders. Wederzijds werden er diensten verleend, variërend van het repareren van een
auto tot het knippen van elkaars haar. Dit laatste was in die tijd een probleem, omdat de
Nederlandse kappers en kappersacademies niet bekend waren met kroeshaar. Erger nog, de
meeste autochtone Nederlanders waren onbekend met kroeshaar. De spelers van Robin Hood
voelden zich niet thuis bij de Hollandse voetbalclubs waar ze ondergebracht waren. Ze
speelden daar omdat ze daar gebruik konden maken van alle voorzieningen, maar een
clubbinding hadden ze niet. Dit vanwege grote cultuurverschillen. Ze vonden het moeilijk om
zich aan te passen aan de heersende Nederlandse clubcultuur. De eerste cultuurbotsing vond
plaats toen ze vernamen dat de keukengerechten typisch Hollands waren en dat er geen
mogelijkheid was om Surinaamse hapjes en gerechten te eten. Hun “bridging kapitaal” had
een zakelijk karakter, wat betrekking had op datgene wat zich op het veld voordeed. Daarna
richtten ze zich op “bonding kapitaal”, want ze kozen ervoor na de wedstrijd meteen naar huis
te gaan, daar te douchen en vervolgens naar een eigen ingericht clubhuis te gaan waar ze
feestvierden en leden van de achterban, voornamelijk creolen, konden ontmoeten. Dit laatste
had veel weg van de voormalige studentengroep. Diegenen die in hun omgeving dreigden
geïsoleerd te raken, werden in de groep opgenomen. De groepscohesie werd versterkt en er
ontstonden vriendschappen en relaties. Het clubhuis bood ook de gelegenheid te lobbyen met
mensen van de lokale politiek en gemeente.
Nadat men eenmaal door lobbywerk een eigen gebouw had gekregen voor de eigen
voetbalvereniging is men echter niet ver gevorderd in het voetballen en het managen van de
club. Men heeft bijvoorbeeld geen jeugdelftallen kunnen ontwikkelen. Dit zou komen door
het feit dat de vereniging gevestigd was aan de rand van Den Haag in Wassenaar die moeilijk
bereikbaar was met het openbaar vervoer. En juist jonge spelers zijn zo afhankelijk van dit
type vervoer. Men fixeerde zich wel op het beleven van de culturele identiteit en op de
transnationale binding met het herkomstland. Daarbij diende de naam Robin Hood die
verwees naar een van de Surinaamse nationale voetbalvereniging van creoolse origine.
Daarnaast werd de Surinaamse vlag gebruikt als een symbool van de creoolse cultuur en
identiteit, zowel in Suriname als in Nederland. Een groep vrouwen had zich binnen Robin
Hood een eigen plek veroverd waarbij zij zich bezighielden met voordrachten, toneelstukken
en klederdracht. Naast het voetballen had de club een bredere sociaal-culturele functie
gekregen.
Het zelfstandig managen van de club bracht met zich mee dat er op diverse fronten gewerkt
moest worden. Daarvoor had men te weinig vrijwilligers als kaderleden. Het aansturen van de
club als een economisch bedrijf werd daarnaast verder bemoeilijkt doordat er constant sprake
was van crisis tussen bestuursleden. Daarnaast stak men veel tijd in het coachen van de
voetballers om zich een prestatiegerichte mentaliteit eigen te maken.
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5.2

Voetbalvereniging De Ster: het begin

De kerngroep van voetbalvereniging De Ster in Den Haag bestond uit ongeveer tien personen en
werd hoofdzakelijk gevormd in de periode 1974-1975, toen rond de onafhankelijkheid van
Suriname, de grote stroom van Surinamers naar Nederland kwam. Enkelen van hen hadden reeds
in Nederland bij de voetbalclub Robin Hood gespeeld, maar naarmate zij meer omgingen met de
pas aangekomen Javanen in het Zuiderpark in Den Haag, distantieerden zij zich van Robin Hood
en beschouwden zij deze voetbalclub als een typisch Surinaams-creoolse club. Vanaf dit moment
koesterden ze zich met de onderlinge Javaanse solidariteit en het delen van gemeenschappelijke
waarden en belevenissen uit het moederland en in de nieuwe omgeving. De Javanen zochten
elkaar op, omdat hun onbekendheid met de Nederlandse samenleving groot was en zij zich door
de autochtone jongeren niet geaccepteerd voelden. Daarnaast konden ze, wegens etnische
verhoudingen in Suriname, ook niet op gelijke voet staan met de Hindostanen en creolen in Den
Haag. In Den Haag aangekomen realiseerden zij zich dat de Hindostanen en creolen beter
georganiseerd waren en al het nodige op het gebied van hun etnische infrastructuur hadden
ontwikkeld. De Javanen hadden echter nog niets. Dit was een pijnlijke constatering
in het nieuwe land, omdat zij ook in de pluriforme Surinaamse samenleving tot een
minderheidsgroep hadden behoord en politiek gezien altijd de tweede viool hadden gespeeld.
Enerzijds hadden ze behoefte om met soortgenoten te voetballen en anderzijds was er ook een
roep naar organisatie van Javaanse signatuur, want er had zich in de omgeving reeds een
Surinaamse etnische infrastructuur ontwikkeld en de jonge mannen die bekend waren met de
voetbalsport hielden van een “potje voetbal”.

Figuur 9

Schematische weergave van de ontstaansdimensie
van de voetbalvereniging De Ster
Robin Hood

Javaanse
groepsvorming in
het Zuiderpark

Toofan

Komst van
Javanen uit
Suriname

88

De Ster

De speelweide van het Haagse Zuiderpark bood hen een plek om vooral ’s zomers te kunnen
voetballen. Samen zijn, elkaar ontmoeten, praten over Suriname en de problemen die men in
Nederland ondervond, elkaar wegwijs maken in de Nederlandse samenleving en het delen van
identieke ervaringen, dat alles stond centraal.
Een bestuurslid van de Ster zegt:
“Het voetballen bood de ruimte voor het leggen van sociale contacten. Men kon
elkaar ontmoeten en het gezellig met elkaar hebben, dit was in het begin het
voornaamste. Het gevoel om alleen prestatievoetbal te spelen was er niet. Het ging
meer om de gezelligheid, de prestatie komt later wel, zo kon je je emotie
kwijtraken...”
Naarmate deze situatie voortduurde en de grootte van de groep toenam, bleek zich gaandeweg
een zekere vorm van subgroepvorming voor te doen op basis van afkomst uit verschillende
streken uit het land van herkomst. In dit geval ging het om mensen die afkomstig waren uit de
Surinaamse plaatsen Lelydorp, Wageningen, Nickerie, Saramacca, Blauwgrond, Mariënburg en
Moengo.
In tegenstelling tot wat bijvoorbeeld bij de Hindostanen in Den Haag gebeurde, gaf deze
regionale affiniteit de Javanen echter geen aanleiding om op regio gebaseerde eigen Javaanse
voetbalverenigingen op te richten. Dit had een aantal oorzaken:
x Er woonden niet veel Surinaamse Javanen in Den Haag;
x Binnen de Surinaamse samenleving hebben de Javanen als immigranten een sterk collectief

Javaans bewustzijn dat regionale verschillen gemakkelijk kon overstijgen;
x De Javanen als een minderheidsgroep binnen de Surinaamse pluriforme samenleving hebben

groot gevoel voor onderlinge solidariteit. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat zij in
Suriname de rol van een politieke speelbal hebben moeten vervullen tussen de in hun ogen
dominante groepen Hindostanen en creolen. In die zin overschaduwde de Javaanse identiteit
de eventuele regionale sentimenten.
De Javaanse groep in het Zuiderpark bestond vooral uit jongens die zelf in Suriname hadden
gevoetbald. Eerder zaten zij met name in de Javaanse regionale voetbalverenigingen Indra Maju,
Poewananie en Djongo Tongon, die in uiteenlopende streken als Lelydorp, Paramaribo
(Blauwgrond) en Mongo de lokale sterclubs waren.
Het warme weer, de vele teams die soms op etnische / regionale basis tegen elkaar speelden, het
geïmproviseerde karakter van het spel, de muziek, de eigen taal, de menselijke entourage
eromheen, het picknick karakter van de bijeenkomsten dit alles riep onverbiddelijk associatie op
met Suriname. In die zin was het Zuiderpark in het zomerseizoen een stukje Suriname in
Nederland. De spontane ontmoetingen op de speelweide en het voetballen werden steeds meer
geïntensiveerd. Toen de Javanen ook succesvolle wedstrijden gingen spelen tegen andere
etnische teams die van het Zuiderpark gebruik maakten, opperden een paar leden uit de eerder
genoemde kerngroep de suggestie om een eigen voetbalvereniging op te richten. Wat daarbij
zeker meespeelde was het feit dat de Javanen in de nieuwe gemeenschap een afspiegeling
aantroffen van de pluriformiteit die zij reeds in Suriname kenden: zij zagen specifieke
Hindostaanse en een creoolse voetbalverenigingen. Daarnaast zagen ze ook dat sommige
Hindostanen en creolen zich genesteld hadden in het maatschappelijke middenveld: zij konden
onderhandelen over maatschappelijke goederen zoals sportvelden, sportkantines,
sportmaterialen. Ook zaten enkele leden in diverse commissies van waaruit zij netwerken hadden
ontwikkeld waardoor zij met de gemeente konden onderhandelen, subsidieverzoeken konden
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indienen, etc. Politiek gezien stonden de Hindostanen en creolen ook in Nederland veel sterker
dan de Javanen. Dit leek volgens de Javanen erg veel op wat zij gewend waren geweest in
Suriname. Daarnaast werden ze geconfronteerd met de nieuwe identiteit als buitenlanders in de
Nederlandse samenleving. Hun drang naar onderling sociaal contact en mogelijkheden om hun
Javaanse identiteit tot uitdrukking te brengen werd gevoeld als nooit te voren. In hun gevoel was
het de hoogste tijd om een eigen Javaanse voetbalvereniging (die ze liever “eigen toko”
noemden) in het leven te roepen.
Een bestuurslid van De Ster zegt daarover:
“De Javaanse groep is waarschijnlijk ontstaan omdat er in die tijd twee
Surinaamse voetbalverenigingen al bestonden, waarin voornamelijk Hindostanen
en creolen voetbalden”
5.2.1 Deformelefase
De jongeren die het initiatief namen, hadden zelf in Suriname gevoetbald. Ze waren
voornamelijk lid van voetbalvereniging Poewananie, die beschouwd mag worden als de grootste
Javaanse voetbalvereniging en die gevestigd was in Paramaribo. Naast deze kernleden leverden
ook enkele oudere Javanen een bijdrage op het terrein van de nodige bestuurlijke ervaring en
traditioneel gezag.
Het enthousiasme onder de Javaanse jongeren groeide. Een volgende stap was om zich te laten
inschrijven bij de KNVB en een accommodatie te zoeken. Hier deden zich de eerste problemen
voor: men had niet het vereiste aantal leden in huis. Daarvoor deed men een appel op Javaanse
jongeren in Den Haag om solidair te zijn met de onderneming.
Een bestuurslid van de Ster zegt:
“De ledenwerving werd op touw gezet. Men speurde alle Javanen in Den Haag en
omgeving op en kort daarna werd de vereniging opgericht”
Volgens enkele leden van het bestuur is de naam De Ster toevallig ook afkomstig uit
Suriname, maar dat is niet de doorslaggevende factor geweest. Een lid van De Ster zegt:
“... indertijd is er ook een vraag geweest van waarom men niet een Javaanse naam
kiest. En toen heeft men aangehaald dat om gemakkelijk geaccepteerd te worden
de naam De Ster gebruikt zou moeten worden. We zitten in Europa en een
Javaanse naam zou dan de kleur geven van een etnische minderheid... De naam
De Ster is gebruikt met het oog op integratie, denk ik.”
Men heeft bij het maken van de statuten expliciet rekening gehouden met de doelstelling van
de eigen voetbalvereniging. Deze had een bredere doelstelling dan alleen maar het bevorderen
van de voetbalsport. Naast het voetballen was er aandacht voor het bevorderen van cultuur,
acceptatie en sociale redzaamheid. Daarom stelde de voetbalvereniging De Ster zich ten doel
‘het doen beoefenen van sport in zijn algemeenheid, alsmede het beoefenen en bevorderen
van Surinaamse, bijvoorbeeld Javaanse en andere cultuurvormen.’ Voor wat betreft deze
tweede doelstelling zeggen de statuten: “Een bijdrage te leveren aan de vormgeving van de
culturele pluriformiteit op basis van wederzijds begrip en wederzijdse acceptatie, in het kader
van de relatiebevordering... Het bevorderen van de sociale zelfredzaamheid van haar
doelgroep” . De Ster werd op 24 oktober 1975 bij de K.N.V.B ingeschreven als Sociaal
Cultureel en Sportvereniging De Ster. Aangezien men geen accommodatie kon vinden werd
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de vereniging met medewerking van de gemeente Den Haag en de KNVB ondergebracht bij
de Hollandse voetbalvereniging Die Haghe. Ook de toenmalige voorzitter van Die Haghe
speelde hierbij een rol. Hij heeft van begin af aan een warm pleidooi gehouden om de Javanen
binnen zijn club op te nemen. Dat deed hij niet alleen wegens financiële redenen, maar ook
omdat hij de Javanen graag hun voetbalclub gunde.
In De Ster speelden in die tijd vier seniorenelftallen, die tot de tweede klasse
(standaardklassen) behoorden. Dit waren elftallen met jonge mannen in de leeftijdscategorie
van 20 tot 35 jaar. Naast deelname aan wedstrijden die door de K.N.V.B. georganiseerd
werden, vonden de bestuursleden van De Ster het eveneens van belang sport te bedrijven met
mensen uit het eigen land en cultuur. Daarvoor organiseerde men bijvoorbeeld de jaarlijkse
toernooien. Er werden niet alleen maar clubjes uit Den Haag uitgenodigd maar ook uit Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en zelfs Groningen. Zelf ging men ook een paar keer naar
bijvoorbeeld Hoogezand. ’s Zaterdags speelde men overdag een toernooi, ’s avonds werd er
gedanst en pas de volgende dag ging men naar huis. Dankzij de eigen voetbalclub kon men
met een groep gaan reizen om een ander weer te ontmoeten en een wedstrijd te spelen. Een
ex-bestuurslid van De Ster zegt:
“Zo’n gebeuren gaat gepaard met een hele familiehappening, die het verblijf van
hen in Nederland alleen maar aangenamer maakte”.
Het aantal elftallen groeide uit tot zes in 1986. Tot dan toe had men geen promotie gemaakt.
De toename in het aantal elftallen is waarschijnlijk te danken aan het steeds toenemende
aantal Surinamers in Den Haag. Door de mond-tot-mondreclame meldden zich ook Javaanse
voetballers die bij Hollandse clubs, Hindostaanse clubs en de creoolse club Robin Hood
speelden. De onderlinge gezelligheid, het beleven van de eigen etnische identiteit en de
spontane sfeer gaven vele Javanen aanleiding zich aan te melden bij De Ster.
Een bestuurslid van De Ster zegt:
“De een vertelt de ander dat er niet correct op de contributie gelet werd... En in
die tijd was het zo dat De Ster als enige Javaanse vereniging zich groot naar
buiten ging brengen door zes elftallen op te zetten... Het ging meer om de gezelligheid, want de jongens hadden er lol in ... Het was zo gezellig dat De Ster ging
uitbreiden. De leden bleven zich aanmelden... de club had binnen een relatief
korte tijd tachtig leden....”
De heer J. voetbalde eerst bij een Hollandse club, tot hij een keer benaderd werd door iemand
uit het derde elftal van De Ster. Het was niet moeilijk hem over te halen bij De Ster te komen,
nadat hem verteld was hoe gezellig het was met de Javanen onder elkaar en hoeveel jongeren
binnen de club afkomstig waren uit de plaats Mariënburg uit het moederland, waar hij zelf
ook vandaan kwam. De heer J. formuleert het als volgt:
“Kijk, je ziet je eigen mensen, je eigen Javaanse jongens, dat trekt jou aan. Ik had
het liever om met mijn eigen mensen te voetballen, dan kon je makkelijk
communiceren en je kon je emotie kwijt als Javaans-zijn of als Surinaams-zijn, en
dat trok mij aan. En ook wil je je talenten gebruiken om de eigen Javaanse
vereniging te ondersteunen...”
Hoewel hij bij zijn vorige club in het tweede elftal speelde, nam hij er genoegen mee bij De
Ster in het derde elftal te spelen. Hij wilde graag in plaats van prestatievoetbal pleziervoetbal
spelen.
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Het verenigingsblad heet Koranti.37 Deze benaming is van later datum; aanvankelijk had het
blad nog geen naam. Op de vrijdagavond kwamen de leden van De Ster bij elkaar in het
gebouw van Die Haghe. Telkens wanneer ze de persoon zagen die belast was met het
stencilen van het blad, vroegen zij: “Oting a koranti kba?” (“wanneer is de krant klaar?”). Zo
kwam de persoon die het blad stencilde, op het idee het blad Koranti te noemen.
Het blad kwam eens in de twee weken uit en werd onder andere gebruikt om mensen te
motiveren en te activeren om meer prestatievoetbal te leveren. Het verenigingsblad bestond
uit twee tot drie blaadjes A-4 en werd door de leden thuis bezorgd. Voor het gereed maken
van het blad waren bepaalde leden verantwoordelijk. Hen stonden bepaald niet alle
noodzakelijke middelen ter beschikking, maar door de grote motivatie en inzet wisten zij daar
toch een positieve draai aan te geven.
“Het gebeurde op een heel primitieve wijze met dingen die we hadden, je moest
roeien met de riemen die je had...We hadden tot onze beschikking een paar
kapotte stencilmachines... Ik moet zo lachen dat ik een keertje die machines mee
naar huis mocht nemen, omdat er geen tijd was om het blad elders te drukken. Ik
heb dus die machines naar huis gesjouwd. Ik ben een leek als het gaat om
stencilen, maar ik wilde mezelf toch niet laten kennen. Dus heb ik geprobeerd om
thuis te stencilen en tot overmaat van ramp ging dat ding mislukken en mijn hele
huis zat vol in de inkt.”
5.2.2 Spelenoplaagniveau
In die tijd kon De Ster zelden hoog scoren in een competitie, omdat de club als recreatievoetbalvereniging vaak tegen sterkere teams moest opboksen. Toch zijn er ook in de beginperiode
momenten geweest waarop De Ster uitblonk. Een bestuurslid van de Ster zegt:
“De Ster speelde in het begin van het seizoen goed. Dan was het dan lekker weer,
die jongens kwamen lekker trainen en bij wedstrijden van het eerste elftal kwam
het publiek kijken...het publiek dat is een inspiratie voor de ploeg eigenlijk. Maar
wanneer de winter voor de deur stond dan begon eigenlijk de ellende. ...dan werd
er minder hard getraind, men bleef dan vaker en makkelijker weg...dit gold niet
allen voor de gewone lagere elftalspelers,maar helaas ook voor zelfs de
selectiespelers.”
Een andere reden waarom men laag scoorde was gelegen in het feit dat er spelers waren die
wisten dat ze relatief goed voetbalden en juist zíj bleven voor de training in de wintertijd veel
weg. Volgens een bestuurslid van De Ster had deze mentaliteit te maken met de wijze waarop
men in Suriname leefde. Daar kon men zich aan de hand van de hoogte van het eigen prestige
ook bepaalde vrijheden permitteren. Deze spelers kwamen daarom niet meer in aanmerking
voor deelname aan de competitiewedstrijden van het eerste elftal.
Zij mochten wel bij De Ster blijven voetballen, maar dan in een lager elftal. Het gevolg was
een eerste elftal dat relatief minder goed was, “maar met een betere mentaliteit.” Doordat er
ook mensen waren die graag wilden presteren maar daar niet voldoende aan toe kwamen bij
De Ster, stapten enkele topspelers op een gegeven moment over naar een Hollandse voetbalvereniging om beter te kunnen presteren. Binnen twee jaar waren ze echter weer bij De Ster
terug. Een bestuurslid van De Ster zegt:
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“...want die gezelligheid die men bij De Ster vindt, die vindt men niet bij een
andere, met name Hollandse voetbalclub. Dat is een ding wat zeker is...
Vrijdagavond dan begon de gezelligheid al. Die jongens gingen naar het
clubgebouw, het gebouw van Die Haghe, soms werd er een soosavond gehouden,
bingoavond, of dan zaten de jongens gezellig troefcallen38 of te biljarten. Soms
werden er hapjes verkocht en men beleefde de typische Surinaamse sfeer die we
vroeger hebben gekend. Men kent elkaar, men spreekt de taal die daar gebezigd
werd zoals het Javaans of het Sranang Tongo, heel weinig Nederlands. In een
Hollandse club ben je verplicht Nederland te spreken. Javanen zijn over het
algemeen... een beetje verlegen. Ze zullen dus nooit over het algemeen zelf het
initiatief nemen om een gesprek aan te vangen, laat staan als je zo te midden van
Hollanders staat – dan zul je nooit als eenling een gesprek beginnen”.
De mentaliteit van de leden van de Ster was volgens enkele bestuursleden erg positief. Zo
spraken ze in de kantine wanneer er anderen bij waren in het Nederlands en men luisterde
naar Engelse muziek. Sommige leden hadden Hollandse partners / vriendinnen en die
kwamen ook geregeld in het clubgebouw. Tussen de leden van De Ster en de leden van Die
Haghe was er een gezonde relatie. Op feestavonden van De Ster werden ze uitgenodigd en als
ze kwamen dan waren ze ook significant aanwezig en hetzelfde gold wanneer Die Haghe iets
leuks organiseerde. Af en toe waren er een paar kleine probleempjes met betrekking tot het
zich aanpassen in de kantine.
Een bestuurslid van Die Haghe zegt:
“…het zijn zeker fijne jongens, wel soms te bescheiden als voetballer. Enkele
weken geleden ben ik op een van de jongens erg boos geweest omdat hij een
sigaretje op de vloer van de kantine uitdoofde … een ander was aan het biljarten
en legde zijn bierglas op de rand van de biljarttafel… Weer een tijd geleden had ik
eentje flink aangesproken omdat hij met voetbalschoen met modder en al de
kantine binnen stormde…”
De bestuursleden van De Ster hadden naar eigen zeggen hard gewerkt om hun eigen
voetbalclub te runnen. Helaas hadden ze geen jeugd- en juniorenelftallen gehad. Daarvoor
wordt de volgende redenen genoemd:
x Jeugdtraining wordt op zaterdag bedreven. De Ster oefent altijd op vrijdag en speelt op de

zondag competitie;
x Men had geen geld, geen middelen om bijvoorbeeld trainers aan te trekken;
x Men beschikte niet over een eigen accommodatie om de jeugd op te vangen en te

begeleiden;
x Het werven en trainen van jeugdploegen vergt ook van het bestuur veel inspanningen en

daar had men de tijd niet voor, gezien de inspanning die men verrichtte om de voetballende
leden te coachen.
x Bovendien wisselde het bestuur heel vaak, waardoor het bieden van een kader en eenheid
in beleid steeds moeilijker werd.
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Een ex-bestuurslid zegt:
“Men heeft kaders nodig om jeugdigen en talenten te werven en te kweken, dat
was een groot gebrek bij De Ster... Indertijd hadden we zes elftallen daar hadden
we handenvol werk aan om daarnaast nog aan de jeugd te denken zou gewoon
onmogelijk zijn…omdat we geen kader en eigen accommodatie hadden”.
Doordat De Ster bij de Hollandse voetbalvereniging Die Haghe ondergebracht was en in
zekere zin een bepaalde autonomie had, nam het streven naar een eigen accommodatie verder
af. Een bestuurslid van De Ster zegt:
“Nou, De Ster zit hier goed, lekker warm bij Die Haghe en de jongens hebben zin
in het voetballen, het gaat gezellig zo,... en er worden ook feestjes georganiseerd
waarbij de bestuursleden en voetballers van Die Haghe ook aan meedoen…de
jongens van beide clubs leren elkaar beter kennen…ook onze vrouwen of
vriendinnen gaan met ons mee. Het gaat goed zo. Het besturen van de
voetbalvereniging gebeurt door vrijwilligers. De meeste mensen die zich opgeven
als bestuursleden hebben vaak weinig tijd om werk voor de vereniging te verrichten….omdat ze vaak te weinig kennis hebben van bepaalde zaken. Bijvoorbeeld
om naar buiten te treden om verzoeken te doen bij de gemeente of bepaalde eisen
gegrond en duidelijk naar voren te brengen ... Doordat de club bij Die Haghe
ondergebracht is hoeft het bestuur van De Ster heel wat problemen zelf niet op te
lossen”.
5.2.3 Contributieeninkomsten
Een van de grootste problemen die de voetbalvereniging De Ster ondervond was dat de
contributie niet op tijd betaald werd. Vaak hielp het ook niet om de niet-betalende leden via
een brief op hun nalatigheid te attenderen. Volgens een bestuurslid is dat eigenlijk nooit een
haalbare kaart geweest. Zelfs een oproep in het verenigingsblad had maar weinig resultaat.
Men vond dat deze methode eerder meer effect zou sorteren voor autochtone Nederlanders,
omdat binnen hun cultuur het geschreven woord een krachtig middel is om gewenst gedrag af
te dwingen. Voor de Javaanse sporters gold dat veel minder. Men zocht daarom naar een
Javaanse formule.
Op een gegeven moment hebben de bestuursleden besloten de wanbetalers maar te schorsen.
Ook dit middel bleek echter niet haalbaar, omdat men ervoor vreesde dat daardoor de
teamgeest en de collectieve identiteit zou worden aangetast. Men zou dan immers geen
contact meer kunnen onderhouden tussen diegenen die geschorst werden en diegenen die dan
overbleven. Daarnaast zou de vereniging op den duur te kampen hebben met een groot aantal
geschorste leden en dat zou het voortbestaan van de vereniging in gevaar brengen. Men heeft
toen geprobeerd te werken met machtigingen voor incasso, zodat de vereniging elke maand de
contributie via de bankrekening van de leden zou kunnen laten afschrijven. Bij de uitvoering
hiervan ontstond bij de leden veel weerstand. Tijdens sommige ledenvergaderingen was het
een fel, maar ook emotioneel punt van discussie.
Ten slotte heeft men besloten hiervan af te zien en is gekozen voor een particularistische
methode die wel gehandhaafd is gebleven. Aan het einde van de maand werden de spelers
persoonlijk benaderd om de contributie te betalen. Hierbij werd de hulp van de ploegleiders
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ingeroepen. Zij zijn immers degenen die rechtstreeks contact hebben met de diverse ploegen.
De functie van ploegleider heeft hierdoor een extra zwaarte gekregen. Deze methode werkt
behoorlijk goed tot op de dag van vandaag, maar ze is nog altijd niet afdoende.
Uiteindelijk heeft men besloten om contact te zoeken en relatie te leggen met de ouders van
de spelers. Met de ouders is toen gepraat over sport en de doelstelling van De Ster. Op deze
wijze heeft men getracht hun vertrouwen te winnen. De Ster probeert hierdoor een grotere
belangstelling en betrokkenheid van de familieleden van de spelers te realiseren met de
bedoeling: a) dat de contributie op tijd betaald wordt; b) dat meerdere mensen zich verbonden
kunnen voelen met en kunnen participeren in de voetbalvereniging39. Verder heeft men de
bedoeling gehad om door middel van deze gesprekken een beter beeld te krijgen van de
financiële situatie van het gezin waarvan de speler deel van uitmaakt. Daardoor kon men,
indien nodig, rekening houden met de financiële situatie van de leden. In ieder geval wordt de
meeste contributie persoonlijk geïnd. Volgens een lid van De Ster hebben de meeste Javanen
niet het plichtbesef om te betalen. Dit kan diverse oorzaken hebben. Veel leden van De Ster
zijn bijvoorbeeld werkloos. Daarbij is vaak sprake van een groot gezin, waardoor men weinig
ruimte heeft voor extra bestedingen. Wat ook meespeelt, is dat de leden afkomstig zijn uit een
sociaal zwakkere klasse. De spelers hadden volgens enkele bestuursleden van De Ster een
uitstelmentaliteit die ertoe leidde dat ze hierdoor geen aandacht besteedden aan de juiste
prioritering. Bovendien zijn er verschillende penningmeesters bij De Ster geweest die
verschillend beleid hebben gevoerd, wat voor verwarring heeft gezorgd bij de leden. En tot
slot: men is in Suriname niet gewend aan het betalen van contributie, omdat het niet in de
filosofie past. Zoals een oud-bestuurslid het heeft gezegd:
“Ik denk aan mij zelf... omdat ikzelf zo ben geweest. Ik zeg altijd: ‘ah,’ als er iets
moet gebeuren dan zeg ik altijd: ‘ah dat doe ik straks wel, ah dat doe ik morgen
wel, komt wel goed.’ Ik ben een beetje zeg maar nalatig geweest. Ik denk dat de
Javaan heel makkelijk zegt van oh dat komt wel goed. Wij maken ons niet zo druk
om bepaalde dingen die planmatig uitgevoerd moeten worden”
Een ander bestuurslid van de Ster zegt:
“Ook het verleden van de Javaan... kan ertoe leiden dat men niet geneigd wordt de
contributie te betalen. Kijk dit is iets wat te maken heeft met de opvoeding. In
Suriname hebben we verenigingen gekend, ik heb zelf ook voor een voetbalclub
gespeeld waar mijn vader voorzitter was. Als jongen van veertien jaar mocht ik
daar ook aantreden in een elftal dat competitie draaide. Nou in die club kenden
wij geen contributie, waarvoor heb je contributie nodig? Wij hoefden niet voor de
accommodatie te betalen. Als er shirts moesten worden aangeschaft, dan kon je zo
geld ophalen... contributie is alleen maar een rompslomp voor de vereniging van
wie houdt het bij, is die man daar te vertrouwen, wie heeft een beetje verstand van
administratie, kijk daar kan ik... erover praten.. Waarom er geen contributie betaald werd... Het gebeurde gewoon spontaan als er iets gedaan moest worden, dan
kon je zo de leden aanschieten van jongens wij hebben geld nodig zoveel kost het,
dus kom op met je bijdrage... dan kwamen ze best wel met hun bijdrage. Maar die
steeds terugkomende contributiegelden, die waren nooit ter sprake gekomen in
Suriname. Ik weet niet of dit overal gebeurde bij alle Javaanse clubs in Suriname,
dat denk ik niet, er zullen heus wel clubs zijn die in den beginne reeds met
contributiegelden beginnen... Ik wil toch even zeggen dat de Javaan is misschien
ook net als de andere bevolkingsgroepen in Suriname niet groot gebracht met dit
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soort verplichtingen in een club. Dat is iets dat niet in zijn opvoeding of zijn
verenigingsleven hoort, het is er niet bij.”
Contributie alléén is niet voldoende om alle onkosten te dekken. De Ster heeft verschillende
manieren bedacht om het voetballen financieel mogelijk te maken.
x Prijsverhoging.

Op vrijdag en zondag mag De Ster gebruik maken van de accommodatie van de Hollandse
club Die Haghe, waar zij is ondergebracht. Het bestuur van Die Haghe staat toe dat De
Ster aanspraak maakt op de omzet die er dan gemaakt wordt. Als regel geldt dat de prijzen
van de drankjes iets verhoogd worden en dat de winst aan De Ster ten goede komt. Een
ploegleider van de Ster zegt:
“Normaal zou er in een kantine, omdat er een standaardprijs gehandhaafd wordt
voor de consumptie een gulden gevraagd worden voor een kopje koffie. Dan
wordt de prijs alleen bij feestjes een gulden en vijfentwintig centen. In dit geval
zijn vijfentwintig centen voor De Ster. Men vindt dat niet erg omdat het feesten
zeer aangenaam is ...Javanen houden van muziek en zeker van Engelstalige
muziek. Sommige Javanen hadden ook Hollandse partners die het erg leuk vonden
om deel te nemen aan de activiteiten van De Ster. De Hollandse gasten die erbij
komen vervelen zich niet…althans dat is mijn mening”
x Sponsoring.

Een andere methode die De Ster gebruikt om geld te generen was sponsoring door
advertenties van ondernemers in de krant op te nemen.
x Toernooien.
Vooral in de zomerperiode werden er door verschillende voetbalclubs voetbaltoernooien
georganiseerd. Verschillende Surinaamse voetbalteams binnen en buiten Den Haag werden
uitgenodigd om tegen elkaar te spelen. Ieder team betaalde inschrijfgeld aan de
organisatoren. Aan de winnende teams werden altijd bekers uitgereikt. Tijdens deze
toernooien verkochten de organisatoren zelf drankjes en Surinaams eten. Ter gelegenheid
van dergelijke bijeenkomsten konden vaak ook verschillende standhouders een plaats
inhuren. Vonden deze toernooien plaats in de accommodatie van Die Haghe, dan voerde
De Ster de prijzen van de drankjes weer op. Er kwamen naast Surinamers ook veel
Hollandse mensen op af. De opbrengst van de Surinaamse producten en de producten die
niet door Die Haghe werden verkocht, kwamen voor honderd procent ten goede van De
Ster.
5.2.4 Eigen accommodatie en identiteit
Men heeft een groot ideaal, gezien ook de statuten, om in de toekomst een eigen
accommodatie te hebben. Deze zal niet alleen bedoeld zijn voor sportaangelegenheden, maar
ook om de Javaanse mensen in en rond Den Haag een eigen zichtbare ankerplaats te bieden
waardoor ze zich bezig kunnen houden met diverse thema’s op het gebied van
(vrouwen)sport, cultuur en politiek. Daardoor hoopt men dat de Javanen zich bewuster zullen
worden van hun eigen identiteit. Daarnaast zouden de Javanen opgevangen en begeleid
kunnen worden op sociaal-emotioneel gebied. Op sportgebied zou een eigen accommodatie
de mogelijkheid bieden een damesvoetbalteam op te richten, omdat er fysieke ruimte
beschikbaar zou zijn. Daarnaast zou het aantal elftallen (junioren én senioren) ook uitgebreid
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kunnen worden . Men zou op de zaterdag en zondag kunnen spelen. Bovendien zou zo’n plek
de Javanen kunnen stimuleren zich bewust te worden van hun plaats in deze samenleving en
zouden ze zo kunnen worden gestimuleerd in hun culturele en politieke bewustwording .
Een bestuurslid van De Ster zegt:
“De jongens die achter de bal hollen die denken niet verder na, terwijl er heel veel
dingen om de hoek komen kijken tijdens het sporten waar ze niet bij
stilstaan…zoals zaken als wat moeten we doen om als Javanen bij elkaar te
blijven, samen in eigen groep te blijven voetballen, wat te doen als iemand je
tackelt, of dat iemand je voor rot uitscheldt of discrimineert. Die informatie, die
prikkels ontbreken eigenlijk om te komen tot de juiste bewustwording…”
Maar volgens anderen zou een eigen accommodatie ook problemen met zich meebrengen,
wanneer de verschillende splintergroepen hun ‘aandeel’ zouden opeisen. Een bepaalde groep
zou bijvoorbeeld aanspraak kunnen maken op de kantine om die op een bepaalde dag van de
week voor sportfeesten te exploiteren. In dat geval zou De Ster al gauw de baas willen spelen
en dat zou niet goed zijn. Verschillende leden van De Ster zien het beheer van een eigen
accommodatie als een bedrijf dat commercieel gefundeerd moet zijn. Maar dit roept een hoop
tegenstand op bij de gemeente, omdat het gebruik van de kantine in de eigen accommodatie
alleen toegestaan is voor sportzaken en niet voor andersoortige activiteiten.
5.2.5

Reflectie

De ontwikkeling van de Javaanse voetvoetbalvereniging De Ster is gepaard gegaan vanuit hun
onderlinge groepsvorming in het Zuiderpark waarbij het voetballen tevens gelegenheid bood
dat de leden elkaar sociaal-emotioneel konden ondersteunen. Sommige leden van de
kerngroep voetbalden in het land van herkomst bij diverse regionale Javaanse voetbalclubs.
Ze stapten bij aankomst in Nederland in een vereenvoudigde reproductie van etnische
nederzetting die ze al in het land van oorsprong kenden. Ze waren bekend met het voetballen
en hadden ook veel zin om in Nederland een balletje te trappen. Ze troffen nu hier de
Hindostanen met hun voetbalvereniging Toofan en de creolen met Robin Hood uit het
herkomstland aan. Door deze etnische infrastructuur is hun groepsvorming extra geprikkeld
en hebben ze hun groepsprocessen in het Zuiderpark verder gestructureerd en geformaliseerd
en heeft dat uiteindelijk geleid tot de oprichting van de voetbalclub De Ster, want binnen hun
mentale modellen ontbrak nog een Javaanse voetbalclub.
Bij de oprichting gaven ze met opzet een “neutrale naam” aan de club om daardoor de
culturele afstand met anderen in de samenleving, zoals de autochtonen, niet onnodig te
vergroten. Na oprichting van de eigen voetbalclub kregen ze onderdak bij de Hollandse
voetbalvereniging ‘Die Haghe’ in Den Haag en bleken ze goede onderhandelaars te zijn met
de autochtonen, en konden ze op ook snel “bridging kapitaal” genereren. Enkele factoren
hebben hierbij een rol gespeeld. De Javaanse en de autochtone voetballers zagen elkaar niet
als concurrenten in een gebouw, omdat de identiteiten van beide groepen geformaliseerd en
afgebakend waren in hun verenigingen en kunnen dus ook als grensmarkering beschouwd
worden. Daarnaast was de positieve rol van de voorzitter van de voetbalvereniging Die Haghe
van belang. Hij stond niet alleen om financiële redenen, maar ook sociaal gezien er positief
tegenover om de Javanen onderdak te bieden. De cultuurbeleving van de Javanen kwam
vervolgens positief over bij de autochtone voetballers van Die Haghe. De leden van De Ster
speelden tijdens feestavonden Engelse muziek en spraken onderling voornamelijk in het
Nederlands. Ook het Javaanse eten was aangenaam en vormde op een dergelijke wijze een
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brug naar de autochtone leden. Een aantal Javaanse voetballers had Hollandse partners en dat
vergrootte de culturele herkenning bij de leden van de Hollandse voetbalvereniging Die
Haghe.
De Javanen bleken goede onderhandelaars te zijn. Zij konden met Die Haghe financiële
afspraken maken om tijdens clubavonden en voetbalmanifestaties extra geld te genereren. De
club slaagde er niet in om jeugdelftallen op te zetten, omdat men volop bezig was te
investeren in het coachen van de volwassen spelers naar een mentaliteit voor prestatievoetbal.
Menige speler bleef echter sporten op het niveau van pleziervoetbal.
Ondanks de brug die De Ster geslagen had naar Die Haghe, hadden de bestuursleden van De
Ster behoefte aan een eigen Javaanse accommodatie. Daarbij dacht men aan bijvoorbeeld een
multifunctioneel gebouw dat ruimte zou moeten bieden om te werken aan de Javaanse
(politieke) identiteit en aan het begeleiden van de jeugd en junioren. Op de volgende pagina
geef ik schematisch weer de ontstaansprocessen van de voetbalverenigingen die tot nu toe
beschreven zijn.
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Figuur 10
Schematische weergave van de ontstaansfactoren van de voetbalverenigingen
Toofan, Takdier Boys, TAC’90, Wanica Star, Robin Hood en De Ster
Immigratieproces,
gewijzigde reproductie,
primordiale loyaliteit
etnische gelegenheidsstructuur
uit het moederland, politieke
gelegenheidsstructuur Nederland

Immigratieproces,
Gelegenheidsstructuur in
Nederland, etnische
gelegenheidsstructuur uit het
moederland, politieke
gelegenheidsstructuur Nederland

Collos place

Immigratieproces,gewijzigde
reproductie,primordiale
loyaliteit, organisatie ecologisch
proces binnen Toofan(conflicten
en belangen), olitieke gelegenheidsstructuur in Nederland
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Robin Hood
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+
Amer Deep
Organisatie ecologisch
proces (conflicten
en belangen), politieke
gelegenheidstructuur in
Nederland, gelegenheidsstructuur, etnische gelegenheids-structuur uit het
herkomstland

Als gevolg van organisatie
ecologisch proces binnen
TAC’90 (conflicten en
belangen), etnische
gelegenheidsstructuur uit het
herkomstland, culturele en
politieke gelegenheidsstructuur
in Nederland

TAC’90

Wanica Star
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Hoofdstuk 6
6.1

Integratie bij Hollandse clubs: BMT en Kismet

Inleiding

In dit hoofdstuk analyseer ik de ontstaansprocessen van de voetbalverenigingen BMT
(Biedt Moedig Tegenstand )in Den Haag en van Kismet in Amsterdam. In paragraaf 6.1 wordt
aandacht besteed aan het ontstaansproces van de voetbalvereniging BMT in Den Haag en in
paragraaf 6.2 wordt het ontstaansproces van de voetbalvereniging Kismet in Amsterdam
belicht. Tenslotte volgt in paragraaf 6.3 een intermezzo waarbij er teruggekeken wordt naar de
fasering die zich voorgedaan heeft bij de organisatieontwikkeling van de allochtone
voetbalclubs in dit onderzoek. Daarnaast zal ik de theoretische inbedding van de
ontstaansprocessen van de voetbalverenigingen in het juiste kader brengen.
De ontstaanscontext van de voetbalvereniging BMT vindt plaats tegen de achtergrond van een
sterke verkleuring van de woonomgeving. Het gaat om de wijk Bouw Lust in Den Haag, die
te maken had met de vestiging van allochtonen , voornamelijk van Turkse afkomst.
Tegelijkertijd vertrokken vele autochtonen uit de wijk en vestigden zich in de opkomende
nieuwbouwwijken. Deze verkleuring had een verschuiving in de etnische en
sociaaldemografische samenstelling tot gevolg en had ook zijn weerslag op de lokale
voetbalvereniging BMT. Het vertrek van de autochtonen uit de buurt met hun kinderen leidde
ertoe dat het ledental van BMT sterk afnam. Zodoende hield BMT steeds minder
jeugdelftallen over. Voor een club in een dergelijke nopende situatie leek de aanmelding van
Turkse leden een welkom teken. Op een gegeven moment kwam de clubidentiteit in het
geding. Er ontstonden twee partijen - de autochtonen en de Turken - die lijnrecht tegenover
elkaar kwamen te staan. De autochtonen verwachtten dat de Turken zouden integreren
omwille van het behoud van de oude clubidentiteit, terwijl de Turkse leden in de club wilden
integreren met behoud van de eigen identiteit. Het was volgens dit patroon dat de
clubontwikkeling zich verder voltrok, waarbij de toename van de Turkse leden in de club als
gevolg van de verkleuring van de wijk steeds meer toenam. In een later stadium stonden de
antagonisten zelfs zo sterk tegenover elkaar dat de ene partij het gevoel kreeg dat de oude
glorie voorgoed voorbij was en de ooit zo geliefde club massaal de rug toekeerde. Wat
achterbleef was een clubgebouw met Turkse voetballers die voorheen als buitenstaanders
werden beschouwd. Zij traden in de voetsporen van de eerste pioniers van bijna honderd jaar
geleden die BMT hadden opgericht voor de gewone mensen in de wijk.
Op de volgende pagina geef ik schematisch weer het ontstaansproces van de
voetbalverenigingen BMT (Turks).
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Figuur 11.

Schematische weergave van de ontstaansdimensie
van de voetbalverenigingen BMT (Turks)

Verkleuring van de wijk
Bouwlust in Den Haag

Instroom Turkse teams
bij de Hollandse
voetbalvereniging BMT

Etnische differentiation en
conflict

Witte vlucht

Blijf over BMT Turks

6.1.1 Voetbalvereniging BMT: het begin
De voetbalvereniging BMT (“Biedt Moedig Tegenstand”) werd opgericht in 1911 in Den
Haag en werd al vrij snel een gerenommeerde club, omdat men tweede klasse KNVB speelde.
Al vanaf het begin straalde het bestuur een zeker establishment uit. De meeste bestuursleden
hadden een sterke maatschappelijke positie. Zo was de een directeur van een
woningbouwcorporatie, de ander had een hoge functie bij een verzekeringsmaatschappij of in
het zakenleven. BMT was eerst een zondagclub, maar toen bleek dat men geen jeugdelftallen
meer op de been kon brengen, werd BMT een zaterdagclub. BMT was de eerste voetbalclub in
Den Haag met een stenen clubgebouw. Dit gebouw was echter geen lang leven beschoren,
want de gemeente had het terreinencomplex nodig voor de bouw van een tramremise.
Hierdoor moest BMT verhuizen; de club kwam terecht in de wijk Eskamp in Den Haag.
Destijds werd deze Hollandse voetbalclub gekenmerkt door een sterke binding onder de
leden. Er was sprake van gezelligheid, saamhorigheid onder de spelers en tussen de
bestuursleden en de spelers en tussen de bestuursleden en de ouders van de jonge spelers. Er
werden gezelligheids- en toneelavonden georganiseerd. Tijdens de toneelopvoering was de
kantine tot de nok toe vol. De toneelstukken zaten vol alledaagse dingen, satire en humor. Het
was geweldig om te zien hoe de leden een metamorfose ondergingen van gewone mensen tot
volwaardige acteurs. Daarnaast waren er ook bridge- en klaverjasavonden. Dat versterkte de
onderlinge band binnen de vereniging. Iedereen was bereid te doen wat hem of haar
opgedragen werd.
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Met betrekking tot de in- en doorstroom van leden werd een strikt beleid gevoerd.
Gemakkelijk was het zeker niet voor diegenen, die lid wilden worden van BMT. Er vond een
strenge ballotage plaats. Het was niet zomaar een kwestie van een formulier invullen en
afgeven om vervolgens lid te worden. Nee, de kandidaten moesten eerst voor een commissie
verschijnen. De (bestuurs)leden wilden namelijk eerst weten wat voor vlees ze in de kuip
hadden. Vervolgens werd men in het clubblad voorgesteld als kandidaat-lid. Dat gaf de
zittende leden de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen toetreding van de kandidaat.
In dat geval zou de inschrijving niet meer doorgaan. Tot slot moest het nieuwe lid na
goedkeuring met een van de ouders naar de club komen om zich te melden als nieuw lid. De
selectie was dus streng en in Den Haag en omstreken gaf het lidmaatschap van BMT dan ook
een zekere status.
De club heeft natuurlijk zijn dieptepunten gekend. Bij een nederlaag was er verdriet en moest
menigeen een traantje wegpinken. Nu en dan waren er financiële problemen of was er geen
vast onderkomen en moest men als gevolg daarvan bij diverse clubs in de omgeving inwoning
regelen. Maar de club kende ook diverse hoogtepunten, zoals het vijftigjarige bestaan van de
vereniging. Dat is groots gevierd in het Kurhaus in Scheveningen. Daar was ’s middags een
receptie voor het bestuur en ’s avonds een groot feest voor alle leden en genodigden.
Financieel gezien stond de vereniging er eigenlijk te zwak voor om zoiets groots te
organiseren. Bij het zestigjarige bestaan was men nog zo vol van de viering van het
vijftigjarige bestaan, dat men zei: “…maar we kunnen niet minder…we gingen weer naar het
Kurhaus en hebben dat uitbundig gevierd, behalve met de jeugd.” Voor de jeugd en de
senioren werd het jubileum gevierd in zalencomplex Amicitia in Den Haag. Daarvoor had
men ook Connie Vink uitgenodigd, er was een clown, het was een geweldige middag voor de
deelnemers. Door de inzet van de leden, die bijvoorbeeld allerlei activiteiten organiseerden
om aan geld te komen, werd de viering in het Kurhaus toch mogelijk gemaakt. In het
onderstaande het bestuur van BMT tijdens de viering van het zestigjarige bestaan in het
Kurhaus te Scheveningen.

Foto van het bestuur van BMT tijdens de viering van het zestigjarige bestaan in het Kurhaus
te Scheveningen.
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De voetbalclub BMT genoot veel respect bij andere Haagse voetbalclubs en daarom mocht
namens alle Haagse voetbalclubs de heer Mos, destijds de voorzitter van BMT, nu
erevoorzitter, het hoofd consult van de terreinen spreken. Dat was in die tijd een geweldige
prestatie en status. In de tussenliggende periode tussen het 50- en 60-jarig bestaan moest de
club verhuizen van de Fruitweg in verband met de komst van de tramremise. Na onderkomen
te hebben gevonden bij diverse voetbalclubs in Den Haag eindigde de zwerftocht uiteindelijk
in een eigen clubgebouw in de wijk Bouwlust. Door de standing van de bestuursleden kon
men makkelijk borg staan voor de financiering van het clubgebouw.
6.1.2 De komst van allochtonen in club
De voetbalvereniging BMT had, voordat de Turken hun entree deden, al ervaring opgedaan
met allochtone spelers. Die waren helemaal geïntegreerd in de samenleving en in de club.
Over het algemeen kwamen ze individueel en in de meeste gevallen zonder aanhang binnen
en participeerden ze in bestaande elftallen. Een keer meldde zich een Indisch elftal bij BMT
en mocht het geheel binnen het eigen team spelen. Zij waren geheel geassimileerd in de
Nederlandse cultuur en men behandelde hen ook als een willekeurig ander autochtoon team.
Dit team was het beste te vergelijken met een zogenaamd (autochtoon) vriendenteam binnen
BMT. Er werd weliswaar gespeeld binnen een eigen Indisch elftal, maar dit gebeurde niet op
een aparte dag. Na het spel kwamen de spelers bij elkaar in de kantine, net zoals de
autochtone spelers, en namen de leden deel aan de typisch Hollandse gezelligheid. Aan de bar
werd er een biertje gedronken, gezamenlijk keek men naar belangrijke voetbalwedstrijden op
T.V., onderling werden er grapjes gemaakt en in de zomer namen ze deel aan de gezamenlijke
barbecue. Als er iemand jarig was of als iemand ging trouwen, werd er getrakteerd.
Een van de bestuursleden van BMT had in het seizoen ’87-’88 een Turkse collega die
belangstelling had voor de voetbalsport meegenomen naar de club. Zelf speelde hij bij de
Hollandse voetbalvereniging. Daarna kwamen er nog een paar Turkse mannen bij de club
spelen. Op een gegeven moment kwam er een heel Turks elftal bij de club aankloppen. Voor
BMT was dit een prettige ontwikkeling, omdat er weinig instroom was van jonge autochtone
leden. Daardoor nam de kwaliteit van het voetbalspel onder de Hollandse spelers zienderogen
af. De club vergrijsde. Door het merkbaar teruglopend aantal Hollandse spelers vanwege de
verkleuring van de omgeving, maakte men zich ook zorgen om de financiën van de club.
De Turken leden startten gewoonlijk bij de onderste klasse, het zesde elftal, en stoomden vrij
snel door naar hogere klassen. Omdat de Turkse spelers binnen eigen teams wilden spelen,
kreeg BMT in het seizoen ’90-’91 een zaterdagafdeling. Daarna meldden zich in 1994 in één
keer drie Turkse elftallen bij de club. In 1995-1996 kon de club voor het eerst in jaren weer
een aantal jeugdelftallen op het veld brengen, in totaal vijf en nu van Turkse afkomst, maar
intern moest nog het een en ander gebeuren om de jonge voetballers adequaat te begeleiden.
Een ex-bestuurslid zegt hierover:
“Dus nadat de ene Turk hier kwam spelen, was langzamerhand toch het hek van
de dam…waar wij heel veel moeite hadden om jeugdelftallen te formeren heeft de
Turkse gemeenschap dat in een mum van tijd gerealiseerd. Dat houd je niet voor
mogelijk, onbegrijpelijk hoe dat kon. Echter ze hadden geen oog voor
jeugdleiders en gezamenlijk op kamp gaan. Men ging liever op kamp bij
Fenherbaçe in Turkije dan in Nederland. Dat stuk voetbalcultuur misten ze wel”
Door de toename van de Turkse spelers bij BMT veranderde langzamerhand het sportdiscours
bij BMT. Langs de lijnen stonden de Hollandse en Turkse supporters meestal gescheiden. De
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Hollanders schreeuwden in het Nederlands om hun voetballende jongens dan wel team
(kracht en inzet) aan te moedigen en de meeste Turkse supporters deden dat in het Turks, met
uitzondering van de Nederlandse vloekzinnen die sommigen zelfs met een Haags accent
wisten uit te spreken. Een overwinning werd door de Turkse supporters veel eerder op het
veld dan in de kantine gevierd met typische Turkse trommel en fluit en als men in de kantine
kwam bleef men er dan ook niet lang bij. Volgens de Hollandse ex-bestuursleden leek het
alsof Turkije die wedstrijd won en op de tweede plaats een team van BMT en dat had in hun
visie juist andersom moeten zijn. Voor de Turken leek het eerder op een thuiswedstrijd in een
vreemde club. Naast het groeiende aandeel Turkse supporters verschenen rondom het veld op
de reclameborden de namen van Turkse ondernemers. Ook het inkoopbeleid van de keuken
werd langzamerhand gericht op halal voedsel. Wie bij BMT binnen kwam, kon in de kantine
zien dat er allerlei groepen mensen apart zaten. Er werd door de bestuurder en de autochtone
leden van BMT in die tijd veel over integratie van de Turkse voetballers gesproken. In de
volgende subparagraaf wordt daarvan een schets gegeven.
6.1.3 Visie op integratie van allochtonen in de club
Het bestuur van BMT bestaat uit autochtone Nederlanders, doch de club verkeert in een
transitiefase. De drukke kantine betredend zien we een groep van ongeveer twintig
autochtonen bij elkaar zitten. De meesten zitten op stoelen; enkelen staan naast een ronde tafel
met elkaar te praten. Er zijn ook een paar vrouwen bij met kleine kinderen en twee baby’s in
kinderwagens. Vier van de mannen drinken bier en de rest frisdrank en koffie. Zij blijken
allen uit Scheveningen te komen. Zij vinden het een gewone zaak dat zij als vrienden uit een
buurt gezellig naar een club kunnen gaan om te voetballen. Hun partners zijn tevens hun
trouwe fans. Opvallend is dat er geen andere leden bij deze groep aanwezig zijn – noch
autochtoon (uit ander wijken) noch allochtoon. In een andere hoek van dezelfde kantine zit
een groep van ongeveer vijftien autochtone voetballers. Het blijkt dat ze allen afkomstig zijn
uit Wassenaar. Zij spelen die dag uit! Met de spelers zijn ook enkele supporters meegekomen.
Ook hier zit er geen enkel lid van de club bij, noch autochtoon, noch allochtoon. De overige
autochtone leden van de club zitten in wat kleine groepen bij elkaar: een groep van acht
jongens van ongeveer twintig jaar zit in het midden van de kantine aan een tafel, vier van hen
zijn aan het kaarten en de rest zit er gewoon bij. Zij hebben een paar dingen gemeen: vijf van
hen hebben zich zes maanden geleden bij de club aangemeld. Zij zijn vrienden die elkaar al
vanaf de middelbare school kennen; de rest van de leden hebben ze in de club ontmoet. De
meesten spelen in hetzelfde team. Voordien behoorde ook een ander autochtoon lid tot deze
groep, maar die is nu weg uit de club. Omdat hij er tijdens een discoavond met de vriendin
van een van de spelers ‘vandoor ging’, is hij uit de groep gestoten! Aan de linkerkant bij de
entree van de kantine zit een grote groep van zestien Turkse jongens van tussen de zestien en
twintig jaar bijeen. Ze spreken met elkaar in het Turks en af en toe in het Nederlands. In
tegenstelling tot de autochtone leden in de kantine, hebben sommige van deze jongens hun
jassen nog aan en wekken op die manier de indruk dat ze op het punt staan om weg te gaan,
maar dat is niet het geval.
Het beeld dat hier ontstaat, is het beeld van een verdeelde club, verdeeld langs etnische lijnen.
In gesprek met een bestuurslid van deze voetbalclub zei hij over integratie van de leden in de
club het volgende:
“...u moet begrijpen dat wij heel wat problemen hebben met onze Turkse gasten.
We hebben hen alle ruimte geboden om in de club te participeren, maar dat
vertikken ze. Ze houden zich alleen maar met voetballen bezig en daarnaast kan het
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hen weinig interesseren. Zij willen per se in eigen teamverband bij elkaar blijven.
Ook in de pauze en voor en na de wedstrijd blijven zij bij elkaar of gaan na de
wedstrijd gauw weg naar wat ik begrepen heb een eigen koffiehuis. … dat roept
allemaal onherroepelijk irritaties op. Kijkt u maar daar in die hoek, het zijn allemaal
Turken. Waarom gaan zij niet met de andere jongens mee...de Turken willen niet
integreren. Zij kopen praktisch niets in de kantine. Hoe moeten wij als vereniging
dan draaien...misschien moeten we de gemeente subsidie vragen omdat wij zoveel
allochtone mensen hebben aangenomen...”
Op de vraag aan hetzelfde bestuurslid hoe het nu kwam dat die autochtone leden van de club
niet ‘geïntegreerd’ waren, omdat ze ook apart zaten, reageerde hij een beetje geërgerd: “dat is
toch normaal.” Op de vraag waarom de groep uit Scheveningen duidelijk apart zat, zei hij
enigszins verbaasd:

“…ah die jongens zijn echte Scheveningers, zij komen hier al jaren… je moet blij
zijn dat niemand naar hen toegaat...”
Ik heb tot zover uit het voorgaande stuk het volgende kunnen opmaken:
x
x

x

x

de term ‘Turkse gasten’ duidt zeker niet op een volwaardig lidmaatschap van de club. De
term heeft eerder betrekking op tijdelijkheid;
het bieden van ‘ruimte om in de club te participeren’ impliceert dat de Turkse spelers mee
mogen doen in het clubgebeuren. Groepsvorming dan wel participeren binnen de eigen
groep onder de autochtonen wordt als vanzelfsprekend gezien, terwijl groepsvorming
onder de Turkse voetballers eerder wordt beschouwd als non-integratie. Het is
vanzelfsprekendheid dat de leden die tot de minderheidsgroep behoren een onderdeel
moeten worden van de mainstream in de club.
de integratie van Turkse spelers binnen de club wordt gezien als het continueren van de
eigen sociale eenheid. Daarbinnen moeten de Turkse leden zich mengen in de bestaande
groepen. De gedachte gaat daarbij alleen maar uit naar de aanpassing van de nieuwe leden
aan de bestaande oude cultuur. Dit laatste is ook af te leiden uit de gedachte dat de Turkse
spelers niets uit de kantine willen nuttigen. Men stelt daarbij niet de vraag waarom zij
niets uit de kantine nuttigen. In die zin worden zij verondersteld zich aan cultuur van de
autochtonen aan te passen.
er is ook sprake van groepsvorming onder de autochtonen in de kantine. Alleen bij nader
onderzoek blijkt op basis van welke gemeenschappelijkheden zij die groepsvorming tot
stand brengen. Hun fenotypische kenmerken spelen hierbij kennelijk geen rol, bij de
allochtonen dan wel de leden die tot de minderheid behoren is dat wel relevant. Dat valt
immers als eerste op.

Kortom, de visie van het bestuurslid over de integratie van de Turkse leden in de club is
gericht op assimilatie en dat zal, zoals zal blijken, de polarisatie tussen hen en de autochtone
leden verder vergroten.
6.1.4 Irritaties over cultuurverschillen
Bij de autochtone leden van de club ontstonden gaandeweg verschillende soorten irritaties
over hun Turkse clubgenoten. De Turken waren bijvoorbeeld eerder masculien in hun
voetbalspel en kwamen dan ook veel agressiever over dan de autochtonen, die technisch
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begaafder speelden en minder geënt waren op kracht. Daarnaast kwamen er veel notoire
contributiewanbetalers onder de Turken voor. Volgens enkele ex-bestuurders was de
betrokkenheid van de ouders van de Turkse kinderen zo goed als nihil. Ze dropten hun
kinderen bij de poort van de club en reden weg, “ waarschijnlijk richting markt om
boodschappen te doen” .
Het clubgebouw van BMT is gevestigd in een buurt waar veel Turken wonen. Door gebrek
aan buurtaccommodatie kwamen, voornamelijk op de zondagen grote groepen Turken naar de
kantine van BMT om naar de zondagcompetitie van het voetbal in Turkije te kijken. De
kantine van BMT had namelijk satelliettelevisie. Gevolg: de kantine was vol met Turkse leden
en buitenstaanders en dat werd door de autochtone leden als overlast ervaren. “ Gelukkig
heeft een van de Turkse leden van de club niet ver van de club een koffiehuis opgericht,
waardoor hij een groot deel van het zondagse kantinetoerisme heeft weten weg te halen” .
Een ander irritatiebron was dat de Turkse spelers met aanhang na een wedstrijd amper gebruik
maakten van de kantine. Er werd daardoor geen omzet gemaakt en ook ontstond er geen
binding met de Hollandse spelers van BMT. Een ex-bestuurder van BMT zegt:

“Kijk ik heb wel eens gezegd, als je een gezellige voetbalwedstrijd hebt gehad,
dan ga je na de wedstrijd met zijn allen een biertje nemen…hier op de zaterdag is
het tijdens een wedstrijd hartstikke vol van Turkse mensen, want dan barst het
hier van de mensen…we hebben wel zo’n 1500 man denk ik. Wanneer de
scheidsrechter voor de laatste keer gefloten heeft, dan zie je de massa de brug
overgaan, niemand die in het clubgebouw een biertje komt drinken. Dat is nu de
cultuur van die mensen”.
Ook onwetendheid onder de Turkse leden over de Nederlandse cultuur leidde vaak tot
spanningen in de club. Een voorbeeld: Het was in december en de club maakte zich op voor
Sinterklaas en Kerst. De Turkse spelers voelden er niets voor om met Sinterklaas wat te doen
en ook als het ging om het kerstfeest waren ze nauwelijks geïnteresseerd. De autochtone leden
hadden de kantine van BMT versierd, zoals altijd tijdens de kerstdagen met een kerstboom en
andere versieringen. Die bleven normaal gesproken staan tot na de nieuwjaarsreceptie. Dit
was een traditie bij BMT. Op 2 januari kwam men dan op de nieuwjaarsreceptie en ontdekte
dat de kerstboom en alle versieringen verwijderd waren.
“Dat kwam doordat de Turken, die kerst niet als een religieus feest zien, tijdens
deze periode wilden doortrainen. Daarvoor wilden zij het gebouw in gebruik
nemen. Wat is het geval geweest? Een avond ervoor hebben de Turken een
feestelijke gelegenheid georganiseerd voor de Turkse gemeenschap. Die hadden
de kersversieringen weggehaald, want dat paste niet in hun cultuur en sfeer.
Misschien speelt hun religie hierbij een rol, maar zij moeten wel respecteren dat
….ze onze traditie in ere moeten houden…Een jaar daarvoor had men ook een
kerstboom in de container gegooid. We zijn niet uitgegaan van opzet. Zij moeten
de kans krijgen te leren hoe met elkaar om te gaan. Dat komt heel vervelend
over.”
6.1.5 Autochtone spelers gingen weg uit BMT
Binnen de voetbalvereniging BMT organiseerden de Turkse spelers zich in eigen groep,
Hollandse voetballers versterkten hun onderlinge banden. Volgens hen moesten de Turken in
de club integreren. Dat betekent dat zij in de kantine en tijdens het voetballen Nederlands
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moesten spreken, geen eigen groepjes in de kantine moesten formeren en gewoon met de
overige voetballers moesten omgaan. De meeste bestuursleden van BMT vonden verder dat
de Turken geen ideologisch onderdeel moesten worden van de club. Ze werden niet geacht te
participeren in het bestuur, omdat daardoor de Hollandse identiteit van de club verloren zou
gaan. Zo boden de (bestuurs)leden weerstand wanneer Turkse leden interesse toonden op
bestuursfuncties. Sommige Hollandse bestuursleden werden bekritiseerd omdat zij de Turken
binnen zouden hebben gelaten en nu de clubidentiteit leken te gaan bepalen. In gevoel en
gewaarwording leek het alsof zich binnen één club twee forten hadden gemanifesteerd. De
verkleuring van BMT en de onderlinge polarisatie werden steeds sterker voelbaar. Volgens de
Turkse leden werden ze in de club niet als volwaardig gezien. Ze werden constant
uitgescholden voor “vieze Turken, stinkie Turkie”. Dit hoorde bepaald niet thuis in een
sportclub die het motto ‘sport verbroedert’ voerde. Dergelijke beledigingen leidden
regelmatig rondom de kleedkamers tot een handgemeen. Een ander probleem was dat de
Turkse spelers graag tot de club wilden horen en samen met de autochtonen de clubidentiteit
wilden uitdragen. Dit wilde men doen door opgenomen te worden in het bestuur van BMT,
maar dat werd niet toegestaan. Een van de zittende bestuursleden was faliekant tegen opname
van Turken in het bestuur. Uiteindelijk was het bestuur bereid om voor de zaterdagen een
vertegenwoordiger van de Turken in het bestuur te laten participeren, maar dan wel zonder
een bestuursfunctie. Maar zelfs deze bescheiden erkenning heeft nog veel voeten in aarde
gehad. Een Turks bestuurslid van BMT zegt hierover het volgende:
“De acceptatie van ons in de club was nihil. We waren alleen maar bestemd om
het voortbestaan van de club te garanderen, verder niet. BMT zelf had geen
jeugdelftallen en de voetbalkwaliteit van de Hollandse spelers ging bergafwaarts.
Er was weinig jong bloed onder hen. Tegen ons werd gezegd dat als wij in het
bestuur zouden participeren dat de autochtonen zich niet meer thuis zouden
voelen bij BMT…”.
Er is volgens de oud-bestuursleden een gewenningsproces aan vooraf gegaan. De club was
niet vijandig maar ook niet goed en open naar de Turken toe. De Turkse spelers waren toch
anders. Zij spraken anders, liepen met bidkraaltjes rond, zagen er anders uit. Daarnaast zag
men hun vrouwen nooit, terwijl de vrouwen van de autochtone spelers wel in de kantine
kwamen en zelf meehielpen.
Een ex-bestuurder van BMT zegt:
“Onze vrouwen kwamen naar de club om een praatje te maken of om een kaartje
te leggen. Onze vrouwen zaten achter de bar, maakten de kantine schoon… Hun
vrouwen zag je niet alleen nooit, je mocht zelfs ook geen grappen over hen
maken.”
Ook in de omgang met de Turkse spelers deden zich problemen voor. Het bestuur ervoer dat
de Turkse spelers een heel andere waarde hechtten aan het begrip tijd en aan afspraken. Zij
gingen gemakkelijker om met tijd dan anderen en afspraken werden vaak niet nagekomen.
Daardoor werden zij al gauw gezien als onbetrouwbaar. Ook ontstonden problemen doordat
er zich onder de Hollandse spelers een groepje bevond dat racistisch was en een bestuurslid
dat soms beledigende uitspraken deed over Turken.
De polarisatie onder de twee groepen voetballers binnen BMT werd met de dag scherper. Dat
werd versterkt doordat er met de dag instroom van nieuwe Turkse voetballers binnen BMT
plaatsvond. Het gezicht van de club was totaal veranderd. In de kantine hoorde men links en
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rechts dat er druk in het Turks gepraat werd, ook onder de jonge kinderen. Volgens de exbestuursleden was dat een vreemde gewaarwording. “ Dat voelde tenminste vreemd aan” . De
Hollandse leden voelden zich als een kat in een vreemd pakhuis. Ook op het veld spraken de
nieuwkomers in het Turks. Daardoor was het voor een Hollands kind moeilijk om bij BMT te
spelen. Men kreeg al gauw het gevoel de eigen identiteit geheel te verliezen en vreemdeling te
worden in eigen huis. Een ex-bestuurslid zegt:
“…mijn kleinzoon heb ik verboden om hier te voetballen, die voetbalt bij VICK
en niet bij BMT …Sport verbroedert zegt men, maar in dit geval moet ik zeggen
sport verloedert…”
De Hollandse voetballers en bestuursleden wisten zich geen raad meer met deze
ontwikkelingen. De aanwas onder de Hollandse voetballers was zorgelijk. De autochtone
jongeren werden wat ouder en speelden daardoor ook in lagere elftallen. Er waren genoeg
Turkse spelers die de vrijgekomen plekken innamen, maar er was geen follow-up van
autochtonen. Ook het potentieel aan nieuwe aanwas van Hollandse voetballers in de club nam
sterk af, omdat de buitenwereld de club als een “Turkenclub” zag en dat was volgens de exbestuursleden niet bepaald uitnodigend voor een Hollandse jongen om binnen te stappen. De
“Hollandse” voetbalvereniging BMT zou niet lang meer voortbestaan althans niet op de wijze
zoals de meeste Hollandse leden het wilden.
Op een gegeven moment is de eerste Turk in het bestuur van BMT opgenomen. Dat heeft
volgens de ex-bestuursleden snel tot conflicten geleid. Intern kon men niet met elkaar
omgaan. Wanneer de autochtone bestuursleden ruzie of meningsverschillen met elkaar
hadden, dan praatte men die daarna weer uit en dronk men samen nog een glaasje, maar met
het Turkse bestuurslid was het anders.
Een ex-bestuurslid zegt hierover:
“Als je kritiek had op hem dan had je een probleem, misschien zelfs een
persoonlijk probleem. Hij bleef boos, kon niet over een meningsverschil
heenstappen. Zelfs wilde hij zijn functie neerleggen. ‘Morgen is weer een dag’
kennen ze niet… De buitenwereld denkt vaak dat de Turken een groot geheel
vormen, op basis van hun Turks-zijn, maar onderling heerst er wel veel
verdeeldheid, dit op basis van hun regionale herkomst. Als Turken elkaar voor de
eerste keer ontmoeten vragen zij eerst: “uit welke plaats/welk deel van Turkije
kom je?” Daarnaast is het van belang tot welke Turkse club men behoort:
Fenherbaçe of Galatasaray …”
De discrepantie tussen de autochtone en de Turkse leden bij BMT werd steeds groter. Op een
gegeven moment verloren veel autochtone leden hun motivatie om nog veel te investeren in
“hun” BMT. In hun gevoel en verstand was hun geliefde club voorgoed overgenomen door
Turken. Toen de contouren van overname van de club zich steeds duidelijker begonnen af te
tekenen, kozen de leden die ooit tot de kern van BMT behoorden ervoor de club de rug toe te
keren. Het vertrouwde huis waar menig voetballer vanaf zijn pupillentijd groot gebracht was
en dat door veel autochtone leden altijd als een tweede thuisbasis was ervaren, was opeens
vreemd geworden. Geleidelijk aan vertrokken de autochtone spelers naar voetbalclubs aan de
rand van Den Haag “waarin vooral geen allochtonen spelen”. Ook de Hollandse jongens die
van gezelligheidsvoetbal hielden en met hun vrienden geregeld in de kantine een biertje
kwamen drinken, verloren hun binding met de club.
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Een ex-bestuurslid zegt hierover:
“Vorig jaar had men de rest van de autochtone spelers in de club overgehouden:
18 Hollandse jongens die vanaf hun pupillentijd in de club gespeeld hadden, ze
zijn tegelijkertijd samen weggegaan. Daarnaast waren er ook jongens van het
derde elftal met een racistische inslag … voor een deel van die groep ben ik er
niet rouwig om … maar voor wat betreft de andere mensen vind ik … jammer dat
ze weg zijn. Ze zijn weggegaan omdat ze zich in hun eigen club niet meer thuis
voelden. De Hollandse jongens zijn naar een Hollandse voetbalvereniging … aan
de rand van De Haag gegaan. Ze spelen op de zondagen. Het is daar ook niet
allemaal Hosanna! Hier hadden ze alle vrijheid. Je kunt wel zeggen dat we een
ander beleid moesten voeren, maar wat voor beleid? We wisten het niet beter”.
6.1.6

Formering van een multicultureel bestuur

Gaandeweg bleven alleen maar de Turkse leden bij BMT over. Het bestuur werd
voornamelijk door hen gevormd. Enkele bestuursleden van het “oude” BMT bleven aan. Zij
houden zich vooral bezig met zaken waar de Turkse bestuursleden niet goed in zijn, zoals de
ledenadministratie, het uitbrengen van het clubblad en communicatie met de K.N.V.B.
Sommigen zijn al meer dan vijftig jaar lid van de organisatie. Op de dinsdagen komt een
groep Hollandse oud-bestuursleden van BMT bij elkaar in het clubgebouw en wordt het
voetbalkrantje gemaakt dat eens in de veertien dagen uitkomt. Het krantje wordt door de oudleden helemaal verzendklaar gemaakt. Daarna gaan de oud-leden langs het veld om dat
schoon te maken en de vuilnisbakken leeg te ruimen. Wanneer dat gedaan is, is het tijd om
een kaartje te leggen, een biertje te drinken en oude herinneringen op te halen. Ze zijn blij
dat ze dit voor de club mogen doen, omdat ze BMT ook in de nieuwe situatie nog steeds als
ook hun BMT beschouwen. Ze zijn er ook niet ongelukkig mee dat ze de Turken hebben
binnen gelaten, want anders zou de vereniging helemaal zijn opgedoekt en de naam BMT zou
dan alleen maar voortleven in de herinnering. Ze hopen dat door hun bijdrage het goed mag
gaan met BMT en dat ze over enkele jaren getuige mogen zijn van het honderdjarige bestaan
van hun club.
De inrichting van de club is drastisch veranderd. Aan de verwarmingsknop in de
bestuurskamer hangen enkele gebedskralen en aan de muur hangt een foto van Mustafa
Kamal Atatürk, de grondlegger van het moderne Turkije. Tijdens vergaderingen in de
bestuurskamer wordt door de Turkse leden gebeden, knielend op een gebedskleed en met het
gezicht richting Mekka gekeerd. Mensen met gebedskralen in de hand voeren serieuze
gesprekken met elkaar in het Turks en lopen met hun duimen de gebedskralen na. Dat was
voor BMT allemaal nieuw. De Hollandse bestuursleden moesten eraan wennen, maar niet
iedereen kon dat waarderen. Diegenen die ertegen waren, voerden als reden aan dat bidden in
een kerk of in de privésfeer thuishoort en niet in het bestuursgebeuren bij een voetbalclub. De
andere leden die het wel konden waarderen waren van mening dat bidden wel degelijk hoort
bij het sportgebeuren. Per slot van tekening maken sommige Hollandse voetballers bij het
betreden van het veld een kruisteken, zeker wanneer het om een belangrijke wedstrijd gaat.
En men herinnert zich dat wanneer de Hollandse voetballers op kamp gingen er ook werd
gebeden. Volgens hen hoefde bidden dus niet alleen in de kerk plaats te vinden.
Toen het duidelijk werd dat de Turken de “grootaandeelhouders” van de club waren
geworden, werd de kantine omgebouwd en werd de keuken geprofessionaliseerd. Er vond een
interne uitbouw plaats en er werden nieuwe apparaten aangeschaft, zoals de koeling en
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friteuse. De keuken kreeg meer het karakter van een restaurant. Daarnaast werden alle tafels
voorzien van een typisch Turks kleedje.
Er heerst nog steeds irritatie onder de oud-bestuurders. In de bestuurskamer is tussen de oudbestuurders en de Turkse collega’s consensus bereikt dat men tijdens de vergadering in het
Nederlands zal communiceren, maar eenmaal aan de vergadertafel praten de Turken alleen
maar in het Turks. De Hollandse bestuurders voelen zich daardoor buitengesloten.
Volgens de ex-bestuurders maakte men vroeger betere afspraken. In de oude tijd werden
ouders die met hun kinderen naar de club kwamen gepaaid om iets in de club te doen en dat
lukte vaak. De ouders van de Turkse kinderen komen echter bijna nooit naar de club. Het
animo van de mensen in de club om het speelveld te kalken of rommel op te ruimen was heel
groot, nu is dat bij de Turkse leden veel minder.
De verschillen in de cultuur van de autochtone en de Turkse bestuursleden leiden vaak tot
problemen. Zo kunnen volgens de Hollandse bestuursleden diverse Turkse leden van het
bestuur niet door één deur met de huidige voorzitter van de club. De oud-bestuursleden van
vroeger willen er graag een bijdrage aan leveren dat alles weer op rolletjes loopt, want zij
willen niet dat BMT ten gronde gaat. Men heeft vroeger de tering naar de nering weten te
zetten, waardoor de club financieel gezien altijd stabiel bleef. De vrees bestaat dat het
financieel gezien nu slechter zou gaan. Over enkele jaren zal de club haar honderdjarig
bestaan vieren . De Hollandse bestuurders zijn van mening dat met een beetje Hollandse geest
men nu al zou moeten besluiten om een financiële buffer te maken om straks de viering te
realiseren. “ Regeren is vooruitzien, of zaken gaan voor het meisje” . Volgens de Hollandse
bestuursleden doen de Turkse bestuursleden er niets aan.
6.1.7 Mentaliteit en zakelijk ongenoegen
Volgens een groep ex-bestuursleden van BMT bleef de jeugd vroeger in de club tot ongeveer
etenstijd. “ Het is enigszins begrijpelijk dat wij in onze tijd veel langer in de clubgebouwen
bleven rondhangen: er was in die tijd geen disco, geen andere uitgangsmogelijkheden”. Men
merkt nu dat de jeugd over het algemeen - en de Turkse jeugd in het bijzonder - weinig
binding heeft met de sportclub, want zodra de wedstrijd afgelopen is nemen de jongens de
benen. Ze hebben het erg druk met allerlei afspraken en daarnaast zijn er ook erg veel
mogelijkheden bij gekomen voor sociaal vertier. Wat de ex-bestuursleden erg jammer vinden
is dat niemand van de Turkse jongens van het eerste elftal na de wedstrijd in de kantine
verschijnt om gezellig een pilsje te drinken. “Ze zijn gewoon weg. Allemaal drukke bazen.
Wij oud-bestuurders willen na de wedstrijd nog in de kantine blijven hangen, over de
wedstrijd praten, samen gezellig een pilsje drinken, maar ja dat kan niet”. Bij de Hollandse
jongens was dat anders. Die kwamen uit de kleedkamers de kantine in en dan was het zo druk
dat er geen stoel onbezet bleef. De ex-bestuurders van BMT zijn van mening dat er geen sfeer
meer heerst in de kantine, want die is na de wedstrijd zo goed als leeg. Overigens hebben de
oud-bestuursleden er geen spijt van dat ze toentertijd hebben besloten Turkse sporters binnen
de club toe te laten. Een van hen zegt:
“als we dat niet hadden gedaan dan was de club helemaal opgedoekt. We hadden
helemaal geen jeugdelftallen meer, en wat doe je met een club zonder jeugd. De
jeugd heeft de toekomst… ons werd als bestuursleden door de leden destijds wel
verweten dat wij de club aan de Turken hebben verkocht…”
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Een ex-bestuurder van BMT zegt tegen de Turkse kantinebeheerder: “Er is bier in de
aanbieding”, waarop de Turkse kantinebeheerder zegt: ‘straks is er weer een aanbieding…ik
heb op dit moment drie kratten staan”, waarop de ex-bestuurder zegt: “je moet nu opslaan,
want er is een aanbieding gaande, straks is het niet meer…dat scheelt ongeveer 3 euro per krat
winst…”. Volgens de Turkse kantinebeheerder kent de Hollandse ex-bestuurder de
aanbiedingen alleen via de reclamebladen, maar er zullen nog meer mogelijkheden zijn. Ook
gaat het om prioriteit, de Turkse voetballers drinken weinig bier, bier is een cultuurgoed van
de Nederlanders.
Verder zegt de Hollandse ex-bestuurder: “Vorige week zei ik tegen hem…de aardappelen zijn
in de aanbieding…twee zakken kopen een betalen, heeft hij niets aan gedaan. Gisteren had hij
geen aardappelen meer. Zij zijn gewoon te makkelijk, kom ik er vandaag niet aan toe dan doe
ik het wel morgen. Zij leven wat makkelijker dan wij…”. Volgens de Turkse
kantinebeheerder houden Turken ook van Turks brood; het is helemaal niet nodig om altijd
aardappelen in huis te hebben. De Hollandse ex-bestuurder is verder van mening dat de
Turkse bestuurders onvoldoende visie hebben om met de club geld te verdienen. Zo hoort er
op de zaterdagen entreegeld geheven te worden. Diegenen die geen lid zijn van de club dienen
entreegeld te betalen. Grote groepen Turken wachten liever op straat totdat de man die bij de
poort het geld incasseert weggaat en dan komen de anderen van de straat. Vaak staat zelfs
niemand bij de poort om het geld te innen. “Men laat een goudmijn liggen”. Volgens
sommige Turkse bestuursleden steekt de zaak toch anders in elkaar. Het voetbalveld en de
hoofdstraat liggen op een steenworp afstand van elkaar. Men kan in principe de totale
wedstrijd gewoon vanaf de straat bekijken. Door het heffen van entreegeld zouden grote
groepen de wedstrijd vanaf de straat bijwonen. Daardoor zouden de Turken juist eerder van de
club wegblijven, wat weer een negatieve impact zou hebben op de kantineomzet en zelfs op
het aantrekken van nieuwe leden uit de omgeving. Daarnaast zouden ze op straat nog een
ongebruikelijke drukte veroorzaken en mogelijk een belemmering voor het verkeer. Daar
komt nog bij dat het heffen van entreegeld cultureel gezien niet past binnen het Turkse
voetbalgebeuren. “Voetbal is vermaak en samen beleven van de eigen identiteit, omgaan met
vrienden en een zinvolle tijdsbesteding”zeggen enkele Turkse bestuursleden.
Volgens de ex-bestuurders van BMT is de kantinemedewerker een betaalde kracht, omdat men
niet in staat is om vrijwilligers te vinden om de kantine te draaien. Dit is absurd in de
vrijwilligerswereld. Volgens enkele Turkse bestuursleden is het zeker waar dat men overal te
kampen heeft met een tekort aan vrijwilligers en zeker onder de allochtonen. Men heeft juist
met dit gegeven een effectieve vertaling aan de kwestie weten te geven. “ Turken denken vaak
in geld en ondernemerschap…waar kan men winst maken, dat is belangrijk”. Door dit
gegeven heeft men nu een bedrijfsmatig en professioneel karakter gegeven aan het
kantinebeheer. Daarnaast is een man aan een baan geholpen. Normaal gesproken zou hij zich
binnen het Nederlandse werkcircuit moeilijk als ondernemer kunnen profileren.
“…vrijwilligerswerk in de sport zal in de toekomst zeker toenemen, zie bijvoorbeeld dat
binnen een korte tijd veel Turkse jongens zijn gaan sporten…de Hollanders hebben ook
honderden jaren erover gedaan… de Hollandse mensen zijn goed in zaken doen, maar hun
manier van zaken doen sluit niet aan op onze manier van zaken doen”. Volgens een Turkse
voetbaltrainer die niet gelieerd is aan BMT, is sport voor de Turkse bestuurders een kwestie
van business en status. Het zal hem niet verwonderen dat binnen een dergelijke sportclub ook
mobiele telefoons verkocht zullen worden, dat mensen straks hun reis kunnen boeken voor
Turkije of een andere bestemming en verzekeringen en hypotheken kunnen afsluiten. Grote
culturele manifestaties kunnen plaatsvinden, waarbij Turkse ondernemers van diverse
pluimage vertegenwoordigd zullen zijn. Een Turkse sportclubs heeft volgens hem een totaal
andere culture waarde dan een Hollandse sportclub.
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6.1.8 Tot slot: wat had men beter kunnen doen
Er werd aan een groep ex-bestuurders van BMT de volgende vraag gesteld: Stelt u zich eens
voor dat u vandaag nog steeds in de oude situatie zou verkeren: BMT in de bloeitijd en er
zouden in de club allochtonen komen in dit geval Turken. Wat zou u nu anders doen dan
voorheen?
Men kwam tot de ontdekking dat men geen strategische visie had, geen beeld hoe een
voetbalclub in een sterk multicultureel wordende omgeving gemanaged moest worden.
Voorheen dacht men dat de bestuursleden zeker op een lijn zaten, maar naargelang zich meer
Turken bij BMT aandienden, bleek dat zeker één bestuurder een rechtse assimilatie visie had.
Hij wilde de Turken in de club op zijn manier “integreren”. Daar hij een niet onbelangrijke
persoon was en daardoor een grote invloed kon uitoefenen op de sfeer in de bestuurskamer –
en ook bij sommige autochtone spelers – was het moeilijk om uit de ban van zijn visie te
geraken. Volgens de meeste ex-bestuursleden ontbrak het hen aan visie op de multiculturele
samenleving en de acceptatie van de verkleuring in de samenleving, toen de Turken hun
entree binnen de club BMT maakten. Men had helemaal geen idee hoe om te gaan met de
weerstand onder de autochtone spelers en bestuursleden tegen de opname van de Turken in de
club; men wist niet hoe de club op organisatieniveau te laten uitgroeien tot een multiculturele
organisatie. Men had én geen kennis van zaken én men had koudwatervrees. Het beeld is dat
als in die tijd de Turken tot het bestuur toegelaten waren, de autochtone spelers hevig zouden
zijn gaan protesteren en aangegeven zouden hebben dat de Hollandse identiteit van de club in
het geding was. “Niemand zou dat tegenspreken, zeker als je in een club zit waarvan je vijftig
jaar lid bent, want dan is de club je eigen identiteit” zei een ex-bestuurder. Men is van mening
dat er toch met de Turkse en de autochtone leden gesproken had moeten worden. Daarbij had
men misschien deskundigen moeten raadplegen, zoals mensen van de K.N.V.B. Het besef
groeit dat men een verkeerde aanname en beeldvorming had over de verkleuring van een
prestigieuze voetbalclub. Nu pas komt men tot besef dat BMT de Turkse leden nodig had om
te overleven, terwijl voorheen door de verkeerde aannames er geen beleid op is geformuleerd.
Een ex-bestuurder zegt:
“Zij hebben ons gered als gastarbeiders, we moeten ook genoegen nemen met het
feit dat we een minderheid gaan vormen in Den Haag, omdat de
multiculturalisatie ver doorgevoerd is. De hele omgeving is sterk verkleurd, je kan
toch niet verwachten dat je als witte club te midden van een migrantenwijk wit
blijft. Onzin! Regeren is vooruitzien. Ik zou de achterban voorlichten wat mijn
visie is. Weerstand zou ik proberen te accepteren en geleidelijk aan dat goed
aanpakken…We hebben tien verloren jaren - we zijn te laat, het is heel spijtig,
misschien hadden we bij andere allochtone voetbalclubs kennis en ervaring
kunnen eigen maken om onze eigen tent beter te kunnen runnen…maar onze
arrogantie liet ons dat niet toe. Hopelijk kunnen mijn andere Hollandse
bestuurders van andere voetbalclubs leren van onze fouten, want dit, zoals het er
nu aan toe gaat, is ook niet goed. Als club moet men kiezen: óf verzuipen, óf
samen met anderen (allochtonen) goed verder voortbouwen op datgene wat
opgebouwd is. We zijn nu te laat, de autochtonen zijn massaal weg. Ik had
destijds als ik voorzitter was misschien misbruik gemaakt van mijn overwicht en
gezorgd dat er een eenheid zou komen tussen de autochtonen en de Turken”.
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Men is van mening dat men zelf Turkse leden in het bestuur hadden moeten toelaten, hen
desnoods cursussen laten volgen hoe een club te besturen, wellicht samen met enkele
Hollandse jonge leden. Ook vond men dat men te lang als oudgediende op de bestuurstoel
heeft gezeten, waardoor leden onder de spelers daarvoor onvoldoende toegang krijgen.
Intussen zitten de oud-(bestuurs)leden van BMT bij elkaar in de kantine. Het is weer de
zoveelste dinsdag . Ze hebben zonet het clubkrantje gereedgemaakt en het veld opgeruimd.
Gezellig zitten ze aan vier tafels te klaverjassen. Een groep Turkse leden van BMT komt
binnen en gaat ook in groepjes aan tafel zitten. Ze spelen Rummikub, een soort poker met
stenen en verder praten ze alleen in het Turks. Er is geen menging tussen de Hollandse oudbestuurders die aan het klaverjassen zijn en de Turken die Rummikub spelen. Een ieder is
geconcentreerd in het spel, af en toe wordt er gelachen en getoost, de autochtonen met bier en
de Turken met thee. De specifieke groepsvorming is geen onderwerp van discussie meer, nu
beleven ze plezier in eigen kring.
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6.1.9 Reflectie
BMT was een gerenommeerde voetbalclub: de bestuursleden bekleedden hoge
maatschappelijke posities, men kon niet zomaar lid worden van de club, maar moest eerst
geballoteerd worden, waarbij gelet werd op de volgende waarden: discipline, saamhorigheid
en gezelligheid. Hierdoor waren de leden van de club erg op elkaar afgestemd en welhaast
uniform. Men kreeg af en toe te maken met de instroom van allochtonen en met de nodige
veerkracht kon men dat managen. In het ene geval lukte het de bestuursleden om de komst
van allochtonen goed te managen en de club als een eenheid voorvarend te laten opereren.
Bijvoorbeeld het Indische elftal dat zijn entree maakte bij BMT werd net als een Hollands
vriendenelftal beschouwd, omdat de leden van het elftal geassimileerd waren in de
Nederlandse cultuur en als zodanig niet als een aparte groep beschouwd werd. Daarnaast
vormden zij slechts één elftal. Door de verschuiving van de bewonersverhouding in de wijk
had dat ook een gevolg op clubniveau. Want, zoals op wijkniveau veel autochtonen uit de
wijk weggingen, kwamen daarvoor in de plaats relatief veel meer Turkse bewoners in de wijk.
Ook de voetbalvereniging BMT als halfopen systeem onderging een dergelijke schommeling.
Het managen van deze organisatie-ecologische processen werd sterk geleid door de heersende
culturele en politieke gelegenheidsstructuur in de club en weinig door strategische visie en
cluboverstijgend implementatiekapitaal om de club te interculturaliseren. Men verviel in
onderlinge verdeeldheid en dominante clubdogma’s waardoor de ‘wij’ en ‘zij’ groepen op
spelersniveau steeds manifester werden. BMT begon op een arena te lijken. De Nederlandse
manier van omgaan met elkaar en het behoud van de Hollandse identiteit werden op prijs
gesteld. De Turken werden verondersteld in cultureel opzicht te assimileren, maar op
structureel niveau werd hen de toegang tot bepaalde posten onthouden. Intussen ontstond er
een tweespalt in de club, waarbij de contouren van de tegenstelling tussen Turken als
buitenstaanders en de BMT-ers als gevestigde orde steeds zichtbaarder werden. De beleving
van het samenzijn en behaalde sportresultaten vond voornamelijk op twee fronten plaats: de
gevestigde leden van BMT, in wier perceptie de club aan hen toebehoorde, vierden hun
vreugde binnenshuis namelijk in de kantine van de club. De Turkse leden als relatieve
buitenstaanders, vierden hun vreugde bij overwinning buiten, op en rondom het voetbalveld.
De Turkse spelers zaten in een take-off fase: hun aantallen namen sterk toe en als voetballers
werden zij geroemd om hun prestaties. In de beleving van de autochtone (bestuurs)leden was
de oude clubidentiteit van BMT zoek. Er was crisis en de spanningen in de club namen
gaandeweg toe. Zowel de Turkse nieuwkomers als de gevestigde BMT-ers vielen sterk terug
op hun achterban. Voor de Turken had dat niet alleen betrekking op de Turkse leden in de
club, maar ook op de Turken die de buffer vormden in de sterk verkleurde omgeving, want
die zorgde voor een kwantitatieve meerderheid. De Hollandse spelers konden niet rekenen op
een buffer in de omgeving, want de Hollandse bewoners gingen eerder weg uit de wijk. Beide
groepen putten uit hun bonding sociaal kapitaal om hun groepscohesie en –aanname te
versterken. Dat werd nog versterkt doordat de Turkse voetballers aanzienlijk verschilden van
de BMT-ers op het gebied van (sport)cultuur. Uiteindelijk verlieten toen de BMT-ers de eigen
club, omdat de eigen identiteit niet meer zichtbaar was. Waar de club in hun beleving
overgenomen was door de Turken, vonden de Turken dat de club aan hen overgedragen was.
De overname van de club door de Turken heeft zich volgens de volgende fasen voltrokken,
(vrij vertaald volgens indeling van Park, Burgess en McKenzie (1925/1968 en Bovenkerk et
al 1985) :
x penetratie: de komst van de allochtone leden in de club wordt door de autochtone
leden met de nodige nieuwsgierigheid gevolgd;
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x
x

invasie: er stromen veel allochtone leden toe en daar ontstaat onder de autochtone
leden steeds meer weerstand tegen;
tipping point: de autochtone voetballers ervaren op een gegeven moment dat de club
overgenomen is door de allochtonen en verlaten de eigen club;
successie: de allochtone voetballers in de club vormen de meerderheid en beginnen
vorm en inhoud van de club zelf te bepalen.

Opmerkelijk is dat een groot deel van de Hollandse ex-bestuursleden, in tegenstelling tot de
autochtone voetballers, geen afscheid van BMT heeft genomen. De typisch Hollandse
uitdrukking “nood breekt wet” lijkt hier van toepassing. Na een lang proces van inkeer slaan
deze ex-bestuursleden nu een brug naar de Turkse gemeenschap binnen de club. Ze zien dit
als hun eigen belang: ze willen in ieder geval het bestaan van BMT helpen waarborgen, want
als deze club opgedoekt zou worden zou daarmee een geschiedenis van bijna een eeuw
verloren gaan en zij hebben er gevoelsmatig belang bij dat niet te laten gebeuren. De club
BMT biedt hen ook de gelegenheid zich binnen de club te vermaken, zoals met het leggen van
een kaartje en door gewoon samen te zijn. Het clubwerk dat professionele vaardigheid eist,
zoals ledenadministratie, communicatie met de K.N.V.B. en het gereedmaken van het
clubblad, nemen zij voor hun rekening. De overige organisatietaken liggen bij de Turkse
bestuursleden.
Op de volgende pagina geef ik de totale weergave van de ontstaansprocessen van de
voetbalverenigingen tot nu toe.
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Figuur 12.
Schematische weergave van de ontystaansfactoren van de voetbalverenigingen
Toofan,Takdier Boys, TAC’90, Wanica Star, Robin Hood, De Ster en BMT(Turks).

Immigratieproces,
gewijzigde reproductie,
primordiale loyaliteit
etnische gelegenheidsstructuur
uit het moederland, politieke
gelegenheidsstructuur Nederland

Immigratieproces,
gelegenheidsstructuur, etnische
gelegenheids-structuur uit het
moederland, politieke
gelegenheidsstructuur Nederland

Collos place

Toofan

Immigratieproces, etnische
gelegenheidsstructuur uit het
herkomstland, organisatie
ecologisch proces binnen
Toofan(conflicten en belangen),
politieke gelegenheidsstructuur in Nederland

Takdier Boys

Amer Deep

Als gevolg van organisatie
ecologisch proces binnen
TAC’90 (conflicten en
belangen), etnische
gelegenheidsstructuur uit het
herkomstland, culturele en
politieke gelegenheidsstructuur
in Nederland

Robin Hood

Groepsvorming
in het Zuider
park

De Ster

Regionale loyaliteit

+

Organisatie ecologisch
proces (conflicten
en belangen), politieke
gelegenheidstructuur in
Nederland, gelegenheidsstructuur, etnische gelegenheids-structuur uit het
herkomstland

creoolse
studentengroep

TAC’90

Wanica Star

Door verkleuring
Witte vlucht
Verkleuring van de
omgeving, organisatieecologische processen
(conflicten en
belangen), culturele en
politieke gelegenheidsstructuur in de club,
politieke
gelegenheidsstructuur
in Nederland

Instroom van Turkse
teams bij BMT Hollands

Witte vlucht

Blijft over BMT Turks
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6.2

Voetbalvereniging Kismet : het begin

Voor de ontstaansachtergrond van de voetbalvereniging Kismet gaan we terug naar het begin van
de jaren ’70. Een groep van Hindostaanse jonge mannen was geformeerd om in de vrije tijd te
voetballen. Dat deed men onderling of tegen andere groepjes die geformeerd werden en elkaar
aantroffen in het Amsterdamse bos. Het voornemen om formeel te gaan voetballen deed de
groepsleden besluiten om zich bij een Hollandse voetbalvereniging genaamd Geuzeveld aan te
sluiten. Op het moment dat ze in de club aanspraak maakten om het eerste elftal te formeren
werd dat beschouwd als aantasting van de Hollandse clubidentiteit. Er stonden in zekere zin twee
groepen tegenover elkaar: de autochtonen en de Hindostaanse jongeren. Het streven naar de
eretitel van de club werd als concurrentie ervaren. Na een interne strijd verlieten de Hindostaanse
voetballers de Hollandse club en meldden zij zich aan bij een andere Hollandse voetbalclub
genaamd Rombout, die in dezelfde omgeving gevestigd was.
Het bestuur van de Hollandse voetbalvereniging wilde de Surinaamse jongens graag in hun
midden hebben, omdat ze een aanwinst waren. De Surinaamse voetballers maakten aanspraak op
het eerste elftal, die ze naar eigen inzicht ook verdienden, maar dat werd als een aantasting van
de identiteit van de Hollandse club ervaren. Men wilde de Surinaamse voetballers binnen de club
integreren en dat betekent hen niet in een team te laten spelen, maar de leden te spreiden over
diverse teams. Dat zou volgens de Hollandse strategie de middenweg zijn om met behouden eer
voor de Hollandse clubidentiteit verder te gaan. De Surinaamse spelers voelden zich hierdoor
niet geaccepteerd en besloten de sportclub voorgoed te verlaten. Ze vielen terug op zichzelf,
maar nu waren ze als voetballers beter ontwikkeld en emotioneel meer gemotiveerd om op eigen
kracht een eigen voetbalvereniging op te richten.
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Figuur 13

Schematische weergave van de ontstaansdimensie van
de voetbalvreniging Kismet uit Amsterdam
Groepsvorming in het
Amsterdam Bos van een
groep Hindostaanse
jongeren

Instroom Hindostaans
team bij een Hollandse
voetbalclub Geuzeveld

Zwarte vlucht

Instroom v.h. Hindostaanse
team bij een Hollandse
voetbalclub Rombout

Zwarte vlucht

Oprichting van Kismet

In het seizoen 1967-1968 ging een hechte groep jonge Hindostanen mannen naar het
Amsterdamse Bos, waar gelegenheid was om ‘een balletje te trappen’. Onderling werden
afspraken gemaakt om elkaar ’s zaterdags na een week hard werken weer te zien. Het ging dus
niet alleen om het voetballen, maar ook om een gelegenheid waar men met elkaar kon praten
over Suriname, de situatie op het werk, de privé omstandigheden, et cetera. Kortom: het ging om
de sociale ontmoeting van migranten uit hetzelfde land en uit dezelfde etnische groep. Een van
de kernleden zegt:
“Kijk dat was een ontmoetingsplaats. Deze werd gecombineerd met voetballen.
Het was niet alleen maar een gelegenheid om sociale contacten te leggen,
maar daar kwamen de sterke verhalen ook los. De opgedane ervaring in de
omgeving of op het werk werd verteld. De Surinamers in Amsterdam waren toen
wat minder bezaaid dan nu. Wij konden in het Amsterdamse bos alleen maar tijdens
de zomermaanden terecht. Dat leende zich niet voor de wintermaanden, want het
was zo koud. Daarnaast kon je je daar niet verkleden en als je tijdens het voetballen
een beetje nat was geworden dan kon je niet naar een kantine toelopen om een
kopje koffie te halen en dergelijke.”
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Een van de leden van de groep die in het Amsterdamse bos speelde was lid bij een Hollandse
vereniging, genaamd Geuzeveld, waar hij goede contacten onderhield met het bestuur.
Aangezien zijn Hindostaanse vrienden graag bij elkaar wilden blijven sporten, stelde hij zijn
vrienden voor om zich bij de Hollandse voetbalclub aan te sluiten en in een eigen team te
voetballen. Dat leek hen een goed idee, want in dat geval zou men verzekerd zijn van onderdak
en van alle voorzieningen om goed te kunnen sporten. Bij de bewuste Hollandse vereniging bleef
men slechts twee seizoenen lang, namelijk die van 1975-1976 en van 1976-1977. Volgens de
leider van de groep ging het de eerste drie maanden prima bij deze vereniging, maar al gauw
ontstond er frictie, omdat de groep van mening was dat ze de kwaliteit had om in een hoger elftal
te spelen. Op grond van een non-assertieve houding die ze al vanaf Suriname kenden, namen ze
er in het begin echter genoegen mee om in een lager elftal te spelen. Men vond dat het bestuur
van de club er ook niets aan deed om in deze situatie verbeteringen aan te brengen, integendeel.
Deze situatie bleef niet onopgemerkt:
“…Op een goede dag speelden wij een oefenwedstrijd tegen het eerste elftal van
die Hollandse vereniging. Wij pakten dat elftal en speelden hen weg. Wij hoorden
van de Hollanders die langs de lijn stonden van "‘beperk de schade, jongens".’. En
toen zagen wij wat onze kwaliteit was ten opzichte van die mensen. Dus
oorspronkelijk gingen wij naar die vereniging om recreatievoetbal te spelen en om
een kader te creëren om sociale contacten te onderhouden. Maar toen bleek dat wij
het hoogste elftal van die vereniging zonder moeite konden verslaan. Hierdoor
steeg de zelfmotivatie van onze jongens...”
Men was door deze overwinning geïnspireerd geraakt om hogerop te willen. Het geloof in
eigen kracht was nooit eerder zo groot geweest. De Zuid-Amerikaanse manier waarop de
zwarte jongens speelden trok veel fans. Surinamers kwamen graag om naar
(oefen)wedstrijden te kijken en om ondertussen weer andere Surinamers uit Amsterdam en
omgeving te ontmoeten. Inmiddels was de grote toestroom van Surinamers naar Nederland op
gang gekomen. De spelprestaties van de Hindostaanse groep motiveerden verschillende
Surinaamse Hindostanen om zich aan te melden bij het “zwarte team” van de Hollandse
vereniging. Zo kreeg de vereniging er op den duur nog een heel elftal bij. In totaal waren er
nu twee Surinaamse elftallen. Nog steeds waren de jongens van de eerste groep van mening
dat hun talenten niet ten volle werden benut, dit tot hun grote ontevredenheid.
Een van de spelers uit die groep zegt:
“Gezien onze spelkwaliteit en ons enthousiasme ook, en ook onze lenigheid
die wij van nature hebben meegekregen, waren er een paar Hollanders, die
zeiden van we kunnen deze jongens tot de eerste klasse bombarderen. Toen
kreeg je van de leiding van de Hollandse vereniging last, want dat kon niet.
Het bestuur zei van hoe kon je dat nou maken. Inmiddels waren er in onze
groep jongens die, ondanks ons streven om bij elkaar te blijven, hoger wilden
voetballen. Die hebben zich toen aan die Hollandse vereniging opgegeven om
in dat elftal te spelen. Ook dat werd niet van harte geaccepteerd. Dat werd
in feite niet in dank afgenomen. Zij werden wel in dat elftal "opgenomen",
maar zij moesten altijd de tweede en de derde viool spelen. Het gevolg was
dat die jongens na een jaar tegen de leiding zeiden van ik kom niet meer voor
het eerste elftal voetballen, want ik kom niet meer voor jullie op de bank
zitten. Het is beter om naar mijn soortgenoten te gaan, al voetbal ik wat
lager, maar ik voetbal dan iedere wedstrijd.”
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Voor de Hindostaanse leden was het een grote teleurstelling, omdat de beste voetballers binnen
de vereniging niet op de juiste positie terecht konden komen. Zij waren van mening dat zij wel
geaccepteerd werden als betalend lid, maar niet als volwaardige voetballers. In het seizoen 19761977 verbeterde de positie van de spelers van de Hindostaanse groep, één van de ‘zwarte teams’
promoveerde naar het tweede elftal. Dit hadden zij echter niet te danken aan hun hoge kwaliteit,
maar aan een ledentekort in het bestaande tweede elftal van de Hollandse vereniging. Tussen het
Hindostaanse team en het bestuur van de voetbalclub ontstond wrijving toen het team aangaf in
een hoger elftal te willen spelen. De Hindostanen beschouwden hun eigen twee elftallen als het
eerste en het tweede elftal, terwijl de Hollandse vereniging hen als het tweede en derde elftal
zag. Hun kwaliteit werd door sommige autochtone spelers en supporters van de club als zodanig
erkend en ook het bestuur kon de kwaliteit van deze jongens niet ontkennen, maar vond het toch
moeilijk om op hun voorstellen in te gaan. Op een gegeven moment besloot het bestuur de
Hindostaanse spelers in de club te integreren waarbij zij samen met de autochtone spelers deel
zouden vormen van het eerste, tweede en derde elftal van de club. De Hindostaanse spelers
accepteerden dit besluit niet, omdat zij eerder de toezegging van hetzelfde bestuur hadden
gekregen dat ze in hun etnische elftallen mochten blijven spelen.
Een van de Hindostaanse leden zegt:
“… Zo lang we in een lager elftal speelden was er geen stront aan de knikker,
maar toen we door onze kwaliteiten omhoog schoten…moesten we gaan
integreren…zeg maar gerust dat ze ons de eer niet gunden om de eer van de club
te dragen…”
De leden van de Hindostaanse teams beschouwden het voorstel als een bedreiging voor hun
onderlinge samenzijn, overleving en identiteit. Hun groepssolidariteit leek even op de helling te
staan. Per slot van rekening waren zij naar deze Hollandse vereniging gegaan om gestructureerd
bij elkaar te blijven, om zich zodoende in de vreemde omgeving thuis te voelen en te genieten
van een eigen type Zuid-Amerikaans voetbal. Voor het bestuur van de Hollandse vereniging was
de wens tot integratie om voetbaltechnische redenen echter belangrijker: de leden die de
Hindostaanse groep vormden moesten een deel vormen van andere sociale groepen binnen de
vereniging en daarbij valt ook het delen van de eer van de club. Om dit doel te kunnen realiseren,
probeerde het bestuur volgens enkele leden van deze groep eerst de informele leider van de
groep uit te schakelen. Deze zegt hierover het volgende:
“Dit probeerden zij te doen door mij eerst te willen schorsen... want zij gingen ook
ervan uit van if you can't beat them, join them. Toen dit niet lukte boden zij mij een
bestuursfunctie aan, maar daar was ik er niet voor gecharmeerd. Daar ik tijdens
wedstrijden vaak in opstand kwam ben ik een paar keer voor enkele weken
geschorst. Ik probeerde toen onder een andere naam te spelen en dit koste mij
vanuit de KNVB een extra schorsing. Al speelde ik niet, ik was er altijd langs de
lijn.”
Men had gedacht dat de leider van de groep zich wel zou afmelden, maar het liep anders.
Schriftelijk lieten de Hindostanen weten collectief op te stappen. Ze besloten om onderdak te
zoeken bij een andere Hollandse voetbalclub, genaamd Rombout, die een overbuurman was van
de vereniging waar men nu wegging. Opmerkelijk is dat men tevoren geen bijzondere contacten
met deze vereniging had gehad: er bestond geen netwerk tussen de leden van de Hindostaanse
groep en deze vereniging. Toch had men voldoende gehoord om de stap te kunnen
rechtvaardigen. Tijdens een oefenwedstrijd tegen deze vereniging was men te weten gekomen
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dat men daar te kampen had met een ledentekort. Het was eigenlijk een zondagclub; er waren
gewoon te weinig leden om ook op zaterdag te kunnen spelen. Wat zeker óók een belangrijke
overweging was, is dat de Hindostaanse spelers te horen hadden gekregen dat zij bij een
eventuele overstap naar deze ‘nieuwe’ club, daar het eerste elftal zouden mogen vormen. Tijdens
een oefenwedstrijd was het tweede elftal van de Hindostaanse groep namelijk in staat gebleken
om het eerste elftal van die vereniging te verslaan. De voorzitter van de vereniging en de
toenmalige leiding van de groep kwamen overeen dat de groep Hindostanen op zaterdag mocht
spelen en het eerste en het derde elftal mocht bemannen.
“Wij zijn toen brutaal naar die mensen gestapt. We hadden die ervaring al en zijn
gewoon een dagje na de laatste wedstrijd, in plaats van in de auto te stappen, zijn
wij door gegaan naar deze club... We zijn gewoon binnengegaan en hebben gezegd
dat we hebben 24 leden en wat doe je ermee. Wij werden geaccepteerd door die
vereniging. Er moet wel vermeld worden dat die toenmalige voorzitter van die
vereniging een man was die een duidelijke visie had. Daarnaast was hij zeer oprecht
en eerlijk...hij had geen moeite dat allochtonen het gezicht van de club op de
zaterdag mochten bepalen…en gaf ons van begin af aan het eerste elftal.”
De kwaliteit van het spel van de jongens van de Hindostaanse groep was zo hoog, dat zij al in het
eerste jaar kampioen werden. Er was goed contact tussen hen en de autochtone spelers van de
club. Men ging naar elkaars wedstrijden toe, af en toe vielen ze voor elkaar in en ze dronken
menigmaal samen een biertje in de kantine . Het spel en de relatie met de overige leden van de
club had men het daarop volgende seizoen graag willen continueren, maar toen de gewaardeerde
voorzitter zijn functie neerlegde, kwam de verstandhouding tussen de leden van de Hindostaanse
groep en de Hollandse vereniging op losse schroeven te staan. Onmiddellijk bleek dat het bestuur
van de vereniging onder leiding van de nieuwe voorzitter het niet meer op prijs stelde dat het
eerste zaterdagelftal door zwarte spelers bemand werd. De identiteit van een Hollandse
voetbalvereniging was hier immers niet bij gebaat. Voor de Hindostaanse voetballers voelde dit
alsof zij niet als volwaardige leden in de club geaccepteerd werden en dat zij daarom niet het
gezicht van de club mochten bepalen. De bestuursleden van de club waren echter van mening dat
de integratie in de club het belangrijkste adagium was en dat daarom de Hindostaanse leden
gemengd moesten gaan sporten.
“De autochtonen hebben er moeite mee dat zwarte spelers doordat zij het eerste
elftal vormden daarmee ook het gezicht, de identiteit van de club bepaalden. De
jongens verspreiden binnen de hele club leek erg veel op een gedwongen integratie
hetgeen neerkwam op een verdeel- en heerspolitiek... Het was midden in een
seizoen en men wilde ons in verschillende teams verspreiden. Wij hebben toen
duidelijk gezegd dat als het zo is dan gaan wij uit de vereniging.”
De Hindostaanse groep wilde eventueel wel aan een bepaalde integratie meewerken, zoals het
opnemen van Hollandse spelers in hun team, maar dat zou moeten inhouden dat men ook
verschillende cruciale bestuursposten zou moeten bekleden. Volgens hen weigerde het
toenmalige bestuur van de Hollandse vereniging om zo ver te gaan met de structurele integratie
in de club. Aan het einde van het seizoen 78-79 hakte de Hindostaanse groep de knoop door en
vertrok – zonder een concreet alternatief voor ogen te hebben.
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6.2.1 Backtotheroots
In die zomer van 1979 ging men, bij gebrek aan andere mogelijkheden, terug naar het
Amsterdamse Bos. Zoals gewoonlijk ging het niet alleen om het voetballen, maar ook om het
samenzijn. Deze keer waren er een paar nieuwe onderwerpen om over te praten: de ervaringen
bij de twee Hollandse verenigingen. De teleurstelling en woede bij de leden van de Hindostaanse
groep was groot. Zij hadden geproefd van het hoge niveau van de voetbalsport, waren tot de
eerste klasse doorgestroomd en hadden bij publiek en tegenspelers veel respect afgedwongen,
maar voelden zich door de Hollanders in de club niet rechtvaardig behandeld. Hun koloniaal
verleden speelde hen parten. Zij hadden een ambivalent beeld van de autochtonen. Enerzijds
hadden ze gezien dat autochtonen objectief en rechtvaardig konden zijn, maar anderzijds hadden
ze ook ervaren dat autochtonen hen niet gunden het gezicht van de club te mogen bepalen.
Dat was bepaald geen “fair play”! Zij kwamen na deze ervaringen tot de conclusie dat het wel
degelijk mogelijk is als team bij de Hollandse voetbalclubs te sporten, maar dat dit er niet toe
mag leiden dat zij enigszins het gezicht van de vereniging zouden bepalen. Zij ervoeren dat de
autochtonen nooit over hun identiteit spraken, dat leek een soort taboe te zijn, totdat het erop
aankwam dat de niet-autochtonen het gezicht van de club wilden bepalen. Dan was het hek van
de dam. Zij vonden dat de autochtonen hen onder het mom van integratie steeds wilden spreiden
in de club zodra ze kwalitatief gezien in aanzien stegen. Een ander pijnpunt was dat ze niet
begrepen waarom hun groepsvorming als probleem beschouwd werd, terwijl groepsvorming
onder de autochtone spelers in de club – zoals het vormen van vriendenelftallen – een
vanzelfsprekendheid was. De Surinaamse Hindostanen zagen het gemengd sporten niet als
integratie, maar als een teken van isolement, onderwaardering en miskenning van persoon en
talent. Ze vonden dat ze door deel uit te maken van een eigen team, ze als individuele leden veel
makkelijker hun eigen kwaliteiten tot uitdrukking konden brengen, omdat men binnen het team
zo goed op elkaar afgestemd was. Ze speelden een Zuid-Amerikaanse voetbalstijl waarbij een
bepaalde techniek en gevoel van onderlinge balafstemming tot maximale uitdrukking konden
komen juist wanneer de teamgenoten ook uit een dergelijke context afkomstig waren. Juist dat
hadden ze gemeenschappelijk en dat was een bijzondere asset om van teams te winnen die een
andere teamtechniek en -tactiek beheersten. Ze vonden dat, wanneer ze als individuele leden mee
zouden moeten draaien in Hollandse teams, noch in gevoel noch in speltechniek zo goed op
elkaar afgestemd zouden kunnen zijn als in hun eigen team. In ieder geval stuurde het bestuur
van de Hollandse voetbalvereniging de groepsprocessen aan om tussen de Hindostanen en de
autochtonen bruggen te slaan (bridging), maar dat werd door de Hindostanen als bedreigend
ervaren, omdat dit werd gezien als miskenning van hun kwaliteiten. De Hindostaanse jongeren
vonden het belangrijker de onderlinge groepsbanden (bonding) te versterken, want dat zou hen
enerzijds de garantie bieden hun eenheid en etnische identiteit te waarborgen, en anderzijds zou
dat ook garant staan voor het voetballen op hoog niveau.
Zo kwamen ze dus weer bij het Amsterdamse Bos terecht, de bakermat van een aardig aantal
Surinaamse voetbalverenigingen. Ze namen weer deel aan het zogenaamde ‘wilde
zomervoetballen’ nu zonder organisatie, zonder structuur, zonder accommodatie, alleen maar
met goed getrainde spelers. Dat laatste gaf hen wel een meerwaarde vergeleken met de
beginsituatie: de spelers hadden nu een sterkere discipline dan voorheen. In deze periode namen
ze deel aan allerlei zomertoernooien, ook als die buiten Amsterdam plaatsvonden:
“Iedere zondag gingen wij van Amsterdam naar Den Haag, van Den Haag naar
Noord Brabant, naar Lelystad. Wij gingen in Nederland zo een beetje overal om
tijdens zondagse voetbaltoernooien deel te nemen aan het voetballen. Dit om
hierdoor de behoefte aan voetballen te kunnen bevredigen en daarnaast in een
gezellige sfeer mensen uit het eigen land te ontmoeten.”
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Tijdens de wintermaanden verloor men die speciale contacten echter weer. Er waren een paar
voetballers onder hen die zich intussen op individuele basis bij een Hollandse voetbalclub
hadden laten ingeschreven. Zij gingen naar hun club terug en speelden weer georganiseerd.
Er werden geen toernooien meer georganiseerd, omdat het weer dat niet toeliet. Daarnaast ging
men ook niet naar het Amsterdamse bos. Hierdoor dreigde deze groep in een sociaal isolement te
vervallen. Bepaalde cafés boden uitkomst. Daar werd gebiljart, getafeltennist en onder het genot
van een kopje koffie of een pilsje werd veel over voetbal gepraat. Favoriet was in die tijd het
Hollandse café Beekman in Amsterdam:
“In dat café werden wij gedirigeerd naar de kelder. Er was daar een biljarttafel,
maar ja goed. Frappant was namelijk dat wanneer wij in de kelder zaten, kwamen
daar geen blanke cafébezoekers. We gingen naar een blank café, omdat het daar
gezellig was en omdat er in die tijd, jaren '80 weinig zwarte cafés in Amsterdam
voorkwamen... De mensen kwamen daar vertellen hoeveel vriendinnen zij hadden,
men speelde kaarten, op de macho-toer gingen wij naar dat café. Wij bleven daar
tot één, twee uur ’s nachts. Daarna werd het café gesloten. Wij gingen daarna
verder naar het Leidse plein. Wij gingen ook naar een klein restaurantje dat tot heel
laat open was om te eten. Vandaar gingen wij om de koers te bekijken, naar
Zeedijk voor een paar mooie vrouwen. Je moet weten dat het voor ons uniek was
omdat wij toen nog net in Nederland waren. Wij zagen blanke vrouwen achter de
ramen en dat vonden wij spannend, zoiets kwam zelfs niet in onze stoutste dromen
in Suriname voor. Op zo'n manier was de zaterdag voor ons weer voorbij...”
De Hindostaanse jongens die bij de twee Hollandse voetbalverenigingen hadden gespeeld,
raakten langzaam maar zeker van elkaar los. Men ging vaak in subgroepen uit, de groepsrelatie
en -cohesie verwaterde. Anderen bleven tot laat in de cafés hangen tot de muziek uit ging en het
licht aan. Sommigen raakten zo gefrustreerd dat er problemen in de privésfeer ontstonden. Men
wilde weer voetballen: om het spel zelf, om de contacten, om de discipline weer op te pakken en
om de eigenwaarde van het Surinamer-zijn te vergroten. Men verlangde weer naar de magie van
het spel, omdat men al van regulier voetbal had geproefd; naar de momenten waar men kon
schitteren op het veld, naar snelle een-tweetjes, naar het zure zweet dat zoet resultaat behaalde,
naar de arena waar men erkenning afdwong, naar het gejuich van het publiek en het gevoel een
thuiswedstrijd te spelen in een vreemd land. Een land dat in hun oude herinneringen uit
Suriname een paradijs zou zijn, maar in hun werkelijke beleving vreemd was, omdat dat hen
uitsloot en het onmogelijk maakte om zichzelf te zijn. Een van de Hindostaanse leden zegt:
“Zij zien ons als minderen. We worden gezien als... bosbewoners, aapmens, en dat
wilden we door extra hard te voetballen hen laten inzien van jongens wat je daar
zegt is gewoon gezeur. Ik kan het misschien beter dan jou, we zijn geen mindere.
Die drang zat er ook. Misschien hebben die twee jaren die wij niet gevoetbald
hebben en de gebrekkige contacten ons alleen maar versterkt... Een ieder ging nu
beter dan voorheen beseffen dat als je wilt voetballen je dat alleen maar kan doen
door het oprichten van je eigen vereniging. Dus dat besef kwam tot stand door
twee jaar lang niet te voetballen... Wij hebben geprobeerd om op onze eigen manier
te integreren, het is bij de eerste niet gelukt. Toen zeiden we dat als de ene slecht is
hoeft de andere niet slecht te zijn, want vooroordeel mag je niet hebben. We zijn bij
een tweede gegaan en hebben exact hetzelfde ervaren. Aan de hand daarvan
hebben wij ons afgevraagd van hé alles is één pot nat, we gaan dus niet meer
voetballen. We hebben twee jaren niet meer gevoetbald, het gemis hebben we aan
onze lijven ondervonden. Door het gemis is de eenheid onder ons zo gaan groeien,
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om nu niet alleen maar collectief, maar ook structureel te gaan voetballen. Daarvoor
moest men ervoor zorgen dat men een eigen thuis zou hebben, want de Hollanders
zouden ons niet accepteren. Dat was al duidelijk voor ons. Hierdoor is de eenheid in
de groep groter geworden en toen was er een vonk nodig.”
6.2.2 OprichtingvanvoetbalverenigingKismet
Een van de kernleden van de groep zegt over de oprichting van een eigen voetbalclub:
“…kijk, we wilden als groep bij een Hollandse voetbalclub integreren en gewoon
lekker voetballen, net zoals dat normaal gesproken geaccepteerd wordt van een
Hollands vriendenelftal. We wilden helemaal geen eigen voetbalvereniging
oprichten. Zo lang we laag speelden was er helemaal geen probleem, maar toen
we aanspraak maakten op het eerste elftal van de club, werden we als allochtoon
op dat niveau niet geaccepteerd…iets dergelijk zie je ook binnen het
bedrijfsleven…zo lang je het vieze en vuile werk doet, wordt je door de blanken
erg gewaardeerd, maar de acceptatie van allochtonen op het midden- en hoger
niveau komt nauwelijks voor…”
Tijdens verschillende bijeenkomsten, zoals feestavonden, een borrelpraatje in een café of bij
iemand in de woonkamer sprak men erover hoe verder te gaan. In de groep waren er bepaalde
mensen die een leidende rol speelden. Zij kwamen vaak met nieuwe voorstellen, zij stimuleerden
de jongens en gaven hen vertrouwen verder te gaan. Uiteindelijk kwam het verlossende woord
van een zekere Henk Hasnoe. Hij stelde voor om niet te blijven zeuren, maar nu met een eigen
vereniging te beginnen. Men begon met de oprichting van een eigen voetbalvereniging, waarbij
men ook rekening hield met het feit dat dit alles ook zou kunnen mislukken. De faalangst kwam
niet zozeer doordat de eigen leden de zaak niet zouden ondersteunen, maar veeleer doordat men
daarvóór nog nooit eerder zelf een organisatie had opgericht en zeker niet in den vreemde. Men
had er dus geen ervaring mee, hoe statuten samen te stellen, bij wie aan te kloppen voor een veld
en kantine, hoe aan voldoende spelers te komen, hoe met de K.N.V.B. te communiceren, hoe
beleid te ontwikkelen, etc. Daarnaast had men door de stop van twee jaar geen goed getrainde
jongens meer. Daarom beloofden de acht leden die de kerngroep vormden van de organisatie
elkaar tijdens een vergadering plechtig dat zij elkaar niet in de steek zouden laten. Voordat de
formele oprichting van de eigen vereniging zou plaatsvinden, is men eerst nog met een andere
groep Hindostaanse jongens gaan praten. Deze groep had ook voorheen bij een Hollandse
vereniging onderdak gevonden en stond op het punt daar weg te gaan. Er werd een vergadering
belegd om samen een vereniging op te richten. In het begin leek het alsof dit niet zou gaan
lukken, omdat beide partijen zoveel mogelijk de touwtjes in handen wilden hebben. Daarbij ging
het vooral om de plaats van de voorzitter. Uiteindelijk werd hierover echter toch
overeenstemming bereikt. Op 6 januari 1982 ging men naar de notaris voor de officiële
oprichting van hun voetbalvereniging: Kismet, hetgeen geluk of lot betekent. Aanvankelijk ging
Kismet met drie elftallen in onderhuur bij FC Bijlmer. Later is de club wegens ruimtegebrek
verhuisd naar een Hollandse club genaamd JOS, die veel meer ruimte ter beschikking had.
Men had nu de beschikking over een stuk eigen domein. Er was rust in de tent, het aantal
elftallen nam toe, men speelde goed.
De relatie met de Hollandse voetbalclub waar men ondergebracht is, is uiterst positief. Geen van
beide partijen heeft de vrees dat de identiteit van hun club aangetast kan worden, doordat de
club- en daarmee de cultuurgrenzen van de beide clubs afgebakend zijn. Kismet speelt op
zaterdag en de Hollandse club op zondag. Dit blijkt niet altijd het geval te zijn wanneer
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bijvoorbeeld een allochtoon team binnen een Hollandse voetbalclub zich gaat manifesteren. De
leden van beide clubs hebben veel respect voor elkaar. Sommige van de Hindostaanse spelers
zijn ook hecht bevriend met enkele Hollandse spelers van de Hollandse voetbalvereniging waar
men in onderverhuur is. Vaak gaat men naar elkaars wedstrijden kijken en geeft zo uiting aan de
onderlinge solidariteit. Waar nodig aarzelt men ook niet elkaar te ondersteunen als het om kader
gaat. Op zo’n manier slaat men bruggen naar elkaar toe.
6.2.3

Reflectie

Het ontstaansproces van de voetbalvereniging Kismet staat in relatie met de manier waarop de
twee Hollandse verenigingen Geuzeveld en Rombout om zijn gegaan met hun organisatieecologische processen als gevolg van de verkleuringprocessen in de omgeving. Als gevolg van
het immigratieproces had een groep Hindostaanse jonge mannen behoefte elkaar te ontmoeten,
een balletje te trappen en elkaars ervaringen uit te wisselen in het nieuwe land. Het voetballen
vonden ze niet alleen maar leuk, het gaf de jongens tevens een garantie dat zij elkaar konden
ontmoeten door zich als een vriendenelftal bij een Hollandse voetbalclub aan te melden. Dat was
geen probleem. Van de constante stroom van Surinamers naar Nederland werden sommigen van
hen door dit team aangetrokken. Op een gegeven moment sloot zich een nieuw Hindostaans team
aan bij de bestaande uit Hindostaanse groep. Naarmate de Hindostaanse teams aanspraak
maakten op het eerste elftal kwamen de autochtonen openlijker op voor hun eigen Hollandse
clubidentiteit. Het gaat in die zin om dezelfde etniseringsprocessen. Het verschil ligt enerzijds op
het niveau van een team en anderzijds op het niveau van de totale voetbalclub. Waar de
Hindostanen op teamniveau openlijk uitkwamen voor hun culturele identiteit, repten de
autochtonen geen woord over hun culturele identiteit, maar richtten zich op de clubidentiteit. Op
dat moment ging het niet meer om de sport ‘an sich’, maar om de identiteit die men door sport
wil behouden en beleven. De Hindostaanse spelers hebben toen de Hollandse voetbalclub
verlaten en gingen bij een andere Hollandse voetbalclub, die niet ver vandaan was gevestigd.
Ook daar ontstond het kritieke moment waarvoor de Hindostaanse voetballers bang waren: ze
maakten aanspraak op het eerste elftal van de club, en ook daar werd door het Hollandse bestuur
aangegeven dat dat ten koste zou gaan van de eigen Hollandse club identiteit. Dekker, de Hart en
Peters (1997) hebben laten zien dat Nederlandse autochtonen zich over het algemeen sterk
verbonden voelen met mensen met dezelfde opleidingen en interesses en met degenen die
hetzelfde werk verrichten. Cheska (1984) is van mening dat sport de gelegenheid biedt dat
mensen hun identiteiten kunnen demonstreren en ook afdwingen. In het geval van de
Hindostaanse voetballers ligt het wat anders. Zij konden binnen de arena, dus op het voetbalveld,
op de frontstage waar objectieve criteria van fair play gelden - door goede voetbalprestaties te
leveren, aanspraak maken op het eerste elftal van de club. Echter, op de backstage die
aangestuurd wordt door het bestuur, golden andere regels die te maken hadden met ingroup- en
outgroup-affiniteit oftewel identiteit. Door de heersende culturele en politieke
gelegenheidsstructuur, wilde men enerzijds het niet hebben dat relatieve buitenstaanders alleen
de eer van de club moesten dragen. Er was ruimte voor een gedeelde eer, door de Hindostaanse
voetballers in de club te verspreiden, maar dat werd door de Hindostaanse spelers niet
geaccepteerd, omdat men daardoor niet meer de garantie zou hebben samen te kunnen sporten en
daardoor zou dan de waarborging van hun identiteit niet meer vanzelfsprekend zijn. Men kon
verder ook geen ander tegenwicht meer bieden in de club. De omgeving verkeerde in een
beginnend proces van verkleuring en daardoor was de instroom van onder andere Hindostaanse
spelers in de club beperkt tot twee teams. Uiteindelijk besloten ze terug te gaan naar het
Amsterdamse Bos, want dat was een openveld, waarvoor er geen toegangsnorm golden.
Ze waren nu meer dan voorheen zelfbewust en gemotiveerd en hadden een goede conditie. In de
winterperiode gingen ze naar café Beekman in Amsterdam. Dit bood hen de gelegenheid elkaar
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geregeld te ontmoeten en terug te blikken op hun verleden bij de Hollandse clubs. Ze deelden
hun ervaringen met elkaar en keken niet alleen terug maar ook vooruit. Voetballen was voor hen
magie, bezorgde hen niet alleen vermaak, maar gaf hen een positieve identiteitsbeleving die nu
gaandeweg aan het eroderen was, aangezien ze geen aanspraak konden maken op een arena,
waar ze de strijd om symbolisch kapitaal konden “aanvechten”. Uiteindelijk hebben ze, mede
door toedoen van externe leden die veel waardering genoten en hen ook het nodige vertrouwen
gaven, een eigen voetbalclub opgericht.
Na oprichting van de eigen voetbalvereniging ging men toch uiteindelijk weer naar een
Hollandse voetbalclub, maar nu in onderhuur. Als voetbalvereniging hadden ze nu een grote
autonomie en waren in wezen baas in eigen huis. In deze nieuwe situatie vervulde de voetbalclub
een belangrijke sociaal-culturele functie naar de achterban toe. Daarnaast werden er bruggen
geslagen naar de Hollandse voetbalvereniging waar ze in onderhuur waren, omdat men elkaar
niet als concurrenten zag. Door de cultuurgrenzen en formeel afgebakende identiteiten van beide
clubs, gaf dat een goede gelegenheid bruggen te slaan naar elkaar toe, zonder enige vrees voor
het teloorgaan van het gezicht van een van de clubs.
Als formele Hindostaanse voetbalvereniging, ging men nu versterkt terug in de dezelfde arena en
kwam onder andere op tegen hun eigen oud collega’s van Geuzeveld en Rombout.
De factoren die aanleiding hebben gegeven voor het ontstaan van de allochtone
voetbalverenigingen tot nu toe geef ik op de volgende pagina weer.
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Figuur 14

Schematische weergave van de ontstaansfactoren van de voetbalverenigingen
Toofan, Takdier Boys, TAC’90, Wanica Star, Robin Hood, De Ster, BMT
(Turks) en Kismet

Immigratieproces,
gewijzigde reproductie,
primordiale loyaliteit
etnische gelegenheidsstructuur
uit het moederland, politieke
gelegenheidsstructuur Nederland

Immigratieproces,
etnische gelegenheids-structuur
uit het moederland, politieke
gelegenheidsstructuur Nederland
gelegenheidsstructuur in de
omgeving

Collos place

Immigratieproces, etnische
gelegenheidsstructuur uit het
herkomstland, organisatie
ecologisch proces binnen
Toofan(conflicten en belangen),
politieke gelegenheidsstructuur in Nederland

Toofan

Creoolse
studentengroep

Takdier Boys

Robin Hood

+
Organisatie ecologisch
proces als gevolg van
(politieke )
gelegenheidsstructuur en
etnische gelegenheidsstructuur
uit het herkomstland

Amer Deep

TAC’90
Als gevolg van organisatie
ecologisch proces binnen
TAC’90 (conflicten en
belangen), etnische
gelegenheidsstructuur uit het
herkomstland, culturele en
politieke gelegenheidsstructuur
binnen TAC’90

Wanica Star

Deze lijn markeert een
afscheiding

Deze pijl impliceert:
heeft een invloed op,
direct dan wel indirect
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Door verkleuring
Witte vlucht
Verkleuring van de
omgeving, organisatieecologische processen
(conflicten en
belangen), culturele en
politieke gelegenheidsstructuur in de club,
politieke
gelegenheidsstructuur
in Nederland

Instroom van Turkse
teams bij BMT Hollands

Witte vlucht

Groepsvorming
in het Zuider
park

De Ster

Door verkleuring
Zwarte vlucht
Immigratie proces,
verkleuring van de
omgeving, organisatieecologische processen
(conflicten en belangen),
culturele en politieke
gelegenheidsstructuur in
een club, politieke
gelegenheidsstructuur in
Nederland

Instroom Hindostaans
team bij een Hollandse
voetbalvereniging
Geuzeveld / Rombout

Zwarte vlucht

6.3

Intermezzo

Uit de voorgaande analyses over de ontstaansprocessen van de allochtone
voetbalverenigingen destilleer ik drie fasen van organisatieontwikkeling, namelijk de
preofficiële fase, de formaliseringsfase en de take-off fase.
De preofficiële fase wordt gekenmerkt door de ontstaansprocessen die ertoe leiden dat men
uiteindelijk een eigen etnische voetbalvereniging gaat oprichten. De immigranten waren ver
van hun land en als gevolg van sociale en culturele ontwrichtingen, verlangden zij naar
sociale (ver)banden met soortgenoten. Dat ging gepaard met ontmoetingen in het Zuiderpark
in Den Haag, het Amsterdamse Bos of zelfs in de huiskamer bij iemand thuis, waar zij in een
gewijzigde vorm recreëerden. Hun samenzijn werd etnisch bepaald en in sommige gevallen
werd dat gekenmerkt door primordiale sentimenten, waarbij men herleefde bindingen met
bepaalde regio’s uit het moederland als bindmiddel gebruikte om hun “etnisch-zijn” te
benadrukken. In deze periode was men bezig met recreatie. Men ontmoette elkaar regelmatig
en het spelen begon vaste patronen te krijgen. Daarnaast ontdekten de deelnemers binnen het
migrantendiscours, dat ze konden winnen van diverse teams. Voor velen was dat een
psychologische krachtmeting en als gevolg daarvan steeg de zelfmotivatie en het vertrouwen
in hun eigen kracht. Zeker als ze van autochtone clubs wonnen was de zegeviering groot.
Daarbij speelde ook nog een koloniale mentaliteit een rol, waarbij in hun beleving in
Suriname de blanke Nederlanders geplaatst werden aan de top van de rangorde op het gebied
van wetenschap, cultuur, economie en sport.
Door de aanhoudende migratie van mensen uit Suriname naar Nederland namen ook steeds
meer mensen deel aan de groepsvorming. Naarmate de groepsvorming vaste vormen kreeg
werd die beschouwd als een gelegenheid om op een recreatieve wijze samen de eigen
identiteit te beleven. Langzamerhand werd de groep alsmaar groter en men raakte steeds
gemotiveerder om structureel de voetbalsport te bedrijven.
Ze hadden daarbij een paar mogelijkheden op basis van aantal leden en interesse:
-

-

ze konden een voetbalteam opzetten en zich als team bij een bestaande
voetbalvereniging aandienen waar men in eigen teamverband kon sporten;
ze konden een eigen voetbalclub oprichten en trachten een eigen accommodatie te
vinden, maar dat lag meestal niet voor de hand wegens het gebrek aan
voetbalaccommodaties;
ze konden een eigen voetbalvereniging oprichten en inwoning zoeken bij een
bestaande club.

De formaliseringfase heeft betrekking op het proces waarin men de club wil formaliseren door
inschrijving bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en de Kamer van Koophandel. In
deze fasering speelt de politieke gelegenheidsstructuur een rol. Daarbij gaat het om regels en
voorwaarden om bijvoorbeeld ingeschreven te worden bij de K.N.V.B. Zo moest men
bijvoorbeeld drie elftallen hebben om via deze voetbalbond deel te kunnen nemen aan
wedstrijden. Vanuit de overheid waren er geen belemmeringen voor het oprichten van
sportverenigingen. Vervolgens begon men de statuten van de vereniging op te stellen en
voerde men gesprekken met de gemeente. Menigmaal begon men met een wervingscampagne
om aan meer leden te komen. Daarnaast zocht men naar beschikbare locaties, zoals
voetbalvelden en mogelijkheden voor inwoning bij een andere club.
De spelers van het eerste uur bestonden voor een deel uit voetballers uit het moederland die
afkomstig waren uit regionale amateurclubs of waren ex-professionals, zoals zich voordeed
bij vele spelers van het eerste elftal van Robin Hood. Waarschijnlijk is dit een van de redenen
waarom verschillende clubs in de eerste jaren, als het om prestatie ging, grote successen
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boekten. De oprichtingsfase van de clubs laat duidelijk zien dat de oprichters weinig bekend
waren met officiële zaken, zoals het maken van verenigingsstatuten en het onderhandelen met
de K.N.V.B. en gemeenten. Bij de oprichting van de club was men met weinig middelen sterk
op elkaar aangewezen om die te runnen. Er werd ten volle gebruik gemaakt van het
aanwezige talent onder de leden. Zo blijkt dat enkele leden van de voetbalclub Robin Hood
oude kranten ophaalden voor het genereren van clubinkomsten en het clubblad ”Koranti” van
de voetbalclub De Ster werd met een oude stencilmachine op de zolder van een van de leden
gemaakt; door het ontbreken van genoeg financiën bij de voetbalvereniging Toofan hebben de
leden die kundig waren zich ingezet voor de installatie van de centrale verwarming,
loodgieterwerkzaamheden, stuc- en tegelwerkzaamheden en schilderswerk. Ondanks de
successen ondervonden de clubs ook allerlei problemen. Globaal ging het om: een tekort aan
vrijwilligers voor de clubwerkzaamheden, weinig sturend beleid, een gebrek aan
managementervaring om een sportclub te runnen, gebrek aan jeugdleden, het ontbreken van
geld en middelen voor betaalde trainers, het ontbreken van geschoolde trainers binnen de
eigen gelederen, conflicten onder de bestuursleden, problemen met betrekking tot het innen
van de contributie en een gebrek aan een goede sportmentaliteit, waardoor men in de
winterperiode slecht trainde, veel uitging met vrienden en met zogenaamde fans, ook na
zware wedstrijden of voordat men aan zware wedstrijden zou beginnen. Positief was dat men
wel erg enthousiast was om een voetbalvereniging te hebben.
Gaandeweg kwam men terecht in de take-off fase, die gekenmerkt wordt door het feit dat men
vorderingen geboekt heeft in organisatieontwikkeling. Daarbij gaat het erom dat er een min of
meer intern beleid werd ontwikkeld m.b.t. onder andere kantinebeheer, kaderleden, financiële
administratie, elftallenbeheer, materiaal beheer, veldbeheer, interne communicatie, en
eventueel jeugdbeleid. Extern houdt men zich onder andere bezig met de relatie met de
K.N.V.B. en de gemeente, ondernemers en met externe leden. De take-off fase is nooit
helemaal af, men blijft in het proces van het professionaliseren van de club in zijn totaliteit.
Feit is wel dat er verschillen zijn in de mate van take-off fasen. De ene club heeft alles op het
gebied van het managen van de club onder controle, maar komt er niet toe om bijvoorbeeld
een jeugdplan op te zetten en uit te voeren, terwijl weer een andere club wel een jeugdplan
heeft en diverse jeugdelftallen, maar moeite heeft om met officiële instellingen te
communiceren. Wat zich ook voor kan doen is dat er binnen de vereniging conflicten ontstaan
op basis van concurrentie, leiderschap en machtsbron. Dat kan aanleiding geven dat nieuwe
groepen zich gaan formeren en een andere voetbalvereniging gaan oprichten. In die zin
blijven de clubs, als levende organisme, betrokken in hun organisatie-ecologische processen.
6.3.1 Theoretische inbedding van de ontstaansprocessen van de voetbalverenigingen
Een inventarisatie van onderzoeken over de ontstaansachtergrond van allochtone
voetbalverenigingen in Nederland, levert de volgende verklaringen op. Mout (1986) is van
mening dat het ontstaan van de Molukse voetbalvereniging Maluku Muda in Barneveld, te
maken heeft met identiteitsvraagstukken als gevolg van minderheidsvorming. Volgens Swank
(1998) verwijst het ontstaan van de Surinaamse voetbalvereniging Faya Lobi in Utrecht naar
discriminatie die de oprichters van deze vereniging in de samenleving en bij Hollandse
voetbalclubs hebben ervaren. Het oprichten van een eigen voetbalclub zou hen gelegenheid
bieden in een vertrouwde omgeving te sporten.
Uit de voorgaande beschrijvingen van de ontstaansprocessen van de allochtone
voetbalverenigingen maak ik op dat er clusters van factoren te onderkennen zijn, die ook zijn
aangekaard om het ontstaan van zelforganisaties van allochtonen te verklaren. Daarbij wordt
verwezen naar het immigratiemodel (Vermeulen (2005), de organisatie-ecologische processen
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( Hannan en Freeman 1989; Aldrich 1999) en het politieke gelegenheidsstructuur (Rijkschroeff
en Duyvendak 2004).
Uit het onderhavige onderzoek destilleer ik een spectrum van factoren, die van invloed zijn op
het ontstaan van de allochtone voetbalverenigingen. Deze factoren verwijzen naar het
herkomstland, zoals de etnische gelegenheidsstructuur, en daarbij gaat het om het etnische
segmentatiemodel, primordialiteit en intra-etnische solidariteit. Vervolgens gaat het om
clusters van factoren die betrekking hebben op het ontvangstland, zoals de (politieke)
gelegenheidsstructuur, factoren die betrekking hebben op de gevolgen van het
immigratieproces, de grootte van de immigrantengroep, de bronnen vanuit de migranten
gemeenschappen, de gevolgen van de verkleuring van de samenleving op bestaande
voetbalclubs. Tenslotte spelen clusters van factoren een rol die zich voordoen op het
clubniveau, zoals de culturele en politieke gelegenheidsstructuur, de organisatie-ecologische
processen en de sociaalgeografische werking van de omgeving op de club. Daarbij komt nog
dat deze factoren niet onafhankelijk van elkaar functioneren, maar een invloed op elkaar
uitoefenen.
Om het spectrum van al deze factoren die uiteindelijk hebben bijgedragen tot de oprichting
van de eigen voetbalclubs te beschrijven, gebruik ik een analysemodel van Tsui-Auch (2005)
dat mij in staat zal stellen om de genoemde factoren overzichtelijk in kaart te brengen. Het
voordeel van het gebruik van een dergelijk analysekader is dat hierdoor de mogelijkheid
bestaat aandacht te besteden aan inter-etnische en intra-etnische differentiaties, die zo inherent
zijn aan de ontstaansdimensie van de allochtone voetbalverenigingen.
Tsui-Auch (2005) zelf heeft dit analysemode gebruikt om het ontstaan van etnisch
ondernemerschap te verklaren. Ik beschouw etnische voetbalclubs als etnische
ondernemingen die in formele zin geen winstoogmerk nastreven, maar in de praktijk blijkt dat
voetbalverenigingen wel degelijk commercieel moeten opereren, willen ze overleven.
Daarvoor wordt er een actief beleid gevoerd om winst te maken. Commerciële ondernemers
plaatsen reclameborden rondom het speelveld, waarvoor ze geld moeten betalen. In de meeste
gevallen heeft men betaalde trainers in dienst (vgl. Anthonissen & Boessenkool 1998). Ook
uit het onderhavige onderzoek is gebleken dat voetbalverenigingen commercieel zijn
ingesteld. Zo is uit de casus van BMT gebleken dat de kantine voor een deel is uitbesteed aan
een particuliere ondernemer. Daarnaast organiseren diverse allochtone voetbalverenigingen
tijdens de zomerperiode sportmanifestaties. Daarvoor worden standgelegenheden verhuurd
aan commerciële ondernemers.
Het analysekader van Tsui-Auch (2005) verwijst naar drie theoretische perspectieven,
namelijk de structuralistische, culturalistische, en interactionalistische perspectieven die het
ontstaan van etnische ondernemingen verklaren (vlg. Tsui-Auch 200540). Gezien het feit dat
het ontstaan van voetbalclubs ook betrekking heeft op ontwikkelingen op clubniveau dan wel
institutioneel niveau, voeg ik er een vierde perspectief aan toe.
Het structuralistische perspectief behelst de gelegenheidsstructuur in het ontvangstland, zoals
het ervaren van discriminatie, het wel of niet bestaan van diverse voetbalclubs, heersende
sociaal-culturele normen, de grootte van de migrantengroep, het bestaan van andere
migrantengroepen, de kwalitatieve relatie met de autochtonen, en de verkleuring van de
omgeving. Volgens Vermeulen (2005) hebben dergelijke factoren invloed op de gevolgen van
het immigratieproces wat de behoefte kan geven om een zelforganisatie op te richten.
Vervolgens bestaat het structuralistische perspectief uit de politieke gelegenheidsstructuur.
Daarbij gaat het om de wetgeving op het gebied van de oprichting van sportclubs, het beleid
van de overheid / gemeente m.b.t. sport in eigen kring en sportaccommodaties, beleid van de
provincie / gemeenten dat van invloed kan zijn op bestemmingsplannen, procedure en regels
van de K.N.V.B voor de oprichting van een voetbalvereniging.
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Bij het culturalistische perspectief gaat het om de gerichtheid van de mensen op de eigen
cultuur, zoals de transnationale identificaties met het moederland, bijvoorbeeld de primordiale
solidariteit. Daarnaast wordt gedacht aan de etnische gelegenheidsstructuur in het
herkomstland, zoals de etnische segmentatie en onderlinge verstandhouding, het willen
reproduceren van geijkte modellen dan wel organisatiestructuren van wat men voorheen
gewend was, het vertrouwen in de eigen groep en netwerken, de behoefte voor waarborg van
de eigen etnische identiteit.
Het institutionele perspectief heeft betrekking op ontwikkelingen, direct dan wel indirect, op
het niveau van de sportclub. Sportclubs zijn halfopen systemen en oefenen invloed uit en
ondergaan tegelijkertijd invloeden van de omgeving (zie Verweel en De Ruijter 2000). In dat
kader passen de organisatie-ecologische processen (Hannan en Freeman (1989) voor het
verklaren van de oprichting van een sportclub. Daarnaast heeft het institutionalistische
perspectief betrekking op de culturele en politieke gelegenheidsstructuur binnen een club.
Hierbij gaat het om de heersende waarden, normen en opvattingen over de eigen identiteit en
over de acceptatie van mensen uit een andere cultuur. Verder gaat het om de macht, met name
van bestuursleden die de positie in de club aan anderen kunnen toe- of afwijzen, bijvoorbeeld
om de identiteit van de club te waarborgen.
De genoemde perspectieven functioneren niet autonoom, maar beïnvloeden elkaar. In dit
kader gebruikt men het interactionistische perspectief (zie Tsui-Auch 2005) dat betrekking
heeft op de beïnvloedingsfeer dan wel de wisselwerking tussen de verschillende
perspectieven.
De clusters van factoren die aanleiding hebben gegeven tot de oprichting van de
voetbalverenigingen kunnen het best begrepen worden vanuit de structuralistische,
culturalistische, institutionalistische en interactionistische perspectieven, zie het onderstaande
schema.
Figuur 15 Ontstaansfactoren van de voetbalverenigingen

Ontvangstland

Op clubniveau

Structuralistisch perspectief

Institutionalistisch
perspectief

Gevolgen van immigratieproces
Politieke gelegenheidsstructuur
Gelegenheidsstructuur

Organisatie-ecologische processen
Culturle en politieke gelegenheidsstructuur

Interactionistisch
perspectief

= Interactioneel niveau

Herkomstland
herkomstland

Culturalistisch
perspectief
Etnische gelegenheidsstructuur
herkomstland; etnische segmentatie;
primordiale solidariteit
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Enige toelichting op figuur 14. De politieke gelegenheidsstructuur, met name het beleid van
de overheid m.b.t. het oprichten van voetbalverenigingen heeft een positieve invloed om een
eigen voetbalvereniging op te richten. Deze invloed is constant, omdat die in de wet is
opgenomen. Op de volgende pagina staan ontstaansprocessen volgens het theoretische
concept van Tsui-Auch (2005) centraal.
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Figuur 16 Schematische weergave van de ontstaansprocessen van allochtone
voetbalverenigingen, bewerkt volgens het theoretische concept van Tsui Auch (2005)
Structuralistisch perspectief:
gevolgen van het
immigratieproces, (Politieke)
gelegenheidstructuur in
Nederland
Culturalistisch perspectief:
etnische gelegenheidsstructuur
uit het moederland

Structuralistisch perspectief:
gevolgen van het
immigratieproces, (Politieke)
gelegenheidstructuur in
Nederland
Culturalistisch perspectief:
etnische gelegenheidsstructuur
uit het moederland

Collos place

Structuralistisch perspectief:
gevolgen van het
immigratieproces,
(politieke)gelegenheidsstructuur.
Culturalistisch perspectief:
primordiale loyaliteit
etnische gelegenheidsstructuur
uit het moederland
Institutionalistisch perspectief
organisatie ecologisch proces
binnen Toofan(conflicten en
belangen)

Institutionalistisch perspectief:
Organisatie ecologisch proces
binnen Takdier Boys en Amer
Deep.
Structuralistisch perspectief:
Politieke gelegenheidsstructuur,
zoals beleid van de gemeente
Gelegenheidsstructuur, zoals
voorkomen van relatief veel
Surinaamse voetbalverenigingen
Culturalistisch perspectief:
etnische gelegenheidsstructuur
uit het herkomstland

Institutionalistisch perspectief
Als gevolg van organisatie
ecologisch proces binnen
TAC’90 (conflicten en
belangen); culturele en politieke
gelegenheidsstructuur op
clubniveau binnen TAC’ 90
Culturalistisch perspectief
etnische gelegenheidsstructuur
uit het herkomstland.
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Toofan
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Institutionalistisch
perspectief organisatieecologisch proces door
verkleuring van de
omgeving (conflicten en
belangen), culturele en
politieke gelegenheidsstructuur in de club,

Structuralistisch perspectief

Structuralistisch perspectief

(politieke) gelegenheidsstructuur in Nederland

(politieke) gelegenheidsstructuur in Nederland
Immigratieproces

Instroom van Turkse
teams bij BMT
Hollands

Instroom Hindostaans
team bij Hollandse
voetbalverenigingen
Geuzeveld / Rombout

Witte vlucht

Zwarte vlucht

Blijft over BMT Turks

Oprichting Kismet

Hoofdstuk 7

7.1

Allochtone voetballers: kenmerken en
sociaalstructurele integratie

Inleiding

In de vorige drie hoofdstukken heb ik de kwalitatieve data over de ontstaansprocessen van de
allochtone voetbalclubs gepresenteerd. Verwijzend naar de hypothese van Stodolska en
anderen (2007), maak ik in dit hoofdstuk een vergelijking in sociaalstructurele integratie
tussen de allochtone voetballers die in eigen kring en de allochtone voetballers die gemengd
sporten.
Sociaal-structurele integratie verwijst naar de positie van immigranten op het gebied van
onderwijs, arbeidsmarkt, inkomenspositie en naar de positie op het gebied van de huisvesting
(SCP 2003). Tevens gaat het om hun gedrag en houding op het gebied van arbeid en
huisvesting ( zie Shadid, 1979). Onder positie wordt verstaan: de plaats die iemand in de
maatschappij of binnen een groepering in verhouding tot anderen inneemt (De Jager en Mok
1989:347). Bij de arbeidsmarktpositie gaan we in op de positie die de voetballers innemen
binnen de arbeidsmarkt, de teamsamenstellingen waarbinnen ze werken, de contacten die ze
met collega’s onderhouden en hun verdere maatschappelijke participatie. Daarnaast bezie ik
in op de voorkeuren en waardering die de voetballers geven aan de relatie die ze binnen hun
werkkring onderhouden, de satisfactie die zij hebben in hun werk en conflicten die zij ervaren
binnen het werk dan wel op de arbeidsmarkt. Op het gebied van de inkomenspositie zijn de
netto-inkomsten van de respondenten het onderwerp en behandelt dit hoofdstuk de positie van
de respondenten op het gebied van de huisvesting. Dit aan de hand van type woning,
tevredenheid met de woonsituatie en voorkeuren voor autochtone buren.
7.2

Algemene kenmerken van de respondenten

Voordat ik inga op de sociaalstructurele integratie van de allochtone voetballers, besteed ik
eerst aandacht aan de relevante kenmerken van de voetballers. Door deze informatie wordt
niet alleen maar inzicht verschaft in de kwalitatieve en kwantitatieve opbouw van hen, maar
tevens kunnen daarmee ook de resultaten van de data beter begrepen worden. In de
onderstaande tabel geef ik de verdeling weer van de opgenomen etnische respondenten in het
onderzoek.
Tabel 1 Respondenten naar etniciteit in %
Etniciteit
Hindoe
Creool
Javaan
Marokkaan
Turk
Hin. Islamiet
Molukker
Overige
Totaal

Frequentie Percentage
199
123
57
68
66
46
21
13
593

33
21
10
11
11
8
4
2
100
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Uit de tabel 1 maak ik op dat een derde van de respondenten behoort tot Hindoestanen en
21% tot Creolen. De vertegenwoordiging van de Javaanse, Marokkaanse, Turkse en
Hindostaans-Islamitische respondenten bedraagt circa 10%. Tenslotte vormen de Molukkers
4% van de populatie. De respondenten die tot de categorie overige behoren maken deel uit
van % van de populatie. Deze laatste categorie bestaat uit voetballers die voortkomen uit
gemengde relaties. De enigszins grote concentratie Hindostaanse respondenten in het
onderzoek heeft te maken met hun grote participatie in de voetbalsport tijdens de periode van
het onderzoek. Zeker in eigen verenigingsverband hadden zij ten tijde van het onderzoek
onder de Surinamers de grootste concentratie voetbalverenigingen.
Nadat de kwantitatieve vertegenwoordiging van de etnische voetballers zijn weergegeven,
besteed ik in de volgende tabel aandacht aan de leeftijdsopbouw van de respondenten.
Tabel 2 Leeftijd van de respondenten in %
Etniciteit

Frequentie Percentage

15 TM 19
20 TM 24
25 TM 29
30 TM 34
> 34
Totaal
Niet ingevuld

46
120
158
104
127
555
38

Totaal

593

8
22
28
19
23
100

Daar ik in het onderzoek o.a. gericht ben op de vraag hoe de voetballers betekenis en vorm
geven aan de eigen etnische identiteit, heb ik de leeftijdsclassificatie van hen in grofweg drie
groepen verdeeld. De eerste groep bestaat voor 30% uit respondenten in de leeftijdscategorie
15- 24 jaar. Dan volgt de leeftijdscategorie 25–34 jaar, hetgeen betrekking heeft op bijna de
helft van de populatie en vervolgens gaat het om de respondenten die 34 jaar of ouder zijn.
Deze categorie wordt door bijna een kwart van de populatie gevormd. In de leeftijdscategorie
15-24 jaar verkeren de respondenten in een overgangsfase van puberteit naar volwassenheid.
Men gaat ervan uit dat ze in dat proces bewustere keuze(s) maken m.b.t. beleving van de
eigen etnische identiteit en type sportclub. Zoals eerder is weergegeven, vindt in deze fasering
een belangrijk deel van de etnische persoonlijkheidsvorming plaatst. Uit diverse onderzoeken
blijkt dat allochtonen die bij de Hollandse sportclubs deelnemen met name tijdens de
pubertijd de keuze maken om naar eigen allochtone sportclubs over te stappen (Daal 2006:35,
vgl. Vermeulen 2001).
Vervolgens zie ik de middenklasse eerder als een fase waarin men de opleidingen al dan niet
heeft afgemaakt en dat de relatie met de arbeidsmarkt actief is. Bij de laatste categorie, 34 jaar
of ouder, zie ik als een fase van verandering in het leven van de respondenten. Ik ga ervan uit
dat ze al huwelijks- dan wel samenwoningrelaties hebben en ten gevolge daarvan ook grote
verantwoordelijkheden hebben. Meestal hebben ze al kinderen en moeten zelf nadenken over
hun identiteit. Dat kan van invloed zijn op hun manier van identiteitsbeleving en motivatie
waarom men gekozen heeft om bij een bepaalde voetbalclub te sporten.
Van de respondenten heeft ruim een derde geen kinderen, 45% heeft 1-2 kinderen, 15% heeft
3-4 kinderen en 2% heeft 5 of meer kinderen.
Na gekeken te hebben aan de leeftijdsachtergrond en aantal kinderen van de respondenten
bezie ik nu hun burgerlijke staat. De burgerlijke staat van de respondenten is van belang voor
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het onderzoek, omdat deze van invloed is op de psychologische en sociaaleconomische
processen van de respondenten in de samenleving. (zie Shadid 1979).
Tabel 3 Burgerlijke staat van de respondenten in %
Burgerlijke staat Frequentie Percentage
Ongehuwd
Gehuwd
Samenwonend
Gescheiden
Overige
Totaal
Niet ingevuld

273
234
60
12
5
584
9

Totaal

593

47
40
10
2
1
100

Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van deze groep jonger is dan 25 jaar. Dat zou de
reden kunnen zijn dat 47% van de respondenten ongehuwd is. Verder blijkt uit de
bovenstaande tabel dat 40% van de respondenten is gehuwd en dat 10% van de respondenten
samenwoont.
Over de etniciteit van de partner blijkt uit het onderzoek, dat bijna 80% van de respondenten
een partner heeft uit de eigen etnische groep; 15% heeft een partner uit de Hollandse etnische
groep en 8% heeft een partner uit een categorie overige. Tot deze groep behoren zij die
geboren zijn uit gemengde relaties.
Tabel 4 De religieuze achtergrond van de respondenten in %
Religie

Frequentie Percentage

Islamiet Sunniet
Islamiet Ahmedia
Hindoeïsme Sanatan dharma
Hindoeïsme Vedic Dharma
Rooms-Katholiek
Protestants-Christelijk
Geen
Overige

152
38
136
47
74
58
29
27

27
7
24
8
13
10
5
5

Totaal

561

100,0

Uit tabel 4 blijkt dat circa een derde van de respondenten de islam of het Hindoeïsme als
geloof heeft, en bijna een kwart van de respondenten is Christelijk, 5% heeft geen religie. De
islamitische respondenten bestaan uit Turken, Marokkanen, Hindostaanse islamieten en een
kleine groep Javanen. Ruim een kwart behoort tot de Sunnieten. Zij vormen in werkelijkheid
ook de grootste stroming binnen de islam. De respondenten die tot de Ahmedia behoren
vormen 7% van de totale populatie. In werkelijkheid vormen ze ook een kleine stroming
binnen de Islam.
De Hindostaanse respondenten vormen bijna een derde van de populatie, waarvan bijna een
kwart van de populatie in het onderzoek behoort tot de Sanatan Dharma. Zij vormen in
werkelijkheid de grootste stroming binnen het Hindoeïsme. De respondenten die tot de Vedic
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Dharma behoren, vormen 8% van de totale populatie in het onderzoek. In werkelijkheid
vormen ze ook een kleine stroming binnen het Hindoeïsme in de Nederlandse samenleving.
De christelijke respondenten vormen bijna een kwart van de populatie, waarvan de Katholieke
respondenten bestaat uit 13% en de Protestants-Christelijke respondenten uit 10%. De
categorie die tot overige behoort bestaat uit respondenten die Wint als geloof hebben,
Boeddhisme als filosofie, of er een bepaalde filosofie op na houden.
Nadat ik tot nu toe de persoonlijke gegevens van de respondenten heb besproken, besteed ik
nu aandacht aan de duur van verblijf in de Nederlandse samenleving en ga ik ervan uit dat
deze duur van invloed is op diverse zaken, zoals bekendheid met de Nederlandse
samenleving, aangaan van vriendschap met Nederlanders en beheersing van de Nederlandse
taal. De verblijfsduur is in vier tijdscategorieën verdeeld: korte duur 0-5 jaar; kort
middenlange duur 5-15 jaar; midden lange duur 15-25 jaar en lange duur, 25 jaar of langer.
Tabel 5 Duur verblijf in de Nederlandse samenleving in %
Duur verblijf
0-5
5 - 15
15 - 25
25 of MEER
Totaal
Niet ingevuld

Frequentie Percentage
Korte duur
Kort middenlange duur
Middenlange duur
Lange duur

62
192
274
38
566
27

Totaal

11
34
48
7
100,0

593

Uit tabel 5 blijkt dat bijna de helft van de respondenten tijdens het onderzoek een
middenlange verblijfsduur achter de rug had, circa een derde had een kort middenlange duur
van verblijf in de Nederlandse samenleving. Ongeveer 10% verbleef nog kort in Nederland en
ruim 5% verbleef lang in Nederland.
7.3

Sportgerelateerde kenmerken

Na de persoonlijke kenmerken van de respondenten te hebben besproken, besteed ik nu
aandacht aan de positie van de respondenten in de voetbalverenigingen. Het bespreken van
deze positie vind ik belangrijk, te meer ik me afvraag of er wezenlijke verschillen zijn tussen
de respondenten in de club en de incorporatie van hen in de sociale structuur van de
samenleving.
In de volgende tabel geef ik de positie van de respondenten weer.
Tabel 6 Status van de respondenten in het onderzoek in %
Positie in de voetbalclub

Frequentie Percentage

Speler
Bestuurslid
Medewerker in de voetbalclub

497
46
50

84
8
8

Totaal

593

100
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In het onderzoek zijn 593 respondenten opgenomen. Het aandeel voetballers bestaat uit ruim
80%, de leden die een bestuursfuncties bekleden bedraagt 8% en diegenen die in de club als
kader in de kantine werken dan wel diegenen die zich als vrijwilligers bezighouden met zaken
rondom de training, toernooien en het managen van de voetballers bedraagt eveneens 8%.
Vermeldenswaardig is dat menig lid uit deze groep ook een spelend lid is. De spelers zijn
vertegenwoordigd in diverse teams: een derde speelt in het eerste elftal, bijna een kwart in het
tweede elftal en circa 15% van de spelers speelt in het derde en vierde elftal. Het vijfde elftal
wordt bemand door 6% van de respondenten. Daarnaast behoort 6% van de spelers tot de
jeugd.
De duur van betrokkenheid van de respondenten bij de voetbalclub zegt nog iets over hun
motivatie bij de club. Zes op de tien van de respondenten is al 6 jaar of meer actief lid van de
club, 10% voetbalt al 4-6 jaar bij de club, 15% bedrijft de voetbalsport al 2-4 jaar bij de club
en ongeveer 15% voetbalt al tussen 0 en 2 jaar bij de club.
Zoals aangeven heeft het onderzoek betrekking op allochtone voetballers die in eigen kring
dan wel in gemengd verband sporten. Daarbij komen de volgende categorieën voor:
voetballers die bij een Hollandse voetbalclub in gemengde teams sporten, dat wil zeggen dat
zij met autochtonen een team vormen; voetballers die bij een Hollandse voetbalvereniging er
de voorkeur aan hebben gegeven om eigen etnische teams te formeren, en van daaruit te
opereren. Ten slotte gaat het om voetballers die bij etnische voetbalclubs sporten.
In de volgende tabel besteed ik aandacht aan de procentuele vertegenwoordiging van hen
binnen het type voetbalclub.
Tabel 7

Voetballer die gemengd dan wel in eigen kring sporten
in procenten uitgedrukt.

Type voetbalclub

Frequentie Percentage

Hollandse voetbalclub gemengd
Hollandse voetbalvereniging: eigen kring
Allochtone voetbalvereniging: eigen kring

60
86
447

10
15
75

Totaal

593

100,0

Een kwart van de voetballers speelt bij de Nederlandse voetbalverenigingen, waarvan 10%
deelneemt aan de voetbalsport in gemengd teamverband en 15% sport in mono-etnisch
teamverband. De grootste groep, driekwart van de voetballers, speelt bij allochtone
voetbalclubs in eigen kring. Verder blijkt uit het onderzoek dat van de voetballers die in
gemengd verband sporten is ruim 40% in Nederland geboren; van de voetballers die bij de
allochtone voetbalclubs sporten is bijna 10% in Nederland geboren en van de voetballers die
bij de Hollandse voetbalclubs in eigen etnische teams sporten is 1% in Nederland geboren.
7.3.1

Type voetballers in relatie met de club

De respondenten in het onderzoek hebben voorheen bij Hollandse dan wel bij allochtone
voetbalclubs gesport en hebben op een gegeven moment besloten om bij een ander type
sportclub te gaan spelen. Dat kan wederom een Hollandse of een allochtone voetbalclub zijn.
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De volgende tabel geeft deze verschuiving weer.
Tabel 8

De relatie tussen type voetbalclub en waar men vroeger gespeeld heeft

Bij wie speelt men nu
Bij wie heeft men vroeger
gespeeld

Gespeeld bij Hollandse club
Gespeeld bij allochtone club
Totaal

Hollandse club
gemengd

Etnisch
team bij
Hollandse
club

Allochtone Totaal
club

27 (12%)
4 (4%)

30 (13%)
16 (15%)

168 (75%)
85 (81%)

225 (68%)
105 (32%)

31

46

253

330

Uit tabel 8 blijkt dat bijna 70% van de voetballers vroeger bij een Hollandse voetbalclub heeft
gespeeld. Daarvan heeft een kwart er de voorkeur aan gegeven om eveneens bij een Hollandse
voetbalclub te sporten en drie kwart heeft er de voorkeur aan gegeven om bij een allochtone
voetbalclub te sporten. Daarnaast blijkt dat bijna een derde van de voetballers vroeger bij
allochtone voetbalclubs heeft gesport. Daarvan heeft 19% er de voorkeur aan gegeven om bij
een Hollandse voetbalclub te sporten en 81% heeft er de voorkeur aan gegeven om bij een
allochtone voetbalclub te sporten.
Ik kan dus aannemen dat de meerderheid van de voetballers die vroeger bij een Hollandse dan
wel een allochtone voetbalclub heeft gesport, later er de voorkeur aan heeft gegeven om bij
een allochtone voetbalclub te sporten. Een ander opvallend gegeven is dat respondenten die
vroeger bij een allochtone voetbalclub hebben gesport, er later de voorkeur aan hebben
gegeven om bij de Hollandse voetbalclub te sporten en dat het animo om in gemengd
teamverband te sporten zeer gering is.
Bekijk ik in welke elftallen de respondenten vroeger gespeeld hebben, dan valt op dat bijna
driekwart (73%) van de respondenten die bij de allochtone sportclubs speelden,
vertegenwoordigd waren in het eerste of tweede elftal. Bij de respondenten die bij de
Hollandse clubs speelden was dit minder dan de helft (46%).
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Tabel 9

De relatie tussen type voetballers en speelniveau
voormalige clubs
Respondenten bij
autochtone
sportclubs

Respondenten bij allochtone
sportclubs

Eerste elftal
Tweede
elftal
Derde elftal
Vierde elftal
Vijfde elftal
Jeugd elftal
A
B
C
D
Overige

48 (36%)
14 (10%)
10 (7%)
8 (6%)
2 (2%)
6 (4%)
15 (11%)
8 (6%)
13 (10%)
7 (5%)
4 (3%)

Totaal

135 100%

Totaal

27 (52%)
11 (21%)
4
2
2
1
1
1
3

(8%)
(4%)
(4%)
(2%)
(2%)
(2%)
(5%)
0 0 -

52 100%

75 (40%)
25 (13%)
14
10
4
7
16
9
16
7
4

(7%)
(5%)
(2%)
(4%)
(9%)
(5%)
(9%)
(4%)
(2%)

187
(100%)

Bij de Hollandse clubs zien we dat de respondenten sterk vertegenwoordigd waren binnen de
lagere elftallen (inclusief de jeugdelftallen). Kenmerkend voor de allochtone voetbalclubs is
dat deze klasse over het algemeen ontbreekt. Ook uit diverse onderzoeken blijkt dat
allochtone voetbalclubs weinig jeugdelftallen hebben (zie Janssens 1999; Daal 2006).
De redenen die de sporters gaven om hun ‘oude’ club te verlaten hebben betrekking op het
ondervinden van discriminatie, beperkte mogelijkheden, dat wil zeggen dat men in de clubs
geen mogelijkheden zag om hogerop te spelen dan wel het ontbreken van jeugdelftallen, lange
reistijden, etc. Een aparte categorie redenen heb ik onder de noemer ‘affectieve oorzaken’
vermeld. Hierbij gaat het om het missen van vrienden en/of mensen uit het eigen land in de
club en het gebrek aan aandacht voor de eigen cultuur in de club. In de onderstaande tabel
staan de resultaten.
Tabel 10

De relatie tussen het type sporters en reden waarom zij uit de clubs weggingen
Discriminatie1 Totaal Beperkte
mogelijkheden

Hollandse
club:
gemengd
Hollandse
club: eigen
kring
Allochtone
club

Totaal Affectieve
redenen

Totaal

0

33

31 (94%)

33

5 (15%)

33

10 (21%)

47

27 (54%)

50

22 (47%)

47

14 (6%)

241

155 (58%)

265

80 (33%)

242

(F2=16,574 df=2 p<.001)
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Bij de vraag waarom zij uit de clubs waar zij vroeger speelden weggingen, mochten de
respondenten uit het onderzoek meerdere antwoorden aankruisen. Vandaar dat het aantal
percentages per type voetballer niet uitkomt op 100% en dat de N’s per type voetballer
verschillend kunnen zijn.
Uit de vorige tabel blijkt dat geen van de respondenten die bij de Hollandse clubs in gemengd
teams hebben gespeeld, ‘discriminatie’ opvoeren als belangrijkste reden voor vertrek bij hun
vorige sportclubs. Diegenen die discriminatie wel ervoeren, speelden in eigen kring. Van de
respondenten die bij de Hollandse voetbalclubs in gemengd teamverband speelden, heeft bijna
95% aangegeven dat zij wegens ‘beperkte mogelijkheden’ de keuze gemaakt hebben om bij
een andere club te gaan sporten.
Daarnaast blijkt dat de respondenten die in gemengde teams spelen het minst ‘affectieve
zaken’ als reden noemen om bij een andere voetbalclub te gaan spelen (15% voert dit op als
reden). De respondenten die bij de autochtone sportclubs in eigen etnische teams spelen
scoren hier het hoogst met een kleine 50%. Van de respondenten die bij de allochtone
sportclubs spelen geeft een derde aan wegens ‘affectieve redenen’ bij een andere club te zijn
gaan spelen.
Bekijk ik in welke elftallen de voetballers tijdens het onderzoek speelden, dan ziet de
verdeling er als volgt uit.
Tabel 11

De relatie tussen het type voetballers en de teams waarin zij spelen

Type voetbalclub

eerste

tweede

derde

vierde

vijfde

Jeugd en
lager

Hollandse club
gemengd
Hollandse club: eigen
kring
Allochtone club: eigen
kring

17
(30%)
12
(15%)
146
(37%)

11
(19%)
7
(9%)
104
(27%)

2
(-)
19
(23%)
51
(13%)

6
(11%)
30
(37%)
41
(11%)

2
(-)
1
(-)
30
(8%)

18
(32%)
13
(16%)
19
(5%)

Totaal

175
(33%)

122
(23%)

72
(14%)

77
(15%)

33
(6%)

53 (10%)

Totaal

64
82
391

530

(F2=146,110 df=18 p<.001)

Uit tabel 11 blijkt dat gemiddeld gezien bijna 60% van de voetballers speelt in de eerste en
tweede elftallen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Zo valt op dat van de
respondenten die sporten bij de Hollandse clubs in eigen etnische teams, slechts 24% speelt in
een eerste of tweede elftal; 60% van deze categorie speelt in de derde en vierde elftallen.
Daarnaast speelt 16% in jeugd- en lagere elftallen.
Van de respondenten bij de allochtone clubs, speelt juist 66% in de eerste en tweede elftallen.
Maar 5% van de voetballers speelt in jeugd- en lagere elftallen, in tegenstelling tot de
Hollandse clubs die aanzienlijk veel meer allochtone voetballers hebben die in de jeugd- en
lagere elftallen spelen. Daarnaast is bijna de helft van de voetballers die bij de Hollandse
clubs in gemengde elftallen spelen, vertegenwoordigd in het eerste en tweede elftal. Ook kan
ten slotte uit de bovenstaande tabel worden opgemaakt dat ook de jeugdige allochtone
voetballers eerder bij de Hollandse clubs vertegenwoordigd zijn dan bij de eigen etnische
voetbalclubs.
Uit het voorgaande volgen een tweetal bijzonderheden: allochtonen hebben behoefte te
sporten in eigen kring dan wel gemengd; daarnaast is een migratie te zien geweest van
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allochtonen die van clubs veranderden die in grote meerderheid te kennen hebben gegeven om
in eigen kring te sporten.
De volgende paragraaf behandelt de onderwijs- en arbeidsmarktsituatie van de respondenten.
Ik bekijk daarbij in hoeverre de keuzes die zij in de vrije tijd hebben gemaakt om bij een
bepaald type voetbalclub te sporten, van invloed is op de keuzes die zij binnen de arbeidsfeer
maken.
7.4

Onderwijs en arbeid

Het genoten onderwijs en de arbeidsmarktpositie vormen de graadmeter van de sociaalstructurele integratie van allochtonen in de samenleving. Over het algemeen wordt
aangenomen dat iemands onderwijsachtergrond van invloed is op zijn of haar arbeidsituatie.
In deze paragraaf zal ik aandacht besteden aan de onderwijssituatie, arbeidsparticipatie en
arbeidsmarktpositie, voorkeuren binnen de arbeidsomgeving en discriminatie op de
arbeidsmarkt.
7.4.1 Type sporter en opleidingsniveau
Onderwijs speelt een belangrijke rol bij het integratieproces van allochtonen in de
samenleving. Het genoten onderwijs zal niet alleen van invloed zijn op iemands positie, maar
op vrijwel alle levensterreinen (SCP 1995). In het onderzoek heb ik aandacht besteed aan de
onderwijsachtergrond van de respondenten en in de onderstaande tabel geef ik de resultaten
ervan weer.
Tabel 12

Opleidingsachtergrond van de
respondenten in percentages

Opleiding

Frequentie Percentage

BO
VBO/KMBO/MAVO
MBO/HAVO/VWO
HBO/WO
Overige opl.

49
263
184
58
39

8
44
31
10
7

Totaal

593

100,0

Uit de vorige tabel blijkt dat circa 10% van de respondenten slechts basisonderwijs heeft
genoten en 10% een hbo / universitaire achtergrond heeft. Ruim 40% van de voetballers heeft
een onderwijsachtergrond op lbo-/kmbo- en mavo-niveau. Vervolgens blijkt dat bijna een
derde van de voetballers een mbo-/havo-/vwo-achtergrond heeft. Uit het onderzoek blijkt dat
ruim een derde van de respondenten ten tijde van het onderzoek het onderwijs nog niet had
afgemaakt.
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Tabel 13

Type
club

De relatie tussen het type sportverband en onderwijsachtergrond
De relatie tussen type voetbalclub en onderwijsniveau van de leden
BO
VBO/MAVO
MBO/HAVO/VWO
HBO/WO

Totaal

Hollandse
club:
gemengd
Hollandse
club: eigen
kring
Allochtone
club: eigen
kring

0 (-)

29 (56%)

16 (31%)

7 (13%)

52

12(14%)

37 (44%)

28 (33%)

7 (8%)

84

39 (9%)

206 (47%)

146 (33%)

45 (10%)

436

Totaal

51 (9%)

272 (48%)

190 (33%)

59 (10%)

572

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat onder diegenen die bij de Hollandse voetbalclubs in eigen
etnische teams voetballen, er geen respondenten voorkomen met slechts een basisonderwijs
achtergrond. Dit ligt naar mijn mening voor de hand: binnen een Nederlandse ‘gemengde’
club is het gangbaar dat men in het Nederlands communiceert en juist mensen met een
onderwijsachtergrond van alleen basisonderwijs zullen eerder moeite hebben om zich in het
Nederlands uit te drukken. Vandaar dat het logisch lijkt dat deze respondenten alleen
voorkomen onder de overige twee typen sporters, waar ze doorgaans in de eigen taal
communiceren. Voor het overige zien we nauwelijks significante verschillen tussen de drie
‘typen’ sporters. Het opleidingsniveau lijkt verder dus geen invloed te hebben op de keuze
voor een bepaald type sportclub.
Vergeleken met landelijke cijfers maak ik op dat het gemiddelde opleidingsniveau van de
respondenten in het onderhavige onderzoek tendeert naar vbo/mavo, terwijl het gemiddelde
opleidingsniveau van de Turken, Marokkanen en Surinamers in het algemeen in 2002
tendeerde naar mbo-plus. Ook komen er in het onderzoek minder respondenten voor met
alleen een onderwijsachtergrond van basisonderwijs vergeleken met landelijke gegevens uit
2002 (zie SCP 2003:46).
7.4.2 Arbeid
Er zijn een aantal zaken op de arbeidsmarkt en binnen de arbeidsomgeving die binnen de
invloedssfeer liggen van respondenten zoals: het willen verrichten van betaald werk, het
aantal uren dat men wil werken, de duur van de werkzaamheden en tot op zekere hoogte het te
verwachten inkomen. Op deze gebieden zijn er in het onderzoek statistische verschillen te
onderscheiden tussen de drie typen voetballers. Er zijn ook een aantal zaken, die niet in de
directe beïnvloedingssfeer liggen van de voetballers, zoals: de etniciteit van de chef, degenen
met wie men praat of bij wie men zit tijdens de pauze. Op deze gebieden komen er tussen de
voetballers die gemengd dan wel in eigen kring sporten geen noemenswaardige verschillen
voor. Van de respondenten heeft rond 70% een betaalde baan (F2=8,76 df=2 p=0.12), verdeeld
naar de drie typen voetballers ziet de verhouding, er als volgt uit in de volgende tabel.
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Tabel 14

De relatie tussen type voetballer en arbeidsparticipatie

Wie heeft een baan
Type voetbalclub

Ja

Hollandse club: gemengd
Hollandse club: eigen kring
Allochtone club: eigen kring

28 (68%)
41 (76%)
283 (76%)

13 (32%)
13 (24%)
87 (24%)

41
54
370

Totaal

352 (73%)

133 (27%)

485

Neen

Totaal

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de voetballers die bij de allochtone voetbalclubs in eigen
kring sporten en zij die bij de Hollandse voetbalclubs in eigen etnische teams sporten
gemiddeld 76% een betaalde baan hebben. De voetballers die gemengd sporten scoren iets
lager, namelijk 68%. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat er relatief
gezien meer jonge allochtonen bij de Hollandse voetbalclub in gemengde elftallen spelen dan
in eigen kring.
Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld bijna driekwart van de Surinamers een betaalde baan
heeft. Van de Turkse en Marokkaanse voetballers hebben respectievelijk 67% en 46% een
baan. De landelijke cijfers voor arbeidsparticipatie van Surinamers, Turken, Marokkanen, in
2003 en 2004 bedroegen respectievelijk 67%, 59%, 45% (SCP 2005). Dat betekent dat de
Surinaamse en Turkse voetballers in het onderhavige onderzoek hebben een hogere
arbeidsparticipatie dan de Surinamers en Turken in het algemeen. De arbeidsparticipatie van
de Marokkaanse respondenten is zoal gelijk aan het landelijke gemiddelde.
7.4.3 Inkomen
Het inkomen is afhankelijk van kenmerken die iemands sociale positie bepalen, zoals
opleiding, arbeid en positie op de arbeidsmarkt. Daarom beschouwen we het inkomen als een
samenvatting van de effecten van die kenmerken. Inkomen is een belangrijke, zo niet de
belangrijkste variabele, die bepaalt in welke wijk en in wat voor soort woning men woont
(SCP 1995:208).
Tijdens het onderzoek bleek het moeilijk om een beeld te krijgen van het gezinsinkomen van
de respondenten. De respondenten met (werkende) partners hadden hier moeite mee om
nadere informatie te verstrekken. Daarom heb ik alleen naar de eigen inkomsten van de
respondenten gevraagd. De verstrekte gegevens over het netto-inkomen wordt in de volgende
tabel weergegeven.
Tabel 15

Maandelijks inkomen in euro
van de respondenten in %

Inkomens in Euro’s Frequentie Percentage
0-450
450-900
900-1350
1350 of meer

24
105
119
26

9%
38%
43%
10%

Totaal

274

100%

145

Uit tabel 15 blijkt dat bijna 10% van de werkende respondenten heeft een inkomen tussen 0450 euro en 38% een inkomen heeft tussen 450-900 euro. Gezien de hoogte van deze
inkomensklassen ga ik ervan uit dat hier eerder sprake is van mensen die deeltijdbanen
hebben. Bekijk ik de tabel verder dan maak ik op dat bijna 45% van de respondenten een
netto maandelijks inkomen heeft van tussen 900-1350 euro en bijna 10% van de respondenten
verdient een salaris vanaf 1350 euro per maand of meer. Bekijk ik het inkomen per type
sporter dan ziet dat er als volgt uit.
Tabel 16

Inkomensniveau in relatie tot type respondent in aantallen en %

Type club
Hollandse club: gemengd
Hollandse club: eigen kring
Allochtone club: eigen kring
Totaal

0-450 450-900 900-1350 1350 of meer Totaal
3
2
19 (10%)
24

5 (19%)
27 (56%)
73 (37%)
105

12 (44%)
19 (40%)
88 (44%)
119

6 (22%)
0
20 (10%)
26

27
48
200
273

(F2=27,069 df=8 p<.001

Uit de tabel blijk dat de voetballers die in gemengd verband sporten zeker tweemaal zoveel
meer salaris in de hoogste categorie verdienen dan de voetballers die bij de allochtone
voetbalclubs in eigen kring sporten. Daarnaast blijkt dat ruim 40% van de voetballers die in
eigen kring dan wel in gemengd verband sporten een salaris verdient in het middenniveau van
900-1350 per maand. Verder blijkt dat de voetballers die in eigen kring sporten beduidend
veel meer voorkomen in de salarisgroep 450-900 euro dan de voetballers die in gemengd
verband sporten.
7.4.4 Voorkeuren binnen de werkomgeving
De werkomgeving van de werkende voetballers vertelt ons iets over de interacties die zij met
anderen onderhouden. Zij kunnen omgaan met autochtonen, met leden van de eigen etnische
groep of met andere allochtonen. Ik ben geïnteresseerd in de contacten en de voorkeuren die
de respondenten in hun werkomgeving met anderen aangaan en uitspreken.
De achtergrond hiervan is de vraag of de voetballers die gekozen hebben om in de vrije tijd
gemengd dan wel in eigen kring te sporten, in de werkomgeving ook blijk geven van
dergelijke keuzes. Ik ga ervan uit dat de respondenten in eerste instantie niet de mogelijkheid
hebben zelf te bepalen in welke teamsamenstelling zij willen werken. Dit zijn eerder zaken
van het management van de organisaties waar zij werken.
Over het algemeen werken de respondenten in divers samengestelde teams: 56% werkt in
gemengde teams, 40% werkt alleen maar met autochtonen en 4% werkt met allochtonen. In
de pauze geven de voetballers met bijna 90% er de voorkeur aan in gemengde groepen te
zitten dan wel dat men met gemengde groepen omgaat. Een kleine minderheid van de
voetballers die tijdens de werkpauzes wel bij de autochtonen aan tafel zit, heeft er diverse
redenen voor gegeven. Daarbij heb ik een statistisch verband gevonden. Het gaat om “leren
van de Nederlandse taal en meedoen”. In de volgende tabel geef ik de resultaten ervan weer.
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Tabel 17

Type respondenten dat tijdens de werkpauze bij autochtonen
aan tafel zit met als reden om daardoor de Nederlandse taal
beter te leren in %

Type voetbalclub

Leren Nederlandse taal
ja
neen

Hollandse club: gemengd
Hollandse club: eigen kring
Allochtone club: eigen kring
Totaal

2
14 (41%)
50 (20%)
66

23 (92%)
20 (59%)
195 (80%)
238

Totaal
25
34
245
304

F2=10,589, df=2, p<.05

Uit de tabel blijkt dat 41% van de respondenten die bij de Hollandse voetbalclubs in eigen
etnische kring sporten, het nodig acht de Nederlandse taal beter te leren door tijdens de
werkpauzes bij de autochtonen aan tafel te zitten. Uit het onderzoek blijkt dat het
voornamelijk Turkse en Marokkaanse voetballers zijn die, zoals later zal blijken, over het
algemeen in mindere mate Nederlands spreken dan de overige voetballers. Van de voetballers
die bij de allochtone voetbalclubs in eigen kring sporten, heeft 20% dezelfde reden gegeven
om bij collega’s te gaan zitten tijdens de werkpauzes. De behoefte om tijdens de werkpauze
bij een ander te zitten om het Nederlands te leren komt nauwelijks voor onder de voetballers
die in gemengde teams sporten. Ik ga ervan uit dat zij die in gemengd teamverband sporten
vaardiger zijn in het Nederlands dan de voetballers die bij de Hollandse voetbalclub in eigen
etnisch team sporten.
7.4.5 Discriminatie op de arbeidsmarkt
Discriminatie beschouw ik als een feitelijk gedrag (zie WRR 1989). Ellich en Maso (1984)
definiëren discriminatie als “Iedere achterstelling of negatieve bejegening van individuen of
groepen op grond van kenmerken die in de context van de handeling geen aanvaardbaar
motief vormen” (1984:16). Ik ga ervan uit dat discriminatie een integraal onderdeel is in de
samenleving. Discriminatie is in veel gevallen een gevoelskwestie. Daarom wil ik hier
opmerken dat, gezien de aard van dit onderzoek, ik hier aandacht heb voor discriminatie die
de voetballers zelf ervaren. Het gevoel van belediging, uitsluiting of achterstelling kan
beïnvloed worden door de mate waarin de betrokkene door autochtonen in de samenleving
wordt geaccepteerd.
Uit het onderzoek blijkt dat er een lichte statistische relatie voorkomt tussen de voetballers en
het ervaren van discriminatie tijdens het voetballen (van blanke spelers). Zo blijkt dat 14%
van de Turkse en Marokkaanse voetballers die bij de Hollandse sportclubs in eigen kring
sport, discriminatie ervaart. Van de overige allochtonen die in eigen kring sporten ervaart
19% discriminatie (F2=5,108; df=2 p<.0.08).
Uit het onderzoek is gebleken dat er een statistisch verband bestaat tussen het type respondent
en het ervaren van discriminatie bij het zoeken naar werk. Uit de volgende tabel blijkt dat
40% van de respondenten die bij de Hollandse clubs in eigen kring sporten discriminatie
ervaart bij het zoeken naar werk tegenover bijna een kwart van de respondenten die bij de
allochtone sportclubs in eigen kring sporten en bijna 20% van de respondenten die gemengd
sport. Kortom, de voetballers die gemengd sporten en zij die bij de allochtone sportclubs in
eigen kring sporten ervaren minder snel discriminatie dan de voetballers die bij de Hollandse
clubs in eigen kring sporten. Zie volgende tabel.
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Tabel 18 De relatie tussen het type respondent per club en het
ervaren van discriminatie bij het zoeken naar werk in %
Ervaren van discriminatie
Type voetbalclub
Ja
Neen
Hollandse club: gemengd
Hollandse club: eigen kring
Allochtone club
Totaal

10 (19%)
32 (40%)
96 (24%)
138

Totaal

44 (82%)
49 (60%)
307 (76%)
400

54
81
403
538

(F2=10,301 df=2 p<.01

Het minder ervaren van discriminatie zou gelegen zijn in de relatieve jonge leeftijd van de
sporters. Zo blijkt uit het onderzoek dat onder diegenen tussen 15-19 jaar er nauwelijks
discriminatie wordt ervaren, terwijl diegenen die behoren tot de oudere leeftijdsklassen veel
eerder last hebben van discriminatie. Ten slotte ben ik van mening dat het minder snel ervaren
van discriminatie ook samenhangt met de bekendheid van het Nederlands. Uit het onderzoek
blijkt dat diegenen die thuis Nederlands spreken, minder snel discriminatie ervaren bij het
zoeken naar werk, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.
Tabel 19

De relatie tussen het spreken in het Nederlands en het
ervaren van discriminatie bij het zoeken naar werk
Ervaren van discriminatie
ja

neen

Totaal

Communiceert thuis in het Nederlands
Communiceert thuis in de eigen taal

70 (22%)
67 (33%)

254 (78%)
138 (67%)

324
205

Taal

137

392

529

(F2=8,029 df=1 p<.01)

Uit tabel 19 blijkt dat dat ruim 20% van de voetballers die thuis in het Nederlands
communiceert, discriminatie ervaart bij het zoeken naar werk tegenover een derde van de
voetballers die thuis niet in het Nederlands communiceert. Uit het onderzoek is verder ook
gebleken dat de voetballers die thuis in het Nederlands communiceren ook veel minder last
hebben van discriminatie bij het zoeken naar woonruimte, en in winkels en op straat.
Ik neem dus aan dat van de voetballers die bij de Hollandse voetbalclubs in eigen kring
sporten Marokkaanse en Turkse leden een verhoogde ervaring hebben met discriminatie en
dat deze ervaring in relatie staat met de relatieve onbekendheid met het Nederlands.
7.5

Huisvesting

Wonen is een sociaal verschijnsel, omdat het gepaard gaat met relaties met anderen in en
buiten de woning. Wonen heeft een grote invloed op de geleding van grotere
maatschappelijke verbanden. Daarbij wordt wonen gedefinieerd als ‘het gedrag van
huishoudens in hun woonsituatie’. Met huishoudens wordt bedoeld ‘een verzameling van
individuen die gezamenlijk in een afzonderlijke woning gehuisvest zijn en wier onderlinge
relaties gekenmerkt worden door een geringe sociale afstand’ (Burie 1972:16).
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De woonsituatie bestaat uit drie onderdelen: 1) de aard van de woning, 2) de woonvorm, en 3)
de aard van de woonomgeving. Bij de aard van de woning gaat het om verschillende
voorzieningen in het huis en de familiesamenstelling. Bij de woonvorm gaat het om wat voor
soort woning het is: een portiekwoning, een eengezinswoning, een flat etc. Bij de aard van de
woonomgeving gaat het om ontplooiing van de menselijke bestaanswijze, “naar binnen
gericht zichzelf zijn en naar buiten gericht als uitgangspunt voor deelneming in de wereld met
anderen”. De sfeer van wonen behelst twee aspecten: de woning als object en de woonsituatie.
(Burie 1972:16).
In dit hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan de woon- en leefomgeving van de
respondenten. Daarbij gaat het om type woning, tevredenheid met de huisvesting, voorkeur
voor buren en participatie in den brede samenleving.
7.5.1 Type woning
De woonsituatie van de respondenten wordt getypeerd aan de hand van een groot aantal
aspecten, zoals: de eigendomsverhouding van de woning, de aard van de huisvesting, de
kenmerken van de woonomgeving en oordelen over de woning en de woonomgeving (SCP
1995:188). Het type woning is tevens een indicator waar het gaat om de adaptatie in de
sociale structuur. In de meeste gevallen is het inkomen doorslaggevend voor het type woning.
Uit ons onderzoek blijkt dat bijna de helft van de respondenten woont in huurwoningen,
ongeveer een derde van de respondenten woont bij de ouders, 15% woont in koopwoningen
en 6% woont op kamers (zie volgende tabel).
Tabel 20

De relatie tussen type sporters en huisvesting

Type woning
Type club

Hollandse club:
gemengd
Hollandse club: eigen
kring
Allochtone club
Totaal

Bij
ouders

Op
kamer

Koop Huurwoning Overige Totaal
woning

29 (48%)

0

10 (17%)

18 (30%)

3

60

25 (30%)

6 (7%)

6 (7%)

41 (49%)

5 (6%)

83

123 (29%)
177

26 (6%)
32

68 (16%)
84

202 (47%)
261

9 (2%)
17

428
571

(F2=49,429 df=10, p<.001)

Uit de tabel blijkt dat 50% van de voetballers die gemengd sporten, tijdens het onderzoek bij
hun ouders woonde. De oorzaak hiervan ligt in hun leeftijd. Al eerder is aangegeven dat
ongeveer de helft van deze categorie zich bevindt in de leeftijdscategorie van 15-24 jaar. Dat
is een leeftijdscategorie waarbinnen in de regel niet veel mensen zelfstandig zullen wonen.
Daar komt bij dat allochtone jongeren langer bij hun ouders wonen dan autochtone jongeren
(zie SCP 1995).
Uit de tabel blijkt verder dat rond 17% van de voetballers dat gemengd of bij de allochtone
voetbalclubs sport, woont in koopwoningen. Uit het onderzoek blijkt dat de Surinaamse
respondenten veel sterker vertegenwoordigd zijn binnen de sector koopwoningen dan de
Marokkaanse en Turkse respondenten: zo blijkt dat de Surinaamse voetballers het hoogst
vertegenwoordigd zijn met 17%, gevolgd door de Turken met 10% en ten slotte door de
Marokkaanse voetballers met 6% (F2=73,707; df=40; p<.001). Uit gegevens van het SCP blijkt
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dat in 1998 over het algemeen 24% van de Surinamers had in Nederland een koopwoning en
onder de Turken en Marokkanen bedroeg dat respectievelijk 15% en 3%.
De woonsituatie van de allochtonen ten opzichte van de autochtonen is in de afgelopen jaren
verbeterd. Vooral onder de Turken en Marokkanen is het woningbezit toegenomen
(Jaarrapport integratie 2005). Uit het SCP (2007) blijkt dat van de allochtonen heeft 49% van
de Surinamers, 28% van de Turken en 20% van de Marokkanen een koopwoning in een
gemengde wijk (SCP Integratie rapport 2007:202).
De Marokkaanse en Turkse voetballers zijn meer georiënteerd op de huursector dan de
Surinaamse voetballers (Jaarrapport integratie 2005). Uit het onderzoek blijkt dat vanaf de
leeftijdscategorie 25-29 jaar (F2=69,65 df=25 p<.001) er sprake is van een sterk toenemende
oriëntatie van de Marokkaanse en Turkse respondenten op huurwoningen – meer dan bij de
Surinaamse respondenten. Uit het onderzoek blijkt dat in de leeftijdsklasse ouder dan 34 jaar
woonden ruim 80% van de Marokkaanse en Turkse respondenten in huurwoningen in
tegenstelling tot een geringe 60% van de Surinaamse respondenten.
7.5.2 Woonruimte: voorkeuren
Bij de subjectieve dimensie van woonruimte ga ik na in hoeverre de respondenten tevreden
zijn met hun woonruimte, welke voorkeur zij geven aan de etniciteit van hun buren, in
hoeverre zij discriminatie ervaren in hun omgeving en of zij het gevoel hebben geaccepteerd
te zijn door de autochtonen. Ten slotte zul ik nagaan in hoeverre ze bereid zijn om
verschillende relaties met autochtonen aan te gaan.
Uit dit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de respondenten tevreden is met hun huisvesting;
een gering aantal van 30% is redelijk tevreden en ruim10% is niet tevreden met de
huisvesting (F2=28,492;df=6;p<.001). Op type clubniveau blijkt dat tweemaal zoveel voetballers
die bij de Hollandse voetbalclubs in eigen etnische teams spelen en zij die in eigen kring
sporten niet tevreden is met de huisvesting vergeleken met de voetballers die gemengd
sporten. Tal van factoren bepalen het oordeel van de bewoners over hun woonsituatie. Daarbij
gaat het in de eerste plaats om de woning en de woonomgeving en daarnaast om sociaalculturele factoren. De woningmarkt is de laatste jaren minder krap geworden. Dat heeft de
mogelijkheden voor verbetering van de woonsituatie voor veel mensen vergroot. Vroeger was
men blij een woning te hebben, nu worden er veel meer eisen gesteld aan de woning en aan de
woonomgeving. De mate waarin eventuele onvrede wordt geuit kan cultuurgebonden zijn
(SCP 1996:263). Men is in concentratiewijken eerder ontevreden over de woning dan in
zogenaamde witte wijken. De ontevredenheid onder allochtonen is drie tot vier keer hoger dan
onder de autochtonen. Daarbij zijn de Turken en vervolgens de Marokkanen het meest
ontevreden (Jaarrapport integratie 2005).
Mensen stellen prioriteiten afhankelijk van hun belangen. Als een respondent ‘veel’ kinderen
heeft en er zijn weinig kamers in de woning, zal hij eerder zeggen dat de woning te klein is –
ook wanneer de woning naar de maatstaven van iemand anders zeker ruim genoeg is.
Andersom kan het ook zo zijn dat een buurt volgens de gangbare maatstaven ‘verwaarloosd’
kan worden genoemd, maar door een respondent niet als zodanig wordt beschouwd. Op dat
moment kan zijn grootste zorg gelegen zijn op andere gebieden, zoals de gezondheidstoestand
van de ouders en familieleden, de zorg voor de ouders hier in Nederland of in het thuisland,
een te realiseren huwelijk van één van de kinderen, familieverplichtingen hier en/of in het
thuisland, et cetera.
Wanneer ik de gegevens in relatie breng met de etniciteit van de voetballers dan worden de
onderlinge verschillen scherper.
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Tabel 21

Type voetballers naar etniciteit in relaties tot mate van tevredenheid
met huisvesting
Mate van tevredenheid met huisvesting

Etniciteit

Type sportverband

Tevreden

Redelijk tevreden

Niet tevreden

Totaal

Surinamers41

Hollandse club gemengd
Allochtone club

59%
59%

34%
29%

12%

29
377

MarTur42

Hollandse club gemengd
Hollandse club:eigen kring
Allochtone club

87%
62%
42%

25%
42%

13%
15%

15
77
26

Molukker

Hollandse club gemengd
Allochtone club

63%
62%

-

-

8
13

(Surinamers F2=13,823;df=3;p<.01)

Uit de bovenstaande tabel maak ik op dat diegenen die ontevreden zijn met de huisvesting
behoren tot sporters die eerder in eigen kring sporten: onder de Surinaamse voetballers blijkt
dat 12% van diegenen die in eigen kring sport ontevreden is met de huisvesting en gemiddeld
14% van de Turkse en Marokkaanse voetballers. Verder blijkt dat de huisvestingssituatie van
de Surinaamse voetballers ongeacht type voetbalclub, vrij veel met elkaar overeenkomt: een
gering 60% is tevreden met de huisvesting en ongeveer een derde is redelijk tevreden. Verder
blijkt dat bijna 90% van de Marokkaanse / Turkse voetballers die gemend sporten tevreden is
met de huisvestingssituatie in tegenstelling tot ruim 40% van de Marokkaanse / Turkse
voetballers die bij de allochtone clubs sporten. Diegenen die bij de Hollandse voetbalclubs in
eigen kring sporten nemen met ruim 62% een tussenpositie in (F2=8,527;df=4;p=0,074).
De Marokkaanse / Turkse voetballers die gemengd sporten zijn veel eerder tevreden met hun
huisvestingssituatie dan de Surinaamse voetballers die gemengd sporten.
Uit het onderzoek blijkt verder dat de sporters die ontevreden zijn met de huisvesting diverse
redenen aangekaard hebben, zoals: te hoge huur; de woning is te klein of de woning verkeerd
in een slechte staat. De Surinaamse voetballers die in eigen kring sporten en de Marokkaanse /
Turkse voetballers die bij de Hollandse clubs in eigen kring sporten vertonen opmerkelijke
overeenkomsten: ongeveer 30% van hen is van mening dat ze te veel huur betalen en
ongeveer een derde van hen zegt verder dat de woning te klein is. Uit het Jaarrapport
integratie 2007 blijkt dat vooral Turken en Marokkanen ontevreden zijn met hun woning,
omdat die te klein zou zijn (Jaarrapport integratie 2007). Uit het onderzoek maak ik op dat de
kwaliteit van de woning correleert met de hoogte van de huur: een lagere huur duidt op een
grotere kans dat de kwaliteit van de woning minder is en baseren deze veronderstelling op het
gegeven dat goedkope woningen vaker worden aangetroffen in ‘slechte’ buurten. Ik denk dat
de sociaaleconomische posities die de voetballers innemen, bepalend zijn voor de kwaliteit
van de woning die ze bewonen.
Naast satisfactie met de woonruimte, ben ik ook geïnteresseerd in de vraag in hoeverre
diegenen die er de voorkeur aan hebben gegeven om in de vrije tijd in eigen kring dan wel bij
de Hollandse voetbalverenigingen te sporten, in de woonomgeving affiniteiten koesteren met
autochtonen. De uitkomsten worden in de onderstaande tabel weergegeven.
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Tabel 22

etniciteit

Type etnische voetballer in relatie tot voorkeur
voor autochtonen als buren in %
Voorkeur voor autochtonen als buren
Type club
ja
Neen

Surinamers

Hollandse club gemengd
Allochtone club
: eigen kring

MarTur

Hollandse club gemengd
Hollandse club:eigen kring
Allochtone club

Molukker

Hollandse club gemengd
Allochtone club

Totaal

23 (85%)
305 (84%)

4 (15%)
58 (16%)

27
363

14 (93%)
74 (93%)
18 (69%)

1(-)
6 (7%)
8 (31%)

15
80
26

5 (71%)
9 (75%)

2 (-)
3 (-)

7
12

Vooraf wil ik aangeven dat de voetballers, ongeacht bij welk type sportclubs zij sporten, in
het algemeen er eerder de voorkeur geven aan autochtonen als buren dan leden uit de eigen
etnische groep.
Uit de vorige tabel blijkt dat de Marokkaanse / Turkse voetballers die gemengd dan wel bij de
Hollandse voetbalverenigingen in eigen kring sporten een grotere genegenheid hebben om
autochtonen als buren te hebben dan de Marokkaanse / Turkse voetballers die bij de
allochtone voetbalclubs sporten. In het eerste geval gaf 90% te kennen autochtonen als buren
te willen hebben, terwijl in het tweede geval 69% die voorkeur koestert (F2=10,301, df=2;p<.01).
Bij de overige voetballers blijkt dat het verschil in voorkeur voor autochtonen als buren tussen
zij die gemengd sporten en zij die in eigen kring sporten niet significant is. Uit het onderzoek
blijkt verder dat als het gaat om voorkeur voor leden uit de eigen etnische groepen, er alleen
onder de Hindostaanse voetballers een significante relatie voorkomt. Bijna 90% van hen die
in eigen kring sport geeft de voorkeur aan buren uit de eigen etnische groep in tegenstelling
tot ruim 60% van de Hindostaanse voetballers die gemengd sport (F2=4,658,df=1;p<.05). Van de
overige voetballers kunnen we wel zeggen dat er geen significantie verschillen bestaan m.b.t.
voorkeur voor leden uit de eigen etnische groepen onder hen die in eigen kring dan wel
gemengd sporten.
7.5.3 Participatie in de samenleving
In deze paragraaf richt ik me op de participatie van de respondenten in den brede
samenleving. Daarvoor begin ik met de participatie van hen in diverse relevante instellingen.
Het gaat om lid zijn van een vakbond, personeelsvereniging of van een bibliotheek. Lid zijn
van een vakbond zegt iets over het besef van werknemers over de bescherming van hun
positie in een bedrijf. Het biedt hen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid
van het bedrijf met betrekking tot salaris, promotie, ontslag en vakantiedagen (Noomen
2004), en geeft hen de gelegenheid op te komen voor hun eigen rechten. Uit het onderzoek
blijkt dat een derde van de respondenten lid is van een vakbond. Hierin komen er geen
noemenswaardige verschillen voor tussen de typen voetballers. Verder ga ik ervan uit dat lid
zijn van een personeelsvereniging een teken is van integratie op het werk, want daar kan men
samen met andere collega’s werken aan allerlei wensen van de eigen collega’s. Uit het
onderzoek blijkt dat ruim 40% van de respondenten lid is van een personeelsvereniging. Er
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zijn geen significante verschillen tussen het type sporter en lidmaatschap van een
personeelsvereniging. Wel blijkt dat de bestuurders van de voetbalverenigingen eerder lid zijn
van een personeelsvereniging op het werk dan de niet- bestuurders van de sportclubs. In de
onderstaande tabel geef ik de resultaten ervan weer.
Tabel 23 Participatie in personeelsvereniging door bestuurders
en niet bestuurders van voetbalvereniging in %
Participatie in personeelsvereniging
Ja
Neen
Totaal
Bestuurder
Voetballer

21 (57%)
121 (40%)

16 (43%)
180 (60%)

37
301

Totaal

142

196

338

F2=3,708;df=1;p<.05

Uit de vorige tabel blijkt dat een geringe 60% van de bestuurders van de voetbalverenigingen
is lid van een personeelsvereniging in tegenstelling tot 40% van de niet-bestuurders. Hieruit
blijkt dat diegenen die vrijwilligerswerk doen, in dit geval de bestuurders van de voetbalclubs,
buiten de sport actiever zijn dan de diegenen die geen vrijwilligerswerk binnen de
sportvereniging verrichten. Verder ben ik nagegaan hoeveel van de respondenten lid zijn van
een bibliotheek. Lidmaatschap van een bibliotheek is een indicator van integratie. De
bibliotheek is een gunstige plaats voor het leren van de Nederlandse taal, men kan zich
oriënteren op de Nederlandse samenleving, men kan daar ook leren om te gaan met digitale
informatiebronnen en kan men daar ook andere mensen ontmoeten. Door het lezen van
boeken kan men een gewenste leesattitude ontwikkelen (Kenniscentrum Grote Steden 2006).
Gemiddeld genomen is 40% (N=584) van de respondenten lid van een bibliotheek. Ik heb niet
gekeken naar de diensten waarvan men gebruik maakt en hoe vaak men per week of per
maand een bibliotheek bezoekt, maar ga ik er in het algemeen van uit dat naarmate mensen
eerder lid zijn van een bibliotheek zij in de regel ook eerder gebruik zullen maken van de
bronnen ervan dan zij die geen lid zijn van een bibliotheek.
In het onderzoek komen er geen statistische verschillen voor tussen de drie typen voetballers
en lid zijn van een bibliotheek. Hetzelfde geldt ook voor de respondenten die in de clubs
vrijwilligerswerk doen, de zogenaamde kaderleden.
Uit het onderzoek blijkt dat de allochtone kaderleden komen eerder voor bij de allochtone
voetbalverenigingen dan bij de Hollandse voetbalverenigingen. Daal en Keur (2004) hebben
op basis van hun onderzoek laten zien dat allochtone sportclubs waarvan de bestuursleden
goed geïntegreerd zijn in de samenleving in staat zijn vrijwillig kader effectief te werven, dit
op basis van verworven sociaal kapitaal (Daal en Keur (2004). Uit het onderzoek blijkt dat de
kaderleden eerder deelnemen aan ouderavonden dan diegenen die in de club geen
vrijwilligerswerk verrichten. In de volgende tabel worden de percentages weergegeven.
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Tabel 24 Participatie aan ouderavond door speler en kaderleden in %
Participatie in ouderavond
Type lid 0 keer 1-3 keer 3-5 keer Totaal
Kaderlid
Voetballer

39 (30%)
7 (13%)

43 (33%)
15 (28%)

50 (38%)
31 (59%)

132
53

F2=7,949;df=2;p=0,019

Uit de tabel blijkt dat bijna 90% van de kaderleden deelneemt aan oudercommissies in
tegenstelling tot 70% van de voetballers. Op basis hiervan neem ik aan dat de kaderleden
meer sociaal kapitaal bezitten dan de voetballers. Uit het onderzoek van Bloemberg (1995)
over zelforganisaties onder Hindostanen in Nederland blijkt dat de oprichters en
bestuursleden van dit type organisaties meer sociaal kapitaal bezitten dan de leden
(Bloemberg 1995).
Uit dit hoofdstuk blijkt dat de allochtone voetballers die de keuze hebben gemaakt om in de
vrije tijd in eigen kring te sporten, in het algemeen evenveel op arbeidsmarkt participeren als
de allochtonen die gemengd sporten. Daarnaast blijkt dat de allochtonen die in eigen kring
sporten binnen hun werkomgeving geen behoefte hebben zich te richten op etnische leden, net
zoals zij die in gemengd verband sporten. De allochtonen die in gemengd verband sporten
hebben procentueel gezien een hoger salaris dan allochtonen die in eigen kring sporten.
Allochtonen die het laagst opgeleid zijn, komen eerder voor bij allochtone
voetbalverenigingen, omdat men daar in de eigen taal kan communiceren. Overigens komen
er geen significante verschillen voor in het genoten onderwijs vanaf vbo tot hbo/wo onder de
allochtonen die in eigen kring en zij die gemengd sporten.
Zowel de voetballers die in eigen kring als zij die in gemengd verband sporten geven in het
algemeen er de voorkeur aan autochtonen als buren te willen. Op de tweede plaats gaan ze
voor leden uit de eigen etnische groep. Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen de
allochtonen die in eigen kring dan wel in gemengde vorm sporten m.b.t. overige
maatschappelijke participatie. Echter, diegenen die een kaderfunctie vervullen, participeren
meer in personeelsverenigingen en oudercommissies dan de gewone leden. Op basis daarvan
maak ik op dat kaderleden meer sociaal kapitaal bezitten dan gewone leden. De allochtone
kaderleden komen eerder voor onder de allochtone voetbalverenigingen dan onder de
Hollandse.
In het volgende hoofdstuk besteed ik aandacht aan sociaal-culturele integratie onder de
allochtone voetballers die in eigen kring dan wel in gemengd verband sporten.
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Hoofdstuk 8
8.1

Sociaal-culturele integratie

Inleiding

In het vorige hoofdstuk heb ik een analyse gemaakt van de sociaalstructurele integratie van de
allochtone voetballers. In dit hoofdstuk maak ik een vergelijking in sociaal-culturele integratie
tussen de voetballers die in eigen kring en zij die in gemengd verband sporten.
Sociaal-culturele integratie verwijst naar de mate waarin allochtone groepen zich oriënteren
op de ontvangende samenleving of zich daarvan onderscheiden (vgl. SCP 2005). Dit uit zich
onder andere in de mate van sociale contacten die allochtonen onderhouden met de
autochtone bevolking (vgl. Vermeulen en Penninx 1994, en vgl. Dagevos 2001).
Ik ga ervan uit dat wanneer mensen zich gaan oriënteren op de Nederlandse samenleving dan
wel de cultuur dat dit proces gepaard gaat met veranderingen in de eigen cultuur. Deze
veranderingen in de eigen cultuur kan ik echter in dit onderzoek niet weergeven, omdat ik
geen nulmeting heb verricht. Cultuur is een omstreden begrip, in navolging van Jager en Mok
(1989) versta ik onder cultuur:
(…) het min of meer samenhangende geheel van voorstellingen, opvattingen, waarden en
normen die mensen zich als lid van hun maatschappij door middel van leerprocessen hebben
verworven, dat in hoge mate hun gedrag beïnvloedt, waardoor zij zich onderscheiden van de
leden van andere maatschappijen”(Jager en Mok 1989:205). Cultuur modelleert onze
cognitieve schema’s, schrijft betekenissen en waarden toe aan onze motivatie, leidt onze
keuzes en verplichtingen die we aangaan en beïnvloedt op een dergelijke manier ons gedrag
(vgl. Erez en Earley 1993).
Om de sociaal-culturele integratie van de allochtone voetballers in dit onderzoek te analyseren
wordt aandacht besteed aan de oriëntatie op de Nederlandse cultuur. Daarbij wordt er gefocust
op de Nederlandse taal, Nederlandstalige radioprogramma’s en Nederlandse kranten.
Vervolgens gaat het om de sociale contacten die de respondenten met de autochtonen
onderhouden. Het gaat hier om contacten met autochtonen in de woonomgeving, het brengen
van bezoek aan autochtonen als ook het krijgen van bezoek van autochtonen en vriendschap
met autochtonen. Verder wordt ingegaan op de gerichtheid van de respondenten op de etniciteit
van de huwelijkspartners en hun visie of hun kinderen met autochtonen mogen huwen.
Vervolgens wordt er in dit hoofdstuk aandacht besteed aan sporten in eigen kring, waarbij
vooral gaat om de motivatie van de voetballers om bij een allochtone club dan wel in gemengde
vorm te sporten. Ten slotte worden de functies van allochtone voetbalclubs als huwelijksmarkt
en als sociaal voertuig belicht.
8.1.1 Gerichtheid op de Nederlandse cultuur
In deze paragraaf staat de gerichtheid van de respondenten op de Nederlandse cultuur
centraal. Met name gaat het daarbij om de Nederlandse taal. Daarnaast gaat het om het
luisteren naar Nederlandstalige radioprogramma’s, Nederlandse muziek en het lezen van
Nederlandse kranten.
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8.1.2 Nederlandse taal
Participatie en communicatie in verschillende maatschappelijke sferen vormen het fundament
voor integratie. Het beheersen van de Nederlandse taal is een belangrijk instrument. Ik ga
ervan uit dat het communiceren in het Nederlands toegang verleent tot de Nederlandse cultuur
en samenleving. Ik ga na of dit positief correleert met de keuze die de sporters hebben
gemaakt om gemengd dan wel in eigen kring te sporten.
Uit het onderzoek is gebleken dat 60% (F2=87,765; df=2, p <.001) van de respondenten thuis
communiceert met zijn huisgenoten in het Nederlands. Onderverdeeld naar het type voetballer
blijkt dat de Marokkaanse, Turkse en Molukse respondenten die gemengd sporten, thuis
eerder Nederlands spreken dan Marokkanen, Turken en Molukkers die in eigen kring sporten
(Marokkaan: F2=10,067;df=2;p=0,007; Turk: F2=12,677;df=2;p=0,002; Molukker:
F2=2,967;df=1;p=0,085).
Ik ga ervan uit dat de keuze om gemengd te sporten reeds gebaseerd is op de mate van
bekendheid met de Nederlandse taal. Doorgaans spreekt men bij de Hollandse voetbalclubs in
gemengd teamverband in het Nederlands. Op groepsniveau ziet de verhouding er als volgt uit:
Ruim 70% van de Marokkaanse voetballers die gemengd sporten spreekt thuis in het
Nederlands tegenover bijna 20% van de Marokkaanse voetballers die bij de Hollandse clubs
in eigen etnische kring sport. Verder blijkt dat de Molukse voetballers die gemengd sporten
meer op het Nederlands zijn georiënteerd dan de Molukkers die in eigen kring voetballen:
bijna 90% van het eerstgenoemde spreekt thuis in het Nederlands, tegenover 50% van hen die
bij de eigen Molukse clubs voetballen.
De Turkse voetballers die gemengd sporten, scoren het laagst in het spreken van Nederlands
in het private domein vergeleken met de Marokkaans en Molukse voetballers die gemengd
sporten. Slechts 55% van hen, die bij de Hollandse voetbalclubs gemengd sport, spreekt thuis
in het Nederlands. Het overige type Turkse voetballers doet dat praktisch niet. Uit het
onderzoek van Groeneveld en Weijers-Martens (2002) blijkt dat in het private domein Turken
meer moeite hebben met het Nederlands dan Marokkanen en dat Surinamers overwegend
goed bekend zijn met het Nederlands.
Ook uit het Jaarrapportage integratie van 2007 blijkt dat Turken eerder dan Marokkanen in
het private domein in de eigen taal communiceren. Tevens blijkt ook dat Surinamers veel
meer vertrouwd zijn met het Nederlands dan Turken en Marokkanen (SCP Integratie rapport
2007:84, zie ook SCP Minderheden 2003).
Op basis van deze gegevens kan aangenomen worden dat de Turkse voetballers het sterkst
georiënteerd zijn op de eigen taal. Ook uit landelijk onderzoek blijkt dat de Turken sterk
gericht zijn op de eigen taal (zie Yagmur 2004). Yagmur (2004) beschouwt de eigen taal
onder de Turken als een kernwaarde. Turken hebben volgens hem, in tegenstelling tot de
overige allochtonen in Nederland, een sterk etnisch bewustzijn (Yagmur 2004). Per cultuur
kunnen de kernwaarden verschillend zijn (Hamers & Blanc 1993).Volgens Smolicz (1981)
zijn kernwaarden de fundamentele componenten van een groepscultuur waarmee men zich
identificeert. Door taal onderscheidt men zijn cultuur en identiteit en die vormt de basis van
de groep (Smolicz 1981).Over het belang van taal is Michael Clyne (2003) van mening dat
die een belangrijke kernwaarde is en dat die in relatie staat met andere waarden, zoals religie
en/of historisch bewustzijn. Bij de in-achtneming van de eigen waarde wordt impliciet een
beroep gedaan op de eigen taal (Clyne 2003).
Ik ga ervan uit dat taal als identiteitsmarkeerder een vitale variabele is voor het behoud van de
eigen identiteit. Op basis van het voorgaande neem ik aan dat de Turken over het algemeen
streven naar een sterk etnisch bewustzijn. Daardoor zou hun gerichtheid op de eigen groep –
de group cohesiveness – sterk zijn. Ik ben benieuwd of deze aannames ook uit zullen komen.
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Het gemengd dan wel in eigen kring sporten van de Surinaamse voetballers heeft geen effect
op het communiceren in het Nederlands in het private domein. Ik ga ervan uit dat dit het
gevolg is van hun historische band met Nederland.
Verder blijkt dat naarmate men langer in Nederland woont, men thuis eerder in het
Nederlands spreekt met huisgenoten. Uit het onderzoek komt een sterke statistische relatie
voor (F2=77,226; df=5;p<.001). In de volgende grafiek geeft ik dat weer.
Grafiek 1

Relatie tussen verblijfsduur in Nederland en
communicatie in het Nederlands met huisgenoten

Uit de bovenstaande grafiek maak ik op dat naarmate men langer in Nederland woont,
communiceert men eerder met huisgenoten in het Nederlands. Vanaf een verblijf van 25 jaar
is er sprake van stabilisatie in de mate van communicatie met huisgenoten.
8.1.3 Media: radio en kranten
Het gebruik maken van diverse mediavoorzieningen geeft aan in hoeverre burgers
georiënteerd zijn op de Nederlandse of op de eigen cultuur. Nederland is een multiculturele
samenleving. Binnen het mediagebeuren hebben allochtonen allerlei mogelijkheden om af te
stemmen op Nederlandse of eigen allochtone radio- en televisieprogramma’s. In dit
onderzoek ben ik nagegaan of de respondenten overwegend gericht zijn op de Nederlandse
media dan wel op de categoriale media. Daarbij wordt de volgende kanttekening geplaatst: het
gericht zijn op de categoriale media hoeft voor de mediaconsument nog niet te betekenen dat
hij zich niet op de Nederlandse samenleving richt, zoals blijkt uit Rapportage Minderheden
(1995):
“Alleen Nederlandse uitzendingen volgen geldt als een teken van oriëntatie op de
Nederlandse samenleving. Het is de vraag of dit juist is. Het is zeer wel denkbaar
dat ook personen die sterk op de Nederlandse samenleving zijn georiënteerd wel
eens luisteren of kijken naar categoriale radio- en televisieprogramma’s.”
(Rapportage Minderheden 1995:204).
Het luisteren naar Nederlandse radio-uitzendingen is een teken van oriëntatie op de
Nederlandse samenleving en cultuur, al is het zeer wel denkbaar dat men ook gebruik zal
maken van de categoriale media. Ik ben nagegaan in welke mate de verschillende typen
respondenten luisteren naar Nederlandse en eigen etnische radioprogramma’s.
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Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten over de gehele linie bezien meer op de
autochtone Nederlandse media gericht zijn dan op de eigen culturele media: 64% luistert naar
de Nederlandse radioprogramma’s tegenover 48% die naar de eigen etnische
radioprogramma’s luistert. Verder blijkt dat gemiddeld gezien per week 65% van de
Surinaamse voetballers naar Nederlandstalige radioprogramma’s luistert. Uit het onderzoek
van SCP (1995) blijkt dat van de Surinamers er 37% naar Nederlandse radioprogramma’s
luisterde. Dat betekent dat de Surinaamse voetballers uit het onderzoek meer gericht zijn op
de Nederlandse radioprogramma’s dan de Surinamers in het algemeen.
Ook de Marokkaanse / Turkse voetballers, die gemengd sporten luisteren eerder naar
Nederlandse radioprogramma’s tegenover de Marokkaanse / Turkse voetballer die in eigen
kring sporten: bijna 70% van de Marokkaanse / Turkse voetballers die gemengd sporten
luistert naar Nederlandse radioprogramma’s tegenover 60% van hen die bij de Hollandse
voetbalclubs in mono-etnische teams sporten en ruim een derde van hen die bij de allochtone
voetbalclubs sporten (F2=13,159;df=6;p=0,041)
Uit het onderzoek van SCP (1995) blijkt dat 3% van de Turken en 5% van de Marokkanen
over het algemeen naar Nederlandse radioprogramma’s luisteren. Uit het onderzoek blijkt dus
dat de Marokkaanse / Turkse voetballers meer georiënteerd zijn op de Nederlandse
radioprogramma’s dan over het algemeen aangenomen mag worden.
Ik ga er over het algemeen van uit dat een oriëntatie op de Nederlandse cultuur vooral tot
uiting zal komen in het luisteren naar Nederlandstalige muziek. Het luisteren naar westerse
muziek is nog geen garantie dat men zich daardoor ook richt op de Nederlandse cultuur.
Engelstalige muziek beluistert men in menige gevallen ook in het land van herkomst en is
eerder te beschouwen als een Amerikaans-Westers product dat de laatste tijd vooral toegang
vindt via moderne media zoals MTV. In het kader van dit onderzoek beperk ik me dan liever
op oriëntatie van de respondenten op de Hollandse muziek. Uit het onderzoek blijkt dat de
voetballers meer georiënteerd zijn op muziek uit het eigen land dan Hollandse muziek: 44%
luistert naar muziek uit het eigen land en 23% van de voetballers luistert naar Hollandse
muziek. Alleen bij de Hindoestanen hebben we een statistische relatie gevonden:
Hindoestanen die gemengd sporten luisteren tweemaal zo vaak naar Hollandse muziek dan
Hindoestanen die in eigen kring sporten (F2=2,979;df=1;p=0,084). De Molukse voetballers zijn
nauwelijks georiënteerd op Nederlandstalige muziek, hoewel er een lichte tendens bestaat dat
diegenen die gemengd sporten naar dit soort muziek luisteren. De Turkse voetballers, zowel
zij die gemengd dan wel in eigen kring sporten, luisteren nauwelijks naar Nederlandse
muziek.
Het lezen van Nederlandse kranten is een belangrijke indicator voor de maatschappelijke
oriëntatie van de respondenten in het onderzoek. Uit het onderzoek maak ik op dat de
voetballers sterk georiënteerd zijn op het lezen van Nederlandse kranten. Gemiddeld leest
bijna 90% een keer per week een Nederlandse krant (in de week). Onderverdeeld naar de
verschillende etnische voetballers ziet de onderlinge verhouding er als volgt uit: 85% van de
Turkse en een ruime 70% van de Marokkaanse voetballers leest een Nederlandse krant. Op
landelijk niveau leest rond de 50% van de Turken en Marokkanen een krant. Onder de
Surinamers bedraagt dat percentage 90% (Mulder en Kleef 1998:101).
Uit het onderzoek blijkt dat het leesgedrag van de voetballers in de meeste gevallen niet erg
onder invloed staat van hun betrokkenheid bij een type sportclub.
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Tabel 25

Type etnische voetballers in relatie tot lezen van
een Nederlandse krant in %

Lezen van een Nederlandse krant
Type club

Ja

Surinamers

Hollandse voetbalclub gemengd
Allochtone voetbalclub

22 (76%)
347 (91%)

7(24%)
35(9%)

29
382

Marokkanen

Hollandse voetbalclub gemengd
Hollandse voetbalclub eigen kring
Allochtone voetbalclub

7 (100%)
30 (64%)
11(85%)

0
17(36%)
2(15%)

7
47
13

Turken

Hollandse voetbalclub gemengd
Hollandse voetbalclub eigen kring
Allochtone voetbalclub

8 (80%)
32 (89%)
11 (79%)

2(-)
4 (11%)
3 (-)

10
36
14

Molukkers

Hollandse voetbalclub gemengd
Allochtone voetbalclub

8 (100%)
13 (100%)

0
0

8
13

Etniciteit

Neen

Totaal

Surinamers: F2=6,589;df=1;p=0,010; Marokkanen: F2x=5,260;df=2;p=0,072

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de Marokkaanse voetballers die gemengd sporten meer op
een Nederlandse krant zijn georiënteerd dan de Marokkanen die in eigen kring voetballen. Ik
vermoed dat dit te maken heeft met beheersing van de Nederlandse taal. Eerder is gebleken
dat de Marokkanen die in eigen kring sporten, minder georiënteerd zijn op het Nederlands dan
de Marokkanen die gemengd sporten.
Onder de Surinaamse voetballers blijkt dat diegenen die in eigen kring sporten eerder een
Nederlandse krant lezen dan de Surinamers die gemengd sporten. Ik wijt dit verschil aan het
feit dat de Surinaamse voetballers die gemengd spelen relatief jonger zijn dan de Surinaamse
voetballers die in eigen kring sporten. Van de Molukkers leest iedereen een krant ongeacht bij
welk type voetbalclub men sport.
Het meest favoriete landelijke dagblad onder de respondenten is de Telegraaf. 30% van de
respondenten leest deze krant, gevolgd door het Algemeen Dagblad met een kleine 20%. De
Volkskrant wordt gelezen door 15% van de respondenten, het NRC Handelsblad door 7%. En
ten slotte wordt Trouw gelezen door 2% van de respondenten. De rest, ongeveer een kwart ,
leest met name regionale dagbladen.
8.2

Sociale contacten met autochtonen

Het onderhouden van sociale contacten met autochtonen is een belangrijke indicator voor de
mate waarin allochtonen in de samenleving geïntegreerd zijn. In het onderzoek heb ik met de
genoemde maatschappelijke sferen rekening gehouden. Ik ga ervan uit dat de mate van sociaal
contact wordt beïnvloed door de mate van incorporatie in de woonomgeving. Ook
veronderstel ik dat de mate van sociaal contact geïnterpreteerd kan worden als een index van
de mate van acceptatie van zowel het individu als de groep als geheel. De intensiteit van het
contact tussen etnische groepen en autochtonen is een belangrijk aspect van het
integratieproces (Shadid 1979:192). Sociaal contact kan hierbij variëren van oppervlakkig tot
diepgaand. Van elkaar groeten tot elkaar uitnodigen voor het diner. In deze paragraaf besteed
ik aandacht aan sociaal contact waarbij de voetballers gericht zijn op de autochtonen en/of de
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leden uit de eigen etnische groepen in de woon- en leefomgeving. Bij oriëntatie op de eigen
etnische groep gaat het om contact met buurtbewoners uit dezelfde etnische groepen en
contact met familieleden in Nederland en contact met familieleden in het land van herkomst.
8.2.1 Contacten met autochtonen in de woonomgeving
Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld gezien 65% van de voetballers contact onderhoudt met
autochtonen in de woonomgeving, waarbij de voetballers die gemengd sporten meer
contacten onderhouden met autochtonen in de woonomgeving dan de voetballers die in eigen
kring sporten. Concreet gaat het om de volgende verhouding: bijna 80% van de voetballers
die gemengd sport onderhoudt contact met autochtonen in de woonomgeving tegenover 60%
van de voetballers die bij de allochtone clubs in eigen kring sporten. Daarnaast blijkt dat de
helft van de voetballers die bij de Hollandse voetbalclubs in eigen kring sporten contacten met
autochtonen (F2=33,228, df=12; p<.001) onderhoudt. Op het niveau van contactintensiteit blijkt
dat bijna 60% van de voetballers die gemengd sporten veelvuldig contact onderhoudt met de
autochtonen in de woonomgeving tegenover gemiddeld een derde van de voetballers die in
eigen kring sport binnen de Hollandse dan wel de allochtone voetbalclubs.
Nu ik weet dat op basis van het type voetbalclub, de voetballers die gemengd sporten de
meeste contacten met autochtonen onderhouden, ga ik na hoe deze verschillen zich verhouden
tot de etniciteit van de voetballers onderling. In de onderstaande tabel presenteer ik de
gegevens.
Tabel 26

Type voetballer naar etniciteit die sociaal contact
onderhoudt met autochtonen in de woonomgeving in %
Type club

0
geen

1-4
matig

4-7
regelmatig

7 of meer
veelvuldig

Totaal

Surinamers

Hollandse voetbalclub gemengd
Allochtone voetbalclub

4(-)
97(33%)

3(-)
47(16%)

2(-)
37(13%)

14(61%)
110(38%)

23
291

Marokkanen/Turken

Hollandse voetbalclub gemengd
Hollandse voetbalclub eigen kring

2
31(46%)

1
9(13%)

1
5(7%)

6(60%)
23(34%)

10
68

Molukkers

Hollandse voetbalclub gemengd
Allochtone voetbalclub

1
9 (69%)

3
0

0
3

1
1

5
13

154

68

50

157

410

Etniciteit

Totaal

Surinamers: F2= 18,240;df=6;p=0,006; Marokkanen / Turken: F2=17,365; df=10;P=0,067; Molukker: F2=12,521;df=4;p=0,014

Uit de tabel maak ik op dat de Surinaamse en Marokkaanse / Turkse voetballers die gemengd
sporten, meer contact onderhouden met autochtonen in de buurt dan de Surinaamse,
Marokkaanse en Turkse voetballers die in eigen kring sporten. Bekijk ik de intensiteit van het
contact met autochtonen in de woonomgeving dan zie ik het volgende. Van de Surinaamse
voetballers die gemengd sporten, onderhouden zeker zes op de tien van hen veelvuldig
contact met autochtonen in de woonomgeving, terwijl van de Surinamers die in eigen kring
voetballen, een magere 40% veelvuldig contact heeft met autochtonen in de woonomgeving.
Een soortgelijke tendens zie ik ook bij de Marokkaanse / Turkse voetballers die bij de
Hollandse voetbalverenigingen gemengd en zij die bij de Hollandse clubs in eigen kring
sporten.
Bij de aard van contact met autochtonen in de woonomgeving zijn globaal drie typen
onderwerpen te onderscheiden. Ik ga er niet van uit dat deze onderwerpen in het
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communicatieproces met autochtonen separaat gehanteerd worden. Ik beschouw deze slechts
indicatief. Bij het communiceren met autochtonen wordt een onderscheid gemaakt in diverse
onderwerpen, zoals oppervlakkige contacten (zoals elkaar groeten, 59% (N=398); contacten
over sociale kwesties (zoals praten over buurtproblemen 34% (N=400) en meer intieme
contacten , zoals praten over wederzijdse bezoekrelaties en familieomstandigheden 18%
(N=401). Bij de aard van contact met de autochtonen in de woonomgeving komen er slechts
in het geval van groeten significante verschillen voor tussen de voetballers die gemengd en zij
die in eigen kring sporten. De voetballers die bij de allochtone voetbalclubs in mono-etnische
teams sporten onderhouden met ruim 60% de meeste oppervlakkige contacten met
autochtonen in de woonomgeving, gevolgd door bijna de helft van de voetballers die
gemengd sporten. De voetballers die bij de Hollandse voetbalclubs in mono-etnisch team
sporten scoren het laagst met een geringe 40% (F2=13,762; df=2;p<.001).
8.2.2

Bij de Hollandse buren op visite

Zoals eerder aangegeven ga ik ervan uit dat sociale contacten met buurtbewoners een
belangrijke graadmeter zijn voor de sociale integratie van mensen in de samenleving. In deze
paragraaf ga ik na hoe vaak allochtonen bij autochtone buren op bezoek zijn geweest en vice
versa. Daarbij onderscheid ik verschillende ‘soorten’ bezoek. Men kan bij een ander op
bezoek gaan voor de thee/koffie, feest of diner.
De vragen zijn op drie niveaus aan de respondenten gesteld:
1. hoe vaak hebben hun Hollandse buren hen uitgenodigd voor thee/koffie, feest of diner.
2. hoe vaak hebben zij hun Hollandse buren uitgenodigd voor thee/koffie, feest of diner.
3. hoe vaak hebben de respondenten autochtonen (geen buren) uitgenodigd voor
thee/koffie, feest of diner.
Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld bezien 40% van de voetballers door hun autochtone
buren uitgenodigd zijn voor thee/ koffie (F2=6,845;df=2;p<.05). Daaruit blijkt dat de voetballers
die gemengd sporten zijn eerder door hun autochtone buren uitgenodigd dan de voetballers
die in eigen kring sporten: ruim de helft van de voetballers die gemengd sporten is door hun
Hollandse buren uitgenodigd voor thee/koffie; 45% van de voetballers die bij de Hollandse
clubs in mono-etnisch teams spelen en ruim een derde van de voetballers die bij de eigen
etnische voetbalclubs in mono-etnische teams spelen zijn door hun Hollandse buren
uitgenodigd voor thee/koffie. Ook als het gaat om wat intiemere uitnodiging zoals voor
feestaangelegenheden en diners, blijkt dat de voetballers die gemengd sporten eerder door hun
Hollandse buren worden uitgenodigd dan diegenen die in eigen kring sporten. Daarbij blijkt
dat de voetballers gemiddeld gezien eerder voor feestaangelegenheden door hun autochtone
buren zijn uitgenodigd dan voor diners.
Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld genomen bijna 40% van de respondenten door hun
autochtone buren uitgenodigd is voor een feestelijke gelegenheid. Uitgesplitst naar type
voetballer blijkt dat (F2=12,822, df=2, p< .01) bijna 60% van de voetballers, die gemengd sporten
door hun autochtone buren is uitgenodigd voor een feestelijke gelegenheid tegenover een
kleine 40% van de respondenten die bij de Hollandse voetbalclubs in mono-etnische teams
spelen. Van de voetballers die in mono-etnische teams binnen de allochtone clubs spelen is
ruim een derde door hun autochtone buren uitgenodigd voor een feestgelegenheid. Voor
dineraangelegenheden is gemiddeld gezien bijna 20% van de respondenten door hun
autochtone buren uitgenodigd (F2=15,360, df=2, p< .001) . Uitgesplitst naar het type voetballer
blijkt dat ruim een derde van de voetballers, die gemengd sport, door hun autochtonen buren
is uitgenodigd voor diner, gevolgd door een kwart van de voetballers die bij de Hollandse
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clubs in mono-etnische teams sport. Ten slotte is 15% van de voetballers die bij de allochtone
voetbalclubs in eigen kring sporten door hun autochtone buren uitgenodigd voor diner.
8.2.3 Hollandse buren komen op visite
In de vorige paragraaf heb ik aandacht besteed aan de vraag hoe vaak de respondenten bij hun
autochtone buren op bezoek zijn geweest. In deze paragraaf ga ik na hoe vaak de autochtone
buren van de respondenten nu zelf ook een bezoek hebben gebracht bij de respondenten thuis.
Ook daarbij onderscheid ik verschillende ‘soorten’ bezoek. Men kan bij een ander op bezoek
gaan voor de thee/koffie, feest of diner. Ook hier merk ik dat diegenen die gemengd sporten
eerder hun Hollandse buren hebben uitgenodigd voor thee/koffie, feestaangelegenheden en
diner, dan de voetballers die in eigen kring sporten. Uitgespitst naar type bezoek, zien de
verhoudingen er als volgt uit: 55% van de respondenten (F2=13,041;df=2;p<.001) die gemengd
voetballen heeft te kennen gegeven hun Hollandse buren uitgenodigd te hebben voor
thee/koffie; van de respondenten die bij de Hollandse clubs in eigen kring sporten gaat het om
50% en van degenen die bij de allochtone clubs in eigen kring sporten gaat het om ruim een
derde. Verder merken we op dat een ruime 40% van de voetballers die gemengd sporten hun
Hollandse buren heeft uitgenodigd voor diner (F2=14,013;df=2;p<.001), voor de voetballers die
bij de Hollandse clubs in kring sporten gaat het om ruim een derde en van diegenen die bij de
allochtone clubs in eigen kring voetballen bedraagt het een ruime 20%.
Op etnisch niveau zijn de verhoudingen soms groot. Zo blijkt dat verhoudingsgewijs bijna
twee maal zoveel Surinamers die gemengd sporten autochtonen in de woonomgeving
uitgenodigd hebben voor diner dan de Surinamers die in eigen kring sporten
(F2=8,983;df=1;p=0,003) . De Marokkaanse / Turkse voetballers die bij de Hollandse
voetbalclubs gemengd dan wel in mono-etnisch teamverband spelen vertonen weinig
onderlinge statistische verschillen m.b.t. dit type contact met hun Hollandse buren.
Gemiddeld heeft de helft van hen autochtonen in de woonomgeving uitgenodigd voor
thee/koffie en een derde voor diner en feestgelegenheden. Onder de Molukse voetballers
(F2=7,719;df=1;p=0,005) die gemengd sporten heeft 50% van hen Hollandse buren uitgenodigd
voor diner, terwijl van de Molukse voetballers die in eigen kring sporten heeft niemand
autochtonen uitgenodigd voor diner.
8.2.4 Overige relaties met autochtonen
Uit de voorgaande paragrafen heb ik gedestilleerd dat de voetballers die gemengd sporten
eerder door autochtonen zijn uitgenodigd voor thee/koffie, feestaangelegenheden en diners
dan de voetballers die in eigen kring sporten. Daarnaast blijkt dat de voetballers die gemengd
sporten ook eerder dan de voetballers die in eigen kring sporten hun autochtone buren bij hen
thuis hebben uitgenodigd voor diverse aangelegenheden. Ik vraag me nu af of de voetballers
die gemengd sporten meer netwerken hebben met autochtonen dan de overige typen
voetballers.
Om het verschil in netwerk met autochtonen onder de typen voetballers weer te geven,
besteed ik daarom in de onderstaande tabel aandacht aan het aantal Hollandse vrienden per
type voetballer.
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Tabel 27 Type voetballer en het hebben van Hollandse vrienden
Type voetbalvereniging

Heeft u autochtone vrienden
Ja
Neen

Totaal

Hollandse vereniging gemengd
Hollandse vereniging eigen kring
Allochtone vereniging

45 (83%)
50 (67%)
233 (61%)

9 (17%)
25 (33%)
147 (39%)

54
75
380

Totaal

328 (64%)

181 (36%)

509

F2=10,193;df=2;p=0,006

Op basis van de tabel 27 maak ik op dat een ruime 80% van de voetballers, die gemengd
spelen, Hollandse vrienden heeft, gevolgd 67% van de voetballers, die bij de Hollandse clubs
in eigen kring sporten. Van de voetballers die bij de allochtone clubs in eigen kring sporten
heeft ongeveer 60% Hollandse vrienden. Al met al kan ik zeggen dat diegenen die gemengd
sporten over het algemeen meer autochtone vrienden hebben dan zij die in eigen kring
sporten.
Op etnisch niveau komen er grote verschillen voor. Bijna 90% (F2=7,387;df=1;p<.01) van de
Surinaamse voetballers die gemengd sporten heeft Hollandse vrienden tegenover ruim 60%
van de Surinaamse voetballers die in eigen kring sporten. Op etnisch niveau blijkt verder dat
alle Creoolse voetballers die gemengd sporten Hollandse vrienden hebben tegenover 60% van
de Creoolse voetballers die in eigen kring sport (F2=4,421;df=1;p<.05); bijna 90% van de
Hindostaanse voetballers die gemengd sporten heeft Hollandse vrienden tegenover 60% van
hen die in eigen kring sport (F2=4,428;df=1;p<.05). Ik kan vaststellen dat de Surinaamse
voetballers die gemengd sporten een uitgebreider sociaal kapitaal hebben dan Surinaamse
voetballers die in eigen kring sporten. Van de Turkse voetballers die gemengd sporten heeft
ruim 80% Hollandse vrienden tegenover bijna 70% van de Turkse voetballers die bij de
Hollandse voetbalclubs in eigen kring speelt. De Turkse voetballers die bij de allochtone
voetbalclubs sporten zijn het minst georiënteerd op Hollandse vrienden. Slechts ruim een
derde heeft te kennen gegeven Hollandse vrienden te hebben (F2=6,205;df=2;p=0,045). Bij de
Molukse voetballers valt ook iets soortgelijks op als bij de Turkse voetballers. Bijna 90% van
de Molukse voetballers die gemengd sport heeft Hollandse vrienden tegenover ruim een derde
die in eigen kring voetbalt (F2=4,219;df=1;p<.05).
Ik ben van mening dat het ondergaan van netweken dan wel vriendschapsrelaties met anderen
tevens gepaard gaat met meer conflicten dan wanneer men helemaal geen relaties zou
aangaan. Uit het onderzoek blijkt dat van alle etnische voetballers, in het bijzonder de
Marokkaanse / Turkse voetballers, conflicten hebben ondervonden met autochtonen. Ruim
40% van de Marokkaanse / Turkse voetballers die gemengd sporten heeft ruzie gehad met
autochtonen; van de Marokkaanse / Turkse voetballers die bij de Hollandse voetbalclubs in
eigen kring sporten heeft ruim 10% ruzie gehad met autochtonen en ten slotte heeft ruim 20%
van de Marokkaanse / Turkse voetballers die bij de allochtone voetbalclubs in eigen etnische
teams spelen ruzie gehad met autochtonen (F2=8,734;df=2;p=0,013).
Ook met betrekking tot het uitgaan blijkt dat diegenen die gemengd voetballen minder gericht
zijn op leden uit de eigen etnische groep dan diegenen die in mono-etnische teams spelen: een
magere 20% van de voetballers die gemengd sporten gaat uit met leden uit de eigen etnische
groep in tegenstelling tot 40% van de voetballers die bij de Hollandse clubs in mono-etnische
teams sporten (F2=7,663;df=2;p=0,022).
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8.3

Gerichtheid op de eigen cultuur en groep

Door de multiculturalisatie van de Randstad is de infrastructuur van de allochtonen in deze
omgeving ook zichtbaar ontwikkeld. Op zowel landelijk als lokaal niveau worden allochtone
radio- en televisieprogramma’s verzorgd. Daarnaast hebben de mediaconsumenten ook de
mogelijkheden gebruik te maken van de diensten die geboden worden door satellieten. Het
luisteren naar de categoriale radioprogramma’s is bij uitstek een vorm van oriëntatie op de
eigen cultuur en sociale aangelegenheden. Het programma van de vele categoriale
radiostations in de grote steden bevat verschillende onderwerpen: nieuws over het
herkomstland, overlijdensberichten, amusement en uitgaansmogelijkheden, verjaardags- en
huwelijksaanvragen, uitgaansagenda’s, cultuurprogramma’s, spirituele programma’s,
talkshows en discussie, informatie over de eigen doelgroep in de Nederlandse samenleving,
voorlichting over werkgelegenheid en gezondheid. De categoriale radioprogramma’s worden
in de meeste gevallen in de eigen etnische taal uitgezonden. Het is ook niet ongebruikelijk dat
onder de Surinaamse radiostations in den lande ook in de Nederlandse taal gesproken wordt.
Zo komt het vaker voor dat onder de allochtone jeugd velen de eigen taal niet meer beheersen,
maar volop naar eigen muziek luisteren, optredens van artiesten bijwonen en menigmaal op
de radio discussiëren over de eigen identiteit.
In deze paragraaf besteed ik aandacht aan de gerichtheid van de voetballers op de eigen
media, het bezoeken van gebedshuizen, contacten met de eigen groep en familieleden,
loyaliteit met het herkomstland en acceptatie in Nederland.
8.3.1 Gerichtheid op de eigen media
Ik ga nu aandacht besteden aan het luistergedrag van de voetballers die naar eigen etnische
radioprogramma’s luisteren. Uit het onderzoek blijkt dat de voetballers die in eigen kring
sporten meer gericht zijn op de eigen etnische radioprogramma’s dan de voetballers die
gemengd sporten: zo blijkt dat 60% van de voetballers die bij de Hollandse clubs in monoetnische teams speelt naar eigen etnische radioprogramma’s luistert; bijna de helft van de
voetballers die bij de eigen etnische clubs sporten luistert naar etnische radioprogramma’s en
van diegenen die gemengd sporten luistert 40% naar categorale radioprogramma’s (F2=16,826;
df=10,p= 0,078).
Bij de gerichtheid op de eigen cultuur heb ik in het onderzoek verder aandacht besteed aan de
vraag in hoeverre de voetballers naar muziek uit het eigen land luisteren. Gemiddeld luistert
40% van de voetballers naar muziek uit het eigen land. Onder de Marokkaanse voetballers die
gemengd sporten, luistert praktisch niemand naar muziek uit het eigen land, terwijl de
Marokkaanse voetballers die bij de Hollandse clubs in eigen teams en bij allochtone
voetbalclubs sporten, relatief gezien veel meer mensen ernaar luisteren: het gaat om
respectievelijk 85% en bijna 70% (F2=16,386;df=2;p<.001).
Gemiddeld gezien luistert ruim 70% van de Surinaamse voetballers naar Surinaamse muziek.
Specifiek blijkt dat 80% van de Creoolse voetballers die in eigen kring sporten luistert naar de
eigen Surinaamse muziek. Van de Creoolse voetballers die gemend sporten, luistert de helft
naar de eigen muziek (F2=4,177;df=1;p=0,041). Ook onder de Javaanse voetballers merk ik een
dergelijke verhouding: onder diegenen die gemengd sporten luistert een kwart naar de eigen
Surinaamse muziek, terwijl onder de Javaanse voetballers die in eigen kring sport bijna 80%
luistert naar de eigen Surinaamse muziek (F2=9,272;df=1;p=0,002).
De Turkse voetballers zijn relatief gezien het sterkst gericht op muziek uit het eigen land,
ongeacht in welk sportverband men speelt. Zo blijkt dat onder diegenen die gemengd sporten
ruim 90% naar muziek uit het eigen land luistert en daarnaast blijkt dat alle Turkse voetballers
die bij de allochtone voetbalclubs sporten naar muziek uit het eigen land luisteren. Dit
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verwijst, zoals ik eerder heb aangegeven, op een sterke oriëntatie van hen op de eigen
identiteit.
Verder heb ik aandacht besteed aan de oriëntatie van de voetballers op de eigen kranten en
tijdschriften. Hieruit blijkt dat ongeveer een kwart van de Surinaamse, Turkse en
Marokkaanse respondenten een krant of een tijdschrift leest uit de eigen cultuur43. Onderling,
dus tussen diegenen die gemengd dan wel in eigen kring sporten, komen er geen
noemenswaardige verschillen voor. Ik kan vaststellen dat zowel diegenen die gemengd dan
wel in eigen kring sporten, meer op de autochtone media zijn gericht dan op de etno-media.
8.3.2 Bezoek gebedshuizen
Het bezoeken van gebedshuizen geeft aan in hoeverre de respondenten gericht zijn op het
beleven van de eigen cultuur. Ik ben in dit onderzoek nagegaan hoe vaak de respondenten
gebedshuizen hebben bezocht. Gezien de variatie aan religieuze achtergronden die de
respondenten hebben opgegeven, besteed ik hierbij aandacht aan kerken, moskeeën en
tempels.
De kardinale vraag is nu of er verschillen bestaan in bezoek van gebedshuizen op basis van
type sportclub. Er is geen verschil in moskeebezoek onder de voetballers met een Sunitische
achtergrond die gemengd dan wel in eigen kring sporten. De Moslimvoetballers die de
stroming Ahmedia aanhangen laten wel een duidelijk verschil zien in moskeebezoek. Zij die
in eigen kring voetballen bezoeken vaker een moskee dan zij die gemengd voetballen: het
gaat om respectievelijk 40% en 10% (x=16,563,df=6; p<.01).
De Hindostaanse voetballers die gemengd dan wel in eigen kring sporten vertonen
significante verschillen in tempelbezoek. Gemiddeld heeft ruim 60% van de Hindoestanen
geen tempel bezocht. Zij die gemengd sporten zijn meer georiënteerd op tempelbezoek dan zij
die in mono-etnische teams sporten: ruim de helft van het eerstgenoemde type sporter bezoekt
geen tempel en onder diegenen die in eigen kring sporten heeft 65% geen tempel bezocht. Een
ander verschil ligt in de mate van tempelbezoek. Ruim eenderde van de voetballers die
gemengd sporten heeft veelvuldig de tempel bezocht, terwijl van de voetballers die in eigen
kring sporten heeft bijna 10% veelvuldig een tempel heeft bezocht (F2=8,687;df=3;p<.05).
Ik denk dat dit verschil in tempelbezoek enigszins beïnvloed is door de relatieve leeftijd van
de jonge voetballers die gemengd sporten. Naarmate de spelers jonger zijn zullen zij zich
eerder onder het beïnvloedend gezag van hun ouders bevinden en is de kans groter dat zij,
indien de ouders dat wensen, eerder een gebedshuis zullen bezoeken, terwijl zij die veel ouder
zijn meer autonomie zullen hebben en is de ouderlijke beïnvloeding daarbij minder groot.
Onder de Christelijke sporters zie ik dat de katholieke voetballers veel minder naar de kerk
gaan dan de protestants-christelijke voetballers: ruim driekwart van de katholieke voetballers
heeft geen bezoek gebracht aan een kerk tegenover ruim de helft van de protestantse
voetballers. Diegenen die gemengd voetballen gaan eerder naar de kerk dan diegenen die in
eigen kring sporten (F2=13,641,df=4; p<.01).
8.3.3 Contact met de eigen groep en loyaliteit met het herkomstland
In deze paragraaf besteed ik aandacht aan de oriëntatie van de voetballers op de eigen groep.
Daarbij gaat het om contacten die ze onderhouden met leden uit de eigen etnische groep in de
woonomgeving, contacten met familieleden in Nederland en gerichtheid op het herkomstland.
Gemiddeld beschouwd, heeft een geringe 60% van de voetballers contact met leden uit de
eigen etnische groep in de woonomgeving. Daarbij onderhouden de Marokkaanse / Turkse
voetballers die bij de Hollandse voetbalclubs in mono-etnische teams sporten, met 70% de
meeste contacten; dan volgen de voetballers die gemengd sporten met ruim 60% en
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vervolgens zij die in eigen kring sporten met ruim 50% (F2=45,507;df=12; p<.001). Verder blijkt
dat de voetballers die gemengd sporten het sterkst gericht zijn op de familieleden in
Nederland: bijna iedereen die tot deze categorie behoort, onderhoudt contacten met
familieleden in Nederland; dan volgen de voetballers die bij de allochtone clubs spelen met
90% en vervolgens met ruim 80% de voetballers die bij de Hollandse clubs in mono-etnische
teams sporten (F2=31,367;df=12;p=0,002). Bekijk ik de intensiteit van het contact dan blijkt dat
driekwart van de voetballers die gemengd sporten veelvuldig contact heeft met familieleden
in Nederland; daarna volgen met 60% de voetballers die bij de allochtone voetbalclubs in
eigen teams sporten en ten slotte onderhoudt bijna de helft van de Marokkaanse / Turkse
voetballers die bij de Hollandse clubs in mono-etnische teams sporten veelvuldig contact met
familieleden in Nederland.
Ten slotte blijkt dat de Marokkaanse / Turkse voetballers met 85% het sterkst georiënteerd
zijn op familieleden in de herkomstlanden. Dan volgen de Surinaamse voetballers die in eigen
kring sporten met bijna driekwart. Het laagste georiënteerd op familieleden in het land van
herkomst zijn de Surinaamse voetballers die gemengd sporten. Zij scoren slechts een geringe
60%.
Uit het onderzoek blijkt dat de gerichtheid van de voetballers op transnationale bindingen dan
wel op de eigen etnische leden / familieleden in Nederland, hebben een effect op de
cultuurbeleving en geen significante invloed op: hun arbeidsparticipatie; de wil om met
gemengde groepen tijdens de werkpauze te communiceren; de preferentie voor autochtonen
als buren en; de gerichtheid van hen op de autochtone media.
8.3.4 Acceptatie
Een van de kwalitatieve aspecten van integratie wordt gevormd door acceptatie en het zich op
zijn gemak voelen in de Nederlandse samenleving. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 90%
van de respondenten zich door de autochtonen in de woon- en leefomgeving geaccepteerd
voelt. Daarbij komen er geen statistische verschillen voor tussen de voetballers, die in eigen
kring dan wel in gemengd verband sporten.
Naast acceptatie door autochtonen op het woon- en leefniveau is in het onderzoek ook
aandacht besteed aan acceptatie door autochtonen over het algemeen. Ik ben namelijk van
mening dat de woon- en leefomgeving niet een allesbepalende factor is. De respondenten
maken (net als alle andere burgers) deel uit van grotere sociale kringen. Zij interacteren direct of indirect met autochtonen ook buiten hun directe woon- en leefomgeving. Uit het
onderzoek blijkt dat driekwart van de voetballers voelt zich door de autochtonen in het
algemeen geaccepteerd. Daarbij blijkt dat diegenen die in gemengd verband dan wel bij de
allochtone clubs sporten, voelen zich eerder door de autochtonen geaccepteerd dan die
voetballer die bij de Hollandse clubs in eigen teams sporten. In dit geval gaat het om Turkse
en Marokkaanse voetballers. Verder blijkt uit het onderzoek dat er een sterke statistische
relatie bestaat tussen acceptatie door autochtonen en de mate van contact met autochtonen.
Naarmate men meer en vaker sociale contacten met de autochtonen onderhoudt, voelt men
zich ook eerder door autochtonen geaccepteerd. Eerder is gebleken dat juist de Turkse en
Marokkaanse voetballers die bij de Hollandse voetbalclubs in eigen teams sporten minder
bekend zijn met het Nederlands en onderhouden als gevolg daarvan ook minder contact met
de autochtonen.
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Grafiek 2

De relatie tussen contact met autochtonen en acceptatie
in het algemeen
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Mate van contact met autochtonen per maand

Uit de bovenstaande grafiek maak ik op dat, conform de contacthypothese, naarmate het
contact tussen de respondenten met autochtonen toeneemt, ook de mate van acceptatie door
autochtonen toeneemt. De acceptatie is maximaal bij een contactintensiteit tussen 8 en 12 keer
per maand. Daarbij lijkt de acceptatie vrij stabiel te zijn. Bij een nog verdere intensiteit van de
contacten tussen de allochtonen en de autochtonen blijkt de acceptatie iets te dalen. Ik
vermoed dat, wanneer mensen te veel contact met elkaar zullen hebben, een dergelijke situatie
ook eerder zal leiden tot onenigheid en escalatie. Snel en Boonstra (2005) zijn van mening dat
inter-etnisch contact niet zonder meer zal leiden dat mensen elkaar ook aardiger gaan vinden.
Inter-etnisch contact tussen mensen kan ook ertoe leiden dat mensen ongewenste gevoelens
kunnen ervaren en deze ontmoetingen kunnen ook leiden tot meer vijandigheid tussen mensen
(Snel en Boonstra 2005).
8.3.5 Etniciteit van de huwelijkspartner
In traditionele gemeenschappen gelden bepaalde regels met betrekking tot de etniciteit van de
huwelijkspartner en de manier waarop deze gekozen moet worden. Meestal zijn mensen die
behoren tot de meer traditionele groepen endogaam georiënteerd. In traditionele
gemeenschappen worden doorgaans kinderen uitgehuwelijkt of aan elkaar gekoppeld. Steeds
meer jongeren gaan er echter toe over om zelf hun huwelijkspartner te kiezen en deze keuze
na verloop van tijd met hun ouders te bespreken. Het zelf willen kiezen voor de
huwelijkspartner duidt op het zelfbeschikkingsrecht terwijl de etniciteit van de
huwelijkspartner eerder te maken heeft met de gerichtheid op de etniciteit. Juist dit laatste
wordt in traditionele culturen gezien als een belangrijke graadmeter voor het behoud van de
eigen etnische identiteit (vgl. Mungra, 1988).
Om de sociaal-culturele integratie van de respondenten verder in beeld te brengen, heb ik de
etnische identiteit van de (huwelijks)relaties van de respondenten onderzocht, en ik heb hun
gevraagd of ze het goed zouden vinden wanneer hun kinderen met autochtonen zouden willen
huwen. Ik vind dat de uitkomsten hiervan een onderdeel vormen van hun emotionele binding
met de autochtonen en oriëntatie op de Nederlandse cultuur.
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Uit het onderzoek blijkt dat, gemiddeld gezien, onder de Surinaamse voetballers 20% een
exogene partner heeft en 80% gericht is op een partner uit de eigen etnische groep. Onder de
Surinaamse etnische groepen komen er significante verschillen voor: 90% van de
Hindostaanse voetballers heeft een partner uit de eigen etnische groep en ruim 10% een
exogene partner. Terwijl onder de Javaanse voetballers bijna een kwart een exogene partner
heeft en rondom driekwart een partner uit de eigen etnische groep. Van de Creoolse
voetballers heeft een derde een exogene partner en tweederde een endogene partner. Hieruit
blijkt dat onder de Surinaamse voetballers de Hindoestanen het sterkst georiënteerd zijn op de
eigen etnische groep. Verder blijkt uit het onderzoek dat een kwart van de Marokkaanse
voetballers heeft een exogene partner en driekwart een endogene partner. De Turkse
voetballers zijn meer gericht op een partner uit de eigen etnische groep dan de Marokkaanse.
Ruim 80% is gericht op een partner uit de eigen etnische groep. Uit landelijk onderzoek blijkt
dat tussen 1997 -2001, 40% van de Surinamers en 10% van de Marokkanen en Turken een
autochtone partner hadden (SCP rapport 2004).
Ik ga nu na in hoeverre de typen voetballers georiënteerd zijn op een partner binnen dan wel
buiten de eigen etnische groep in relatie tot type voetbalclub. In de volgende tabel geef ik de
gegevens weer.
Tabel 28

De relatie tussen etniciteit en de etnische achtergrond
van de partner van de voetballers

Etnische achtergrond van de partners van de voetballers
Etniciteit van de
voetballers

Type sportclub

Surinamers

Gemengd
Eigen kring

Marokkanen-Turken

Gemengd
Eigen kring Hollandse
voetbalclub
Allochtone voetbalclub

Molukkers

Gemengd
Eigen kring

Partner uit
endogene groep

Partner uit
exogene groep

Totaal

8 (50%)
204 (82%)

8 (50%)
45 (18%)

16
249

43 (88%)

1 (-)
6 (12%)

1
49

8 (62%)

5 (38%)

13

1(-)
7(88%)

5 (83%)
1(-)

6
8
342

Totaal
Surinamers: F2=9,719; df=2;p=0,008 ; Mar-Tur: F2=11,525; df=4;p=0,021 ; Molukker: F2=7,365;df=2;P=0,025

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat diegenen die gemengd sporten verhoudingsgewijs eerder
een exogene partner hebben dan diegenen die in eigen kring sporten. Echter onder de
Marokkaanse – Turkse voetballers blijkt dat diegenen die bij de allochtone clubs sporten
minder gericht zijn op de eigen etnische partners dan diegenen die bij de Hollandse
voetbalclubs in eigen teams sporten. Van de Molukse voetballers die gemengd spelen, heeft
ruim 80% een Hollandse partner dan wel een partner buiten de eigen etnische groep
(F2=7,365;df=2;p=0,025). De Molukse voetballers die in eigen kring sporten, zijn beduidend
sterker op partners binnen de eigen etnische groep georiënteerd.
Uit het onderzoek blijkt verder dat op etnisch niveau kunnen in sommige gevallen de
verschillen sterk uiteen lopen. Zo blijkt dat onder de Surinaamse groepen de Javanen die
gemengd voetballen het hoogst scoren met partners uit exogene groepen: bijna 90% heeft een
partner buiten de eigen Javaanse etnische groep, terwijl van de Javanen die in eigen kring
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sporten, ongeveer 10% een partner heeft buiten de Javaanse etnische groep
(F2=24,879;df=2;p<.001).
8.3.6

Acceptatie huwelijk van de kinderen met autochtonen

De bereidheid een huwelijk aan te gaan met autochtonen geeft aan dat men georiënteerd is op
de Nederlandse cultuur en een positief gevoel van acceptatie. Er wordt ervan uitgegaan dat het
aangaan van relaties en het huwen met autochtonen zou betekenen dat de eigenschappen van
de eigen groep zoals de eigen taal en culturele gewoonten aan belang zouden verliezen. Dat
betekent dat de mate waarin gemengde huwelijken voorkomen van invloed zou zijn op de
geslotenheid dan wel de openheid van een groep (Jaarrapportage integratie 2005). Doorgaans
blijkt wel dat diegenen die een autochtone partner hebben thuis eerder in het Nederlands
communiceren, minder behoefte aan eigen culturele programma’s hebben waartoe de etnische
voetballer behoort, men in mindere mate een gebedshuis bezoekt, men eerder een huwelijk
van hun kinderen met autochtonen accepteert, in de vrije tijd in mindere mate omgaan met
mensen uit de eigen etnische achtergrond, ook eerder opkomt voor individuele
verantwoording zoals het zelf kiezen van de huwelijkskandidaat, eerder onverschillig is voor
de etniciteit van een huwelijkskandidaat, dan diegenen die een partner hebben uit de eigen
etnische groep.
In de volgende tabel wordt de relatie weergegeven tussen de etnische achtergrond van de
voetballers en acceptatie van autochtonen als huwelijkspartners voor hun kinderen.
Tabel 29

Relatie tussen etniciteit van de partner en de mening openstaan
voor een huwelijk van kinderen met autochtonen in percentages

Openstaan voor huwelijk van kinderen met autochtonen in relatie tot etniciteit eigen partner
Partner met exogene etniciteit
Partner met een endogene etniciteit
Ja

28 (83%)

82 (84%)

277 (23%)

Uit de tabel blijkt dat de respondenten met exogene partners eerder bereid zijn hun kinderen
met autochtonen te laten huwen dan de respondenten met endogene partners. Ongeveer 85%
van voetballers die een Hollandse dan wel een partner buiten de eigen etnische groep heeft, is
een voorstander om hun kinderen met autochtonen te laten huwen, tegenover bijna een kwart
van de voetballers die een partner heeft uit de eigen etnische groep.
Hieruit maak ik op dat de allochtone voetballers met een interetnische (huwelijks)partner
eerder openstaan voor interetnische huwelijken van hun kinderen, dan mensen wier partners
afkomstig zijn uit de eigen etnische groep. Vast staat dat de voetballers die gemengd sporten
eerder bereid zijn om hun kinderen te laten huwen met autochtonen, dan de voetballers die in
eigen kring sporter, echter op etnisch niveau binnen de diverse sportverbanden, doen zich
opmerkelijke verschillen voor, die ik in de volgende tabel zal weergeven.
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Tabel 30

Etniciteit

Javaan
Creool
Molukker
Hindoes
Turk
Marokkaan

De relatie tussen acceptatie huwelijk van kinderen
met autochtonen naar etniciteit en type sporter
Hollandse voetbalclubs
gemengd

N

Hollandse
voetbalclubs
etnisch team

100%
100%
100%
67%
46%
40%

4
10
8
15
24
5

32%
29%

N

25
46

Allochtone
voetbalclubs

92%
84%
46%
41%
41%
42%

N

49
119
13
184
17
12

Uit tabel 30 blijkt dat er op inter-etnisch niveau grote verschillen voorkomen tussen de leden
die gemengd en zij die in eigen kring sporten m.b.t. acceptatie van een huwelijk van hun
kinderen met autochtonen. Zo blijkt dat alle Molukse voetballers die gemengd sporten positief
staan ten aanzien van een huwelijk van hun kinderen met autochtonen, terwijl dat niet eens
voor de helft geldt voor de Molukse voetballers die in eigen kring sporten. Een groot verschil
zien we ook bij de Hindoestanen: bijna 70% van hen die gemengd sport, staat positief ten
aanzien van een huwelijk van hun kinderen met autochtonen, tegenover ruim 40% onder hen
die in eigen kring sport. Volgens Speckmann (1965), Amersfoort (1970) en Mungra (1988)
zijn Hindoestanen zeer gericht op de eigen etniciteit en staan als gevolg daarvan afwijzend
tegenover het interetnische huwelijk.
Onder de Javaanse en Creoolse voetballers die gemengd sporten is een ieder positief ten
aanzien van een huwelijk van zijn kinderen met autochtonen. De Javaanse en Creoolse
voetballers die in eigen kring sporten, scoren ook hoog m.b.t. acceptatie van een huwelijk van
hun kinderen met autochtonen. Opmerkelijk zijn de Turkse en Marokkaanse voetballers die
gemengd dan wel in eigen kring sporten. Hun acceptatie van een huwelijk van hun kinderen
met autochtonen is het laagst en de onderlinge verschillen tussen hen die gemengd dan wel in
eigen kring sporten, liggen dicht bij elkaar. Ik vermoed dat ten aanzien van het huwelijk met
name het behoud van de etnische identiteit bij deze groepen het sterkst is vergeleken met de
overige etnische groepen. Zoals eerder beschreven zijn ook de Turken erg gericht op de eigen
etniciteit.
Yagmur (2004) is van mening dat de Turkse etnische identiteit gebaseerd is op het behoud
van de eigen taal en dat die als kernwaarde wordt beschouwd. Daarvoor is het type huwelijk,
endogaam of exogaam, van wezenlijk belang, omdat dat een positieve dan wel een negatieve
invloed heeft op het behouden van de eigen taal. Hij is van mening dat van alle
migrantengroepen in Nederland, Turken het sterkst georiënteerd zijn op de zogenaamde “ingroup marriages” (Yagmur 2004:2).
Verder blijkt uit het onderzoek dat de acceptatie van autochtonen als huwelijkspartner voor de
eigen kinderen, in sommige gevallen niet opgaat voor dochters. In de volgende tabel geef ik
de resultaten ervan weer.
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Tabel 31

De relatie tussen type respondenten en de acceptatie van een huwelijk van de
kinderen met autochtonen

Type sportclub

Hollandse sportclub
gemengd
Hollandse sportclub
eigen krijg
Allochtone sportclub
Totaal

Accepteert huwelijk van kinderen met
Alleen
Alleen
Dochters als
Neen
dochters
zonen
zonen

4(-)

Totaal

6(10%)

39(66%)

10(17%)

59

0

16(19%)

10(12%)

59(69%)

85

16(4%)

18 (4%)

231(56%) 149(36%)

414

20

40

280

218

558

(F2=85,268;df=6;p<.001)

Uit de tabel blijkt dat bijna 20% van de voetballers die in gemengde teams speelt geen
huwelijk accepteert van hun kinderen met autochtonen. Van de voetballers die bij de
allochtone voetbalclubs in eigen kring spelen, accepteert bijna 40% van hen geen huwelijk
van hun kinderen met autochtonen en van de voetballers die bij de Hollandse clubs in eigen
kring spelen staat bijna 70% afwijzend tegenover een huwelijk van hun kinderen met
autochtonen. Wat ook blijkt uit de bovenstaande tabel is dat geen van de voetballers die bij de
Hollandse voetbalclubs in eigen kring sporten voorstander is van een huwelijk van hun
dochters met een autochtoon. Deze respondenten behoren tot Turken en Marokkanen en
belijden als geloof de Islam. Volgens enkele islamitische sleutelinformanten dient de oorzaak
hiervan gezocht te worden in de regels van de Islam. “Islamitische meisjes mogen niet huwen
met niet-islamieten. Voor islamitische jongens gelden andere regels: zij mogelijk wel huwen
met meisjes uit de geopenbaarde religies, zoals het Jodendom en christendom, mits de meisjes
zich gaan bekeren tot de islam”. Ik vermoed dat een dergelijke attitude betrekking heeft op de
instandhouding van de eigen etnische identiteit.
Bij de christelijke voetballers is de acceptatie van een huwelijk met autochtonen veel groter:
15% van de protestants-christelijke voetballers is tegen een huwelijk van hun kinderen met
autochtonen vergeleken met ruim 10% onder de katholieken. Onder de Hindostanen zien we
dat rondom 55% van de mensen van de Sanatan Dharm en Vedic Dharm tegen een huwelijk is
van hun kinderen met autochtonen. Zoals eerder aangeven zijn Hindostanen sterk gericht op
de eigen etniciteit, reden waarom zij afwijzend zijn tegen interhuwelijken (Speckmann, 1965),
(Amersfoort 1970). Tenslotte blijkt dat van de voetballers die aangaven geen religie te
hebben, het meest openstaan voor een huwelijk van hun kinderen met autochtonen. De
voetballers die hebben aangegeven geen religie te hebben, hebben – vergeleken met de
overige typen voetballers – het minste bezwaar tegen een huwelijk van hun kinderen met
autochtonen.
Op basis van deze gegevens maak ik op dat diegenen die geen religie belijden het meest
tolerant zijn voor een huwelijk van hun kinderen met autochtonen, dan volgen de
respondenten die een christelijke religie hebben. Vervolgens volgen diegenen die het
Hindoeïsme als geloof belijden en tenslotte volgen dan de respondenten met een islamitische
achtergrond. Specifiek blijkt uit het onderzoek dat het voornamelijk gaat om diegenen die de
Sunnietische stroming van de Islam aanhangen.
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Uit een landelijk onderzoek blijkt dat van de autochtonen er 30% geen bezwaar tegen heeft
dat een allochtoon met zijn dochter trouwt, 24% vindt dat het er van afhangt, 35% vindt het
minder prettig en 12% is er tegen (Jaarrapport integratie 2005:196).
Verder blijkt uit het onderhavige onderzoek dat de voetballers die gemengd sporten positiever
staan tegenover de stelling dat jongens en meisjes op kamers moeten kunnen wonen dan de
overige typen voetballers. Daarmee neem ik aan dat de voetballers die bij de Hollandse
voetbalclubs gemengd sporten moderner georiënteerd zijn dan de overige typen voetballers.
Gemiddeld is 60% van de Surinaamse voetballer erop tegen dat jongens en meisjes op kamers
moeten kunnen wonen. Van de Marokkaanse en Turkse voetballers vindt driekwart het geen
goed idee dat jongens en meisjes op kamers moeten wonen. De Marokkaanse en Turkse
voetballers die gemengd sporten staan hier veel positiever tegenover de Turkse en
Marokkaanse voetballers die bij de Hollandse voetbalclubs in eigen kring sporten. In het
eerste geval is 50% tegenstander en in het tweede geval ruim 80% (F2=11,394;df=4;p=0,022).
Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat naarmate de respondenten langer in Nederland wonen,
zij er minder bezwaar tegen hebben dat hun kinderen met autochtoon huwen. In de volgende
grafiek worden de resultaten weergegeven.
Grafiek 3

De relatie tussen duur van verblijf in Nederland en de acceptatie van
autochtonen als huwelijkskandidaten voor eigen kinderen

Chi=48,919; df=15; p<.001

Uit de grafiek blijkt dat de acceptatie van autochtonen als potentiële huwelijkspartner voor de
kinderen vrijwel eenparig toeneemt vanaf een duur van verblijf in de Nederlandse
samenleving van7,5 jaar. Tussen een verblijf van 17,5 - 22,5 jaar neemt deze toename
explosief toe, waarna vanaf een verblijf vanaf 22,5 jaar de toename eenparig blijft.
Het voorgaande in overweging nemend kan ik opmaken dat in het algemeen geldt dat de
voetballers die gemengd sporten sterk gericht zijn op de Nederlandse cultuur en emotie of zou
het juist andersom zijn dat juist diegenen die een grote mate van affiniteit hebben met de
Nederlandse cultuur en emotie als gevolg daarvan eerder gemengd sporten?
8.5

Sporten in eigen kring

De gerichtheid van de voetballers op hun eigen cultuur en identiteit heeft in dit onderzoek
betrekking op de betekenis die zij zelf hebben gegeven aan sporten in eigen kring. Dat heb ik
naar voren willen brengen door naar hun motivatie te vragen en de beleving die zij bij het
sporten in eigen kring ondervinden. Daarnaast heb ik me gericht op de sportclubs als
huwelijksmarkt en als sociaal voertuig.
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8.5.1 Sporten in eigen kring: motivatie en identiteit
De betrokkenheid van mensen bij sporten en hun verbondenheid bij een specifieke sportclub
zeggen in eerste instantie iets over henzelf, bijvoorbeeld in welke omgeving zij zich prettig
voelen sport te bedrijven en welke betekenis zij daarmee willen aangeven. Uit onderzoek ( zie
Scott Porter Research and Marketing Ltd 2001, vgl. Collins and Kay 2003) onder Aziaten in
Schotland blijkt dat er onder de sporters drie categorieën voorkomen:
x
x
x

the security seekers: diegenen die het minst bereid waren om te sporten en als ze toch
sporten dan gaven ze er de voorkeur aan om alleen te sporten in een veilig
gesegregeerde omgeving;
harmony seekers: diegenen die door middel van sport culturele en religieuze
verwachtingen probeerden te verzoenen;
independents: diegenen die zichzelf beschouwden als Schotse burgers en de cultuur
van hen willen delen middels sport.

In dit onderzoek heb ik de motivatie van de respondenten om te sporten op een rij gezet en die
heeft betrekking op: het leren van de sport, deelnemen aan competitie, het kunnen maken van
een carrière, presteren en uitblinken, en het beleven van eigen etnische identiteit. Aan de
respondenten heb ik de vraag voorgelegd waarom zij betrokken zijn bij hun sportclubs. Op
basis van hun motivatie heb ik diverse significante verbanden geconstateerd tussen de
voetballers en het type sportclub. In de volgende tabel bespreek ik de resultaten ervan.
Tabel 32

De relatie tussen het type sporters en de reden
waarom men bij een bepaalde sportclub speelt
Waarom sport men bij een bepaalde club

Type
Voetbal
club
Gemengd
Mono-etnisch
Hollandse club
Mono-etnisch
allochtone club
Totaal

Leren
van
de
sport

Tol

Deelname
competitie

Tot

Carrière

Tot

Presteren en
uitblinken

Tot

Beleving
eigen
etnische
identiteit

Tot

15
(26%)
19
(32%)
84
(20%)

58

26 (45%)

58

58

19 (33%)

58

6 (10%)

58

82

23 (28%)

83

83

3 (-)

83

59 (71%)

83

426

113 (26%)

428

9
(16%)
5
(6%)
25 (6%)

428

69 (16%)

428

196 (46%)

428

566

(F2=7,596
df=2 p<.05)

569

(F2=50,734
df=2 p<.001)

569

(F2=21,606
df=2 p<.001)

Uit tabel 32 blijkt dat de voetballers die in gemengd verband sporten sterker gericht zijn op
deelname aan competities dan de voetballers die in eigen kring sporten. In het eerste geval
heeft 45% aangegeven de sport te bedrijven, omdat men deel heeft willen nemen aan
competities. In het tweede geval is ruim een kwart deze mening toegedaan. Ook blijkt dat de
voetballers die gemengd sporten het belangrijker vinden door de sport te presteren en uit te
blinken dan diegenen die in eigen kring sporten. Wat verder in deze tabel in het oog springt, is
dat de voetballers die in eigen kring sporten sterker gericht zijn om door de sport de eigen
identiteit te willen beleven dan de voetballers die in gemengd verband sporten. Ter illustratie:
70% van de voetballers die bij de Hollandse voetballerverenigingen in eigen kring sporten en
46% van de voetballers die bij de allochtone voetbalverenigingen in eigen kring sporten
hebben aangegeven dat zij door te sporten hun eigen identiteit willen beleven. Ter
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vergelijking: 10% van de respondenten die bij de Hollandse clubs in gemengd teamverband
spelen is deze mening toegedaan.
Een voorbeeld van de manier waarop men de eigen cultuur binnen de eigen club beleeft, ontleen
ik aan de ervaring van een Turkse speler van BMT in Den Haag. Hij zegt hierover het volgende.
“…vorig jaar heb ik deelgenomen aan een grote culturele manifestaties op het
voetbalveld. Onze club had in samenwerking met andere Turkse organisaties,
Turkse worstelaars uit Turkije laten overkomen om deze nationale sport uit ons
land nu in Nederland mee te maken. De mannen traden het veld op besmeurd in
olie, er werd speciaal muziek gespeeld…jong en oud hebben ervan genoten, ook
de Nederlandse mensen…. Er waren Turken zelfs uit Duitsland en Oostenrijk
gekomen om dit spektakel bij te wonen”.
Een Javaanse voetballer van de voetbalvereniging de Ster beleeft binnen de club opnieuw de
regionale sentimenten waarmee hij opgroeide als jonge voetballer in Suriname. Zo nam hij
deel aan een familietoernooi waarbij aan de teams namen gegeven werden van Javaanse
voetbalverenigingen uit diverse regio’s in het moederland. Zijn citaat:
“…de elftallen hadden namen gekregen van Javaanse voetbalverenigingen uit
verschillende gebieden in Suriname. Bijvoorbeeld speelden Mariënburg tegen
Poewananie, Bilinton tegen Saramacca, Tambaredjo tegen Meerzorg... Het was
een gezellige dag. Wij hebben samen met de ouderen in ons midden het heel fijn
gevonden. Het leek alsof wij in Suriname speelden.”
Ook binnen de Hollandse voetbalvereniging kunnen allochtonen de mogelijkheid hebben
hun eigen cultuur te beleven. In het onderstaande wordt een schetst weergegeven van een
Hollandse voetbalclub genaamd Wico in Rotterdam waar drie Marokkaanse elftallen binnen
eigen etnische teams spelen. In deze club heerst tussen de Marokkaanse en de autochtone
sporters en bestuursleden een aangename sfeer. Geregeld organiseert het bestuur gezellige
middagen en avonden in de club, waarbij op een spontane wijze de leden, zowel Marokkanen
als autochtonen, aan de activiteiten deelnemen. Er wordt gezellige Hollandse en Marokkaanse
muziek gedraaid. Op een dergelijk manier zijn de Marokkaanse voetballers meer gewend
geraakt aan de Hollandse muziek en vice versa. Een citaat van een Marokkaanse speler,
tevens aanspreekpunt van de Marokkaanse groep:
“… de club is voor mij een leuke plek waar ik mijn Marokkaanse vrienden tegen
kom…ik ga graag naar de club, want daar zie je alleen maar goede voorbeelden.
In de buurt waar ik woon hangen Marokkaanse jongens rond… het zijn goede
jongens weet je, alleen hebben ze weinig discipline. Elke maand hebben we een
soort Marokkaanse middag /avond in de club. Er wordt dan bij de bar
Marokkaanse en Hollandse muziek gedraaid…er wordt dan niet alleen maar over
voetbal gepraat, maar ook over de Marokkaanse cultuur. De Hollandse mensen
hebben er geen moeite mee. Met hen hebben we een leuke band…Een keer had
men een groot Marokkaans feest georganiseerd. Daar hadden onze Hollandse
vrienden ook aan meegewerkt. Het was zo druk dat velen op straat moesten
staan…omdat er in het clubgebouw geen plaats meer was. Er wordt in de club
gepraat in het Nederlands maar ook in het Berbers…daar heeft niemand moeite
mee…”.
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Een Turkse teamleider van een groep Turkse voetballers die bij de Hollandse
voetbalvereniging Phenix in Enschede in eigen team sporten, zegt over de goede
verstandhouding tussen hen en de autochtonen het volgende.
“…we hebben een druk leven. We hebben niet veel tijd en kennis om een club
zelfstandig te beheren. Doordat we al lang hier in de buurt wonen en werken
kennen we veel Hollandse mensen ons. Sommige daarvan zijn bij deze club
betrokken. Ze hadden helemaal geen moeite om ons in de club op te nemen. Zij
zijn zelf heel bekend met de Turkse cultuur. Dit komt doordat …vroeger veel
textielbedrijven in de buurt voortkwamen en daarin werkten veel Turkse
mensen…mijn vader heeft daar zelf gewerkt. Binnen de club hebben we op een
dag per week onze vaste uren, dan drinken we samen Turkse thee met de
Hollandse mensen en draaien we Turkse muziek en doe we mee aan Turkse
spelletjes. Onderling bestaat er tussen de Turkse en Hollandse mensen een leuke
relatie. Sommigen Hollandse mensen zijn met ons zelfs op vakantie gegaan naar
Turkije…af en toe organiseren we in de kantine een Turks feest…”.
Uit de bovenstaande citaten maak ik op dat een goede verstandhouding belangrijk is om
binnen een Hollandse voetbalclub in eigen kring te kunnen sporten. Bekendheid met
elkaar, door elkaars culturen te respecteren en daarvoor ook de nodige activiteiten te
organiseren groeien mensen naar elkaar toe.
Ik ga ervan uit dat de motivatie van de voetballers waarom ze bij een specifieke voetbalclub
sporten ons iets meer kan vertellen over hun betrokkenheid, zoals hun bezoekgedrag aan de
clubs. Het bezoekgedrag van sporters aan hun club kan vluchtig zijn: ze gaan naar de club
voornamelijk om het formele doel te realiseren: sporten en deelnemen aan competities. Deze
groep heeft naar onze mening een zakelijk binding met de club. Daarnaast zijn er sporters die
behoren tot de regelmatige bezoekers. Zij gaan óók voor de formele doelen, maar brengen
daarnaast extra tijd door in hun club. Een zekere affiniteit met anderen in de club is daarbij
een belangrijke voorwaarde. Ten slotte zijn er sporters die tot de vaste bezoekers van hun
sportclub behoren.
In de volgende tabel richt ik me op de hoeveelheid tijd die de respondenten besteden aan hun
clubs.
Tabel 33

De relatie tussen type voetballer en aantal uren dat
men in de clubs besteedt
1-5 uur
Vluchtige
bezoeker

6-10 uur
Regelmatige
bezoeker

11 uur of meer
Vaste bezoeker

Totaal

Hollandse club: gemengd
Hollandse club: eigen kring
Allochtone club: eigen kring

29 (48%)
46 (54%)
137 (31%)

21 (35%)
35 (41%)
163 (37%)

10 (17%)
5 (6%)
147 (33%)

60
86
447

Totaal

212 (36%)

219 (37%)

81 (14%)

(F2=36,851 df=6 p<.001)

Uit de vorige tabel blijkt dat dat ongeveer de helft van de voetballers die bij de Hollandse
voetbalclubs spelen (gemengd of in een eigen etnisch team) een vluchtig bezoekgedrag
vertoont. Bij de respondenten die bij de eigen allochtone clubs spelen is dat iets minder dan
één derde (31%). Het percentage regelmatige bezoekers is ongeveer gelijk bij de
verschillende typen; het gemiddelde ligt op 37%. Tot slot merk ik op dat het aantal vaste
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bezoekers (sporters die meer dan 11 uur per week in de club doorbrengen) procentueel gezien
het meeste voorkomt bij de allochtone voetbalclubs (33%). Bij de Hollandse clubs met
gemengde teams is dit percentage 16% en bij de Hollandse clubs met etnische teams is het
slechts 5%. Ik kan zeggen dat vluchtig gedrag vooral voorkomt bij de Hollandse clubs. Dit
vluchtige gedrag beschouw ik als een sportmentaliteit die voornamelijk betrekking heeft op de
formele en/of functionele relatie met de club. De speler ziet de club als een gelegenheid waar
hij door aanwezigheid van middelen en deskundigen kan sporten. Deelname aan competities,
presteren en uitblinken, vormen hier de doorslaggevende redenen.
Uit het voorgaande heb ik in het onderzoek rekening gehouden met een eventuele betekenis
van de voetbalclubs voor hun leden in de samenleving en ben ik nagegaan in hoeverre de
respondenten, naast hun “clubverplichtingen”, in hun privé tijd nog extra gebruik maken van
de eigen clubs. In de onderstaande tabel worden de resultaten weergegeven van het
bezoekgedrag van de respondenten aan hun clubs, buiten de tijd die zij als leden aan de clubs
besteden voor (oefen)wedstrijden.
Tabel 34

Bezoekgedrag van de voetballers aan hun sportclub in de vrijtijd, buiten de
clubverplichtingen

Bezoek eigen sportclub in de vrije tijd
Type sportclub

Ja

Neen

Totaal

Hollandse sportclub gemengd
Hollandse sportclub eigen kring
Allochtone sportclub: eigen kring

9(15%)
16(19%)
119(28%)

51 (85%)
70(81%)
309(72%)

60
86
428

Totaal

144

430

574

(F2=6,852 df=2 p<.05)

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat ruim een kwart (28%) van de respondenten die bij de
allochtone sportclubs in eigen kring sporten in de vrije tijd naar het clubgebouw gaat. Bij de
respondenten die bij Hollandse sportclubs binnen eigen etnisch teamverband spelen is dit19%,
en bij de respondenten die bij Hollandse voetbalclubs in gemengd teamverband spelen is het
slechts 15%. Hieruit maak ik op dat naarmate de club een meer ‘Hollands’ karakter heeft,
vervult zij voor de respondenten een beperktere rol voor hun vrijetijdsbesteding. Omgekeerd
geldt dat de respondenten die bij de allochtone sportclubs spelen een grotere waarde hechten
aan hun clubs. Zij beschouwen de clubs niet alleen als een gelegenheid waar ze deel kunnen
nemen aan de voetbalsport, maar veel meer. Het onderstaande citaat laat zien dat die clubs een
sociale en culturele functie vervullen voor de leden. Het gaat hierbij om een citaat van een
Surinaams-Hindostaanse voetballer van de voetbalclub Jai Hanuman uit Den Haag.
“… de club is een thuisbasis …als je zomaar op een dag de club binnenkomt,
ontmoet je mensen die je altijd kent. Samen drink je wat en kan je met een paar
jongens ‘paetta44’ spelen. Weer in een ander geval kunnen we dammen. Niet zo
lang gelden is er nog een damwedstrijd georganiseerd, tijdens een van de
jaarlijkse manifestaties die de club heeft georganiseerd. De sfeer is leuk, het is net
een tweede huis… weet je. Als je honger heb kan je ook Surinaams eten nuttigen
…met een groep een biljartje spelen…soms wordt er feestjes georganiseerd en
dan is de sfeer heel strak. Er wordt gedanst en gezongen. Tot laat in de uurtjes
blijven we nog in de club…Ook als ik een beroep moet doen op deskundigen
zoals een advocaat, een schilder of zelfs als ik of één van mijn vrienden of
familieleden verlegen zitten met woonruimte, ga ik naar de club. Er is altijd
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iemand die mij verder helpt. En als ik helemaal niet uitkom bel ik de vorie45 op,
de heer Narain van de club. Hij laat je niet alleen maar altijd lachen, maar hij helpt
je ook uit je problemen te komen…”.
Ik ga ervan uit dat de voetballers die tot de vaste bezoekers behoren ook emotioneel betrokken
zijn bij de club en een deel van hun sociale en culturele identiteit aan de club ontlenen.
Uit het onderzoek van Verweel, Janssens en Roquest (2005) blijkt dat allochtonen die in eigen
kring sporten naar verhouding veel meer tijd doorbrengen in hun eigen clubs dan allochtonen
die bij algemene sportclubs sporten. Daarnaast zijn ze van mening dat de eigen voetbalclubs
voor veel van hun leden een functie vervullen die breder is dan die van de traditionele
sportclubs.
Een bestuurslid van de voetbalvereniging SV Bijlmer zegt:
“Om bij iemand het gevoel van clubbinding te ontwikkelen moet je met die man
blijven communiceren. Zodra hij in de kantine komt moet je hem aanspreken. Dit
geldt trouwens ook voor de oudere leden, hetzij in elftal- verband, het zij
individueel, hetzij in een kleine groep. Dat spreekt mensen ook aan. Het gesprek
hoeft niet over voetballen te gaan, maar het kan ook over het maatschappelijke
leven gaan. Het kan ook over werk of de thuisbasis gaan. De thuisbasis is niet
alleen maar de situatie thuis, dus hier in Nederland, maar ook Suriname. Met
name onder de wat oudere spelers heerst er meer behoefte daarover te praten…bij
een Hollandse club kan je niet als sranang man46 over je problemen dan wel
culturele behoefte praten. Op het moment dat er een vertrouwen is dan zal je ook
zien dat mensen hun huiselijke en maatschappelijke problemen ook met je gaan
bespreken”.
Zo te zien biedt sport in eigen kring de gelegenheid dat men binnen de club op een geheel
eigen wijze benaderd wordt, die aansluit bij de eigen culturele achtergrond van de sporter. Er
is ook een zekere opvang beschikbaar en men aarzelt niet om persoonlijke aandacht aan de
sporters te besteden. De allochtone voetballers die gemengd sporten, hebben laten zien dat ze
meer zakelijk bij de clubs betrokken zijn. Dat blijkt ook uit het aantal uren dat men bij de
clubs doorbrengt.
Tijdens de zomerperiode organiseren verschillende allochtone voetbalclubs zomertoernooien in den lande. Er zijn ook allochtone voetballers die in eigen kring sporten en
deelnemen aan de reguliere voetbalwedstrijden, maar tijdens de zomerperiode activeren
ze hun zomerelftallen waarmee ze dan in hun regio dan wel landelijk deel gaan nemen
aan allerlei voetbaltoernooien. Dit alles gaat gepaard met ontmoeting met landgenoten
en worden oude banden aangehaald.
Een bestuurslid van de Javaanse voetbalclub Garuda in Rotterdam verwoordt het als volgt.
“Elk jaar organiseren wij of een andere Javaanse voetbalvereniging ‘knock outs’
zoals men die in Suriname noemt, of voetbaltoernooi zoals men die in Nederland
noemt. We gaan naar allerlei plaatsen in Nederland. Normaal gesproken zouden
we zonder vereniging niet in staat zijn zoveel plaatsen te bezoeken. Maar ja. Op
de plaats aangekomen worden we ontvangen door de Javanen die ons uitgenodigd
hebben. We zien mensen die vroeger in allerlei dorpen in Suriname hebben
gewoond en waarmee onze ouders een hechte band hebben gehad. Spontaan
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wordt er onderling geregeld wie bij wie gaat logeren… Op basis van
dorpssolidariteit, vriendschap en familiebanden gaan de mensen bij elkaar
logeren. Overdag nemen we deel aan voetbaltoernooien en s' avonds gaan we
feesten. Met ons reist ook mee onze beste klassieke dansgroep. Er wordt voor
optreden gezorgd. De zaal is vol, de opvoering begint, het hart klopt, de mensen
genieten…”
8.5.2 Allochtone sportclub als huwelijksmarkt en sociaal voertuig
Uit het onderzoek blijkt dat de voetballers op een van de volgende manier aan hun partners
zijn gekomen. 1) men kan de partner ontmoet hebben door toedoen van familieleden; 2)
Tijdens “sociale ontmoetingen”zoals op school, op het werk, tijdens de vakantie, gewoon
tijdens een wandeling op straat, op een feestje, etc; en 2) door toedoen van de sportclub.
Gemiddeld gezien heeft bijna een kwart van de respondenten zijn partner ontmoet door
toedoen van familieleden. Daarbij scoren de respondenten die bij de Hollandse
voetbalverenigingen binnen eigen kring sporten het hoogst met ruim 50% en de respondenten
die bij de allochtone clubs in eigen kring spelen, scoren een kleine 20%. Onder de
respondenten die bij de Hollandse voetbalclub in gemengd teamverband spelen, komt er
praktisch niemand voor die zijn partner heeft leren kennen door toedoen van familieleden. Ik
kan vaststellen dat deze categorie in die zin het minst op de eigen traditionele cultuur
aangewezen is.
Ongeveer 45% van de voetballers heeft de partner ontmoet door “sociale ontmoetingen”. Het
percentage respondenten dat de partner heeft ontmoet door toedoen van de sportclub47
bedraagt ongeveer 20%. Deze respondenten komen voornamelijk voor onder diegenen die bij
de allochtone voetbalclubs in eigen kring sporten. Volgens de voorzitter van Kismet biedt zijn
voetbalclub gunstige gelegenheden voor sociale contacten met de achterban. Hij zegt:
“Bij thuiswedstrijden was het vol van mensen in en rondom de kantine. Door de
drukte hadden velen geen plaats om de auto’s te parkeren. Ook tijdens hoogtijdagen
werd er in de kantine feest gevierd. Gaandeweg ontstond er een hechte binding met
de Hindostanen in de wijde omgeving. Menig voetballer heeft tijdens de
voetbaltoernooien en feestavonden zijn partner leren kennen. …onder de jongens die
hier voetballen, komen veel huwbaren voor. De omgeving weet dat ook. Men leeft
in het algemeen toch in een soort isolement in Nederland. In Suriname kon je je
partner eerder ontmoeten, omdat het leven voor een groot deel zich buitenshuis
voordeed. Hier ben je opgesloten. Of je bent te druk bezig met het opbouwen van je
carrière. Ik krijg regelmatig telefoontjes van ouders van huwbare dochters die mij
kennen en zij vragen heel openlijk of ik goede huwbare jongens in de tent heb. In
die zin vervul ik een rol van makelaar. Menige keren is het gebeurd dat ik tegen de
ouders zei van wel er is een jongen die zou misschien bij je dochter kunnen passen.
En met name tijdens de thuiswedstrijden kwam de vader langs de lijn staan met zijn
dochter en andere “sportfanaten” en konden de jongen (s) aanschouwen. Van
tevoren vertel ik de jongens nooit dat er iemand voor hem zal komen. De kans is
dan groot dat hij dan tijdens het voetballen uit zijn concentratie afgeleid zal worden.
Na de wedstrijd is het altijd gezellig in de kantine. Er wordt muziek gedraaid, de
sfeer is echt Hindostaans. Op een vrij spontane manier kan heel informeel het
meisje met die jongen in contact komen. Baat het niet dan schaadt het ook niet ...
menig huwelijk is op een dergelijke manier gerealiseerd...”
De club kan als een ankerplaats gezien worden van sociale ontmoeting en culturele beleving.
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Tijdens grote sporttoernooien worden er naast de voetbalwedstrijden diverse sociale activiteiten
georganiseerd. Er heerst dan een grote feeststemming. Onder de sporters bevinden zich over het
algemeen ook potentiële huwelijkspartners. In een situatie waar mensen elkaar niet makkelijk
kunnen ontmoeten of waar sprake is van een zekere isolatie, kan een sportclub oplossingen bieden.
Gezien het voorgaande neem ik aan dat de allochtone voetbalclubs in zekere zin als een
huwelijksmarkt functioneren.
Als men eenmaal een sportclub heeft opgericht, fungeert die ook als een sociaal voertuig. De
club die als ‘service delivery organization’ deel moet nemen aan wedstrijden die door de
K.N.V.B. worden georganiseerd speelt uit- en thuiswedstrijden. In beide gevallen ontmoeten de
leden van die club weer nieuwe leden: mensen die men, zonder deelname aan de
clubactiviteiten, wellicht niet zou hebben ontmoet. De ontmoeting en interactie vinden plaats op
het voetbalveld in de vorm van een voetbalwedstrijd waar de officiële spelregels in acht
genomen worden. Een van de belangrijkste gevolgen van de interactie tussen de leden van de
verschillende sportclubs is dat de leden in positieve zin van houding veranderen. Aangezien er
in de wijdere omgeving meer autochtone dan allochtone voetbalclubs voorkomen, moeten
allochtonen verhoudingsgewijs vaker tegen autochtonen spelen. Uit interviews blijkt dat de
spelers vooral in de periode direct na de oprichting van de clubs, conflicten hadden met hun
autochtone tegenspelers. Verschillende allochtone en autochtone bestuursleden, scheidsrechters
en medebezoekers bevestigen dit.
Een citaat van een bestuurslid van de voetbalvereniging Remo (Reëel en moreel) uit Den Haag.
“…in het beging toen de allochtonen en de Nederlandse voetballer elkaar nog niet
hadden ontmoet.. toen heerste er van beide kanten nog vooroordelen. De
Surinamers scholden de autochtonen uit van ‘boeren’ en de autochtonen scholden
de Surinamers uit van ‘zwarten’, ‘luilakken’, ‘brulapen’, et cetera. Daarnaast
konden geen van de partijen tegen hun verlies...er is ook veel gevochten en veel
boetes zijn uitgedeeld, maar als ik vandaag een balans moet opmaken hoe de
verstandhouding tussen allochtone spelers en autochtone spelers is, inclusief
scheidsrechters en publiek, dan moet ik zeggen dat er een veel betere verstandhouding ontstaan is...men heeft niet alleen maar veel over elkaar geleerd, maar
zeker ook over zichzelf, bijvoorbeeld hoe om te gaan met discriminatie tijdens de
sport, hoe om te gaan als mensen jou aandacht willen afleiden, en zeker ook hoe
om te gaan met het verliezen van een wedstrijd…vroeger was de sportpagina van
De Haagse Courant op de maandagen altijd vol met sensationele kopstukken over
de vele rellen en vechtpartijen tussen de spelers en supporters van Remo tegen
andere Nederlandse spelers…Intussen is er veel veranderd. De Westlandse boeren
weten nu ook dat Surinamers goed kunnen voetballen en dat ze gewoon werken
en verantwoordelijk zijn voor hun gezinnen en anderen. Net als de Surinamers die
nu minder emotioneel zijn als ze verliezen of benadeeld worden. Door als sporter
in contact te treden met de externe omgeving, leert men om te gaan met
interculturele conflicten. ‘Voetbal is oorlog,’ zei Michiels. Dat doet zich niet
alleen maar voor wanneer Feyenoord tegen Ajax voetbalt, of Nederland tegen
Duitsland. Ook op lagere niveaus, wanneer allochtonen tegen autochtonen
sporten… De allochtonen en autochtonen leren om te gaan met hun emoties en
buiten hun grenzen te treden ... door sport te bedrijven hebben allochtonen van
autochtonen veel respect van elkaar afgedwongen. Het komt sporadisch voor dat
voetbalwedstrijden tussen allochtonen en autochtonen uit de hand lopen zoals
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vroeger. Wat zou er gebeurd zijn als die allochtonen niet zouden hebben gesport
vanuit hun eigen voetbalclubs”?
Ook verschillende autochtone scheidsrechters en trainers die al heel lang in de voetbalsport
meedraaien, zijn van mening, dat doordat grote groepen allochtonen binnen eigen kring zijn
gaan sporten, er uiteindelijk binnen het sportdiscours een positieve mentaliteitsverandering
ontstaan is onder de autochtone en allochtone sporters. Ook zij meten, dit af op basis van het
voorkomen van veel minder incidenten dan vroeger. Volgens hen heerst er nu veel meer
respect, verdraagzaamheid en vriendschap tussen de allochtone en de autochtone voetballers.
Dit zou vermoet ik, een reden zijn waarom het ervaren van discriminatie in de voetbalsport
door de respondenten niet significant voorkomt.
Ook Verweel en anderen (2005) laten zien dat er vroeger vechtpartijen uitbraken tussen
allochtonen en autochtonen, omdat allochtonen zich vernederd voelden door autochtonen in
de sport. Maar nu, merken zij op, leren ze in allochtone sportverenigingen gezamenlijk om te
gaan met de negatieve beeldvorming die Nederlanders van hen hebben en wisselen ze ook
veel informatie uit hoe ze kunnen omgaan met Nederlanders en met maatschappelijke
processen en organisaties48.
Naast de interactionele functies van de sportclubs als ‘service delivery organization’ ,
verwezenlijken ze ook een socialiserende rol. Zo worden de nieuwe leden binnen een
voetbalclub ingelijfd met nieuwe waarden en normen van de vereniging. Deze vorming heeft
echter ook een breder effect op de attitudevorming van de voetballers. Een Marokkaanse coach
van de voetbalvereniging Groene Ster Maroc zegt: “Standaard wordt van de leden verwacht dat
ze goed weten om te gaan met de volgende waarden: discipline, doelgerichtheid, teamwerk,
prestatiegerichtheid, verdraagzaamheid, tolerantie, verantwoordelijkheid en gezelligheid”. Ik
heb deze waarden niet getoetst, wel kan ik aannemen dat als de respondenten niet zouden gaan
sporten, zij dan de verenigingscultuur niet zouden leren kennen. Daarnaast blijkt uit diverse
onderzoeken, (Zie Verweel e.a.2005), dat sporters eerder dan niet sporters, op weg naar het
eigen maken van sociaal kapitaal, diverse waarden in verenigingsverband eigen maken, zoals
tolerantie en geloof in de medemens.
Sportverengingen in het algemeen, zeker als men te maken heeft met jeugdteams, organiseren
jaarlijkse sportkampen. Een activiteit die men vaak overgenomen heeft van de Hollandse
sportclubs. Het sportkamp is primair ontwikkeld als een manier om jonge spelers in de cultuur
van de sportclub in te lijven. De bedoeling van zo’n kamp is onder andere het ontwikkelen van
saamhorigheid bij de kinderen. Tijdens de kampdagen hebben zij een unieke gelegenheid om
met elkaar over hun eigen belevenissen te praten. Wat zij daarbij ten berde brengen is onderling
herkenbaar, omdat zij in het algemeen hetzelfde referentiekader hebben. Er wordt gepraat over
de thuisbasis, over school, vrienden, sport, voeding, prestaties, et cetera. Het sportkamp is
beslist niet alleen een sportaangelegenheid; het heeft een breder opvoedkundig doel en bereik.
Tijdens het kamp leren de kinderen om dingen gezamenlijk te doen, bijvoorbeeld tijdens de
corveediensten na het eten. Als de kinderen rommel maken, wordt hen geleerd die zelf op te
ruimen, zoals hen ook geleerd wordt om op een gepaste manier met de natuur om te gaan,
verantwoording af te leggen, zich bewust te worden van hun persoonlijke handelen en
gedisciplineerd te leven. Zo maken zij zich een mentaliteit eigen die niet alleen de sportclub ten
goede komt, maar ook de verdere loopbaan van het kind. Tijdens het kamp is een belangrijke
plaats ingeruimd voor het kringgesprek. Dit kringgesprek is bedoeld om te weten te komen wat
zich afspeelt binnen het individu en in de groep. De omstandigheden voor zo’n gesprek zijn
buitengewoon gunstig, omdat de deelnemers zich eenzelfde soort referentiekader hebben eigen
gemaakt. Op school, waar zij in een heterogene omgeving verkeren, zullen zij niet gemakkelijk
over hun thuissituatie kunnen praten. De kinderen mogen bovendien hun gevoelens in de eigen
taal uitdrukken. Ook dit is iets wat in de heterogene schoolomgeving niet gauw mogelijk is. Pas
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wanneer de kaderleden van de club een tijdlang samen met de jeugd deelgenomen hebben aan
allerlei pedagogisch-getinte spelletjes, serieuze opdrachten hebben uitgevoerd en kleine survival
trips hebben meegemaakt, krijgen zij het gevoel dat zij dicht bij de jeugd staan. Dan pas weten
zij hoe het thuisfront eruit ziet, wat het referentiekader is en welke typische problemen de
kinderen tegenkomen.”
Een bestuurslid van de voetbalvereniging Zwarte Pijl in Rotterdam zegt:
“Later, wanneer het kind naar een andere vorm van onderwijs zal gaan of wanneer
hij zich gaat begeven op de arbeidsmarkt, zal hij veel profijt hebben van de
gedisciplineerde houding. Er zijn ook ouders die, doordat zij het niet beter geleerd
hebben, verzuimen hun kinderen deze houding aan te leren... we leren de kinderen
ook nieuwe terreinen te verkennen en hun grenzen te verleggen. Zo kunnen zij
deelnemen aan een playbackshow, zij kunnen toneel spelen en zelf liederen
zingen. We proberen als pedagogen de jongens bij elkaar te brengen, het
natuurlijk gezellig met elkaar te hebben, hen zelfvertrouwen te laten krijgen, maar
tegelijkertijd hopen we dat zij zich tevens de juiste houding kunnen eigen maken.
Naast het voetballen, kunnen de kinderen zelf ontdekken of ze andere talenten
hebben.”
Een van de specifieke problemen die de respondenten bij Hindostaanse, Turkse en
Marokkaanse kinderen tegenkomen is de non-assertieve opvoeding. Non-assertiviteit wordt,
althans volgens sommige respondenten, binnen menig allochtoon gezin beschouwd als ‘het
ideale gedrag van een braaf kind’. Op school en op de sportclub wordt het kind echter geacht
assertief te zijn; daardoor kan het zijn mening leren uiten. Binnen de club worden de jonge
kinderen niet alleen gecoacht om te presteren, maar ook om een beter mens te worden. Het
voetbalspel is een strategisch interactiespel. Zo leert men, naast speltechniek, strategisch te
denken en zich assertief te gedragen. “Assertiviteit is primair je mannetje staan, je moet je niet
zomaar door een duwtje laten vallen, maar een duwtje altijd kunnen opvangen. Jouw
lichamelijke assertiviteit is een belangrijk voertuig van je mondelinge assertiviteit”, zegt de
voorzitter van de voetbalvereniging Toofan uit Den Haag.
Aan de andere kant zijn er ook jeugdigen die juist agressief gedrag vertonen, waardoor de
kleinste problemen op het veld radicaal kunnen escaleren. De allochtone spelers kunnen al snel
geneigd zijn om alles wat krom of scheef is aan discriminatie te wijten. Ook zij leren om te gaan
met hun eigen gedrag en dat van anderen en om een mogelijk aangepast gedrag te ontwikkelen.
Een citaat van de jeugdleider van de voetbalclub Zwarte Pijl in Rotterdam.
“Om hen instrumenten aan te reiken om beter en gemotiveerd te worden, om een
assertief gedrag te vertonen en om beslissingen te nemen, krijgen zij verschillende
rollen die zij binnen de vereniging en tijdens de kampactiviteiten moeten
vervullen. Zo krijgen zij rollen van een teamleider. Bij de uitvoering van de rol
mogen zij fouten maken. Als teamleider moeten zij initiatieven nemen. Dit
vergroot hun zelfvertrouwen ... we zijn van mening dat dit een positieve weerslag
zal hebben op het schoolgebeuren en de samenleving.”
Uit hoofdstuk 8 is gebleken dat de allochtone voetballers die in gemengd verband sporten in
het algemeen meer op de autochtone cultuur en netwerken zijn gefocust dan de allochtone
voetballers die in eigen kring sporten. Tevens zijn zij moderner georiënteerd en zijn eerder
gevoelig voor het aangaan van emotionele bindingen met autochtonen dan de allochtonen die
in eigen kring sporten. Tussen de etnische leden kunnen de verschillen soms erg groot zijn.
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De allochtone voetballers die in eigen kring sporten zijn sterker zijn gericht op de eigen
cultuur en groep en onderhouden eerder bindingen met hun herkomstlanden dan de
voetballers die in gemengd verband sporten. De laatstgenoemde groep onderhoudt eerder
bindingen met familieleden in Nederland. De oriëntatie op transnationale bindingen dan wel
eigen etnische leden in Nederland hebben geen negatieve invloed op de arbeidsparticipatiegraad, gerichtheid op de autochtone media en autochtonen als buren, maar eerder op de
cultuurbeleving. Verder blijkt dat de motivatie van de voetballers die in eigen kring sporten
veel meer te maken heeft met het kunnen behouden en beleven van de eigen etnische identiteit
dan de voetballers die in gemengd verband sporten. De laatstgenoemde groep heeft eerder een
zakelijke relatie met hun voetbalclubs en besteedt in tegenstelling tot de eerstgenoemde groep
veel minder tijd in hun voetbalclubs. De allochtone voetbalclubs vervullen een bredere sociale
en culturele functie voor de leden dan de Hollandse voetbalclubs waar men in gemengd
verband sport.
Toch zijn er ook overeenkomsten tussen beide groepen: zo zijn ze meer op de autochtone
media georiënteerd dan op de eigen media. Beide typen voetballers geven over het algemeen
eerder er de voorkeur aan autochtonen als buren dan aan hun eigen etnische leden. Daarnaast
blijkt dat de voetballers die in eigen kring dan wel in gemengd verband sporten, voelen zich
in hun woon- en leefomgeving evenveel door autochtonen geaccepteerd.
Allochtone voetbalclubs vullen als ‘service delivery organization’ net als Hollandse
voetbalclubs de functie van een sociaal voertuig. Door de steeds terugkerende interactie
tussen allochtonen en autochtonen is er in de loop van de tijd veel meer begrip, tolerantie en
vriendschap tussen beide groepen voetballers gerealiseerd.
Uit het onderzoek blijkt dat de gerichtheid van de voetballers op transnationale bindingen dan
wel op de eigen etnische leden / familieleden in Nederland, heeft geen significante invloed op:
hun arbeidsparticipatie; de wil om met gemengde groepen tijdens de werkpauze te
communiceren; de preferentie voor autochtonen als buren en de gerichtheid van hen op de
autochtone media.
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Hoofdstuk 9
9.1

Conclusie

De problematiek

Volgens Bourdieu (1991) is sport klassegebonden en houdt die aldus tegenstellingen in stand
(Bourdieu 1991). Sport sluit in en daardoor is sport onderscheidend (Elling 2000). Daarnaast
staan binnen sportclubs verschillende belangen en identiteiten op het spel en hebben die
eerder een gedifferentieerde cultuur dan een op harmonie gebaseerde corporate culture
(Verweel 2000, Weick 1995). In schrille tegenstelling tot deze achtergrond wordt sport in
Nederland en diverse Europese landen die zich rekenen tot natielanden, gebruikt om de
nationale identiteit te bevorderen. Sport in eigen kring staat dan ook in het teken van nationale
ideologieën hoe migranten in de samenleving op te nemen. In Nederland is sporten in eigen
kring, vanaf haar ontstaan, geïncorporeerd binnen een breder maatschappelijk en politiek
kader. Daardoor is de functie van sport in eigen kring onderhevig aan maatschappelijke
belangen. Vanaf het midden van de jaren ’70 tot midden van de jaren ’90 werd sport in eigen
kring als de betekenis van zelforganisaties van migranten beschouwd en als mogelijkheid om
te emanciperen binnen eigen kring. Dit verwijst naar het gedachtegoed van de verzuiling in
Nederland, hetgeen een voedingsbodem is voor non-conformiteit (vgl. Rath 1991).
De nieuwe integratievisie gebaseerd op de assimilatie-ideologie vanaf het midden van de
jaren negentig gaat ervan uit dat allochtonen alleen dan geïntegreerd kunnen worden, wanneer
zij afstand doen van hun cultuur en zich de belangrijke waarden en normen van de
Nederlandse cultuur eerst eigen maken. In dat kader wordt sport in eigen kring als
belemmering ervaren voor de integratie (vgl. Duyvendak 1998, vgl.Verweel 2007). Er is dus
een spanningsveld tussen de wetenschappelijke betekenis van sport in de samenleving (zie
Bourdieu 1991, Verweel 2000, Elling 2000) en de maatschappelijke betekenis van sport in
eigen kring.
Een tweede spanningsveld heeft betrekking op de status die aan de migrant wordt toegekend
en het behoud van de eigen identiteit. Vanuit de traditionele opvatting over migranten ging
men ervan uit dat zij óf tijdelijk óf permanent in de ontvangstsamenleving zouden verblijven
en áls men definitief in het vestigingsland zou blijven, zou men gaandeweg de eigen cultuur
inleveren en zich de cultuur van het gastland eigen maken. Die status van de migrant schijnt
echter verouderd te zijn, want de migrant is een transmigrant. Zeker in een snel groeiende
globalisatie onderhoudt hij meer dan voorheen allerlei transnationale en sociale betrekkingen
(zie Glick-Schiller, Basch en Szanton-Blanc (1992). Concreet heeft het spanningsveld te
maken met het transnationalisme en het integratievraagstuk in Nederland. Er is tot nu toe
weinig onderzoek verricht naar de relatie tussen transnationalisme en integratie. Wel worden
er discussies gevoerd onder migratieonderzoekers en politici. Feit is wel dat over het
algemeen beide zaken in de Nederlandse politiek op gespannen voet staan. Zo wordt de
blijvende identificatie dan wel loyaliteit met het herkomstland en met internationale
verspreide migrantengemeenschappen eerder als een belemmering ervaren voor integratie in
het vestigingsland (Snel, Engbersen en Leerkes 2004). Algemeen wordt ervan uitgegaan dat
migranten die zich richten op de eigen groep – zoals sport in eigen kring – eerder
belemmeringen zouden ervaren om in de samenleving te integreren dan zij die niet gericht
zijn op de eigen groep, zoals zij die gemengd sporten (vgl. Verweel 2007).
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In de conclusie zal ik nagaan in hoeverre een dergelijke aanname ook met de werkelijkheid
overeenkomt. Concreet zal ik in de conclusie antwoord geven op de eerder geformuleerde
deelvragen die betrekking hebben op de ontstaansprocessen van allochtone
voetbalverenigingen enerzijds en anderzijds op de sociaalstructurele en sociaal-culturele
integratieachtergrond van de sporters die in eigen kring sporten. Als contrastgroep gebruik ik
hiervoor de allochtonen die in gemengd verband sporten.
Dit hoofdstuk is als volgt georganiseerd. Paragraaf 9.2 gaat in op de oorzaken van de
ontstaansprocessen van de allochtone voetbalverenigingen. Paragraaf 9.3 met als titel Multiculti en het belang van de eigen identiteit, bespreekt het kader van de ontstaansprocessen van
de allochtone voetbalverenigingen, identiteit, transnationale bindingen en conflict. Paragraaf
9.4 behandelt de ontwikkeling van de allochtone voetbalverenigingen en sociaal kapitaal en
bespreekt in een aparte paragraaf de grenzen van sociaal kapitaal. Paragraaf 9.5 gaat over de
voetballers, daarbij worden in paragraaf 9.5.1 en in paragraaf 9.5.2 respectievelijk aandacht
besteed aan de sociaal-structurele integratie en sociaal-culturele integratie. Paragraaf 9.5.3
gaat over de gerichtheid van de voetballers op de Nederlandse cultuur en groep en in
paragraaf 9.5.4 wordt verder aandacht besteed aan de gerichtheid van de allochtone
voetballers op de eigen cultuur en groep. Tenslotte gaat paragraaf 9.5.5 over sport in eigen
kring en identiteit.
9.2

Oorzaken van de ontstaansprocessen van de allochtone voetbalverenigingen

Tegen de achtergrond van deze problematiek zal ik in dit hoofdstuk antwoord geven op de
geformuleerde vraagstellingen die betrekking hebben op organisatie- en spelersniveau.
Op het organisatieniveau volgt het antwoord op de volgende deelvragen.
Welke factoren hebben aanleiding gegeven voor het ontstaan van de allochtone
voetbalverenigingen in de Nederlandse samenleving? Op welke wijze speelt de eigen identiteit
een rol bij de ontstaansprocessen van de voetbalclubs en in hoeverre heeft die betrekking op de
directe omgeving dan wel op transnationale bindingen? Verwerven allochtone
voetbalverenigingen in hun oprichtingsfase bonding, linking en bridging sociaal kapitaal?
Om deze vraag te beantwoorden laat ik de ontstaansprocessen van de voetbalverenigingen uit
de hoofdstukken vier, vijf en zes de revue passeren.
Uit het onderzoek blijkt dat de organisatieontwikkeling van de voetbalclubs zich over het
algemeen voltrokken heeft in drie fasen, namelijk de preofficiële fase, de formaliseringfase en
de take-off-fase. De preofficiële fase kenmerkt zich door een proces van groepsvorming die
uiteindelijk geresulteerd heeft in het ontstaan van de voetbalverenigingen. De factoren
verwijzen naar ontwikkelingen in het ontvangstland, het herkomstland, op clubniveau en de
onderlinge beïnvloedingssfeer. Om de ontstaansprocessen van de allochtone
voetbalverenigingen in kaart te brengen heb ik het analysekader van Tsui-Auch (2005)
gebruikt. De genoemde theoretische perspectieven functioneren niet autonoom, maar
beïnvloeden elkaar.
Beziet men de ontstaansprocessen van de onderzochte groepen, dan kan opgemaakt worden
dat de Surinamers van alle onderzochte groepen, het meest bekend zijn met de voetbalsport.
Zij waren in het herkomstland als spelers en in enkele gevallen als kaderlid betrokken bij
voetbalverenigingen. Ook hebben de Surinamers al vanaf hun prille komst naar Nederland
hun voetbalclubs opgericht, terwijl dat proces bij de Turken en Marokkanen veel later is
begonnen, met name onder de tweede en derde generaties. Als ik de belangrijkste factoren die
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verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de voetbalverenigingen op een rij zet, dan blijkt
dat in het ontstaanstraject clusters van factoren van belang zijn geweest voor de oprichting
van de voetbalclubs, waarbij zich drie trends hebben voorgedaan, namelijk: de eerste
nederzettingen van etnische voetbalclubs uit het herkomstland; vervolgens ontstaan van
voetbalclubs op basis van differentiatie op intra-etnisch niveau; en tenslotte het ontstaan van
voetbalclubs als gevolg van stedelijke verkleuringprocessen waarbij er sprake is van etnische
diversiteit en inter-etnische differentiaties.
1. De eerste nederzettingen van etnische voetbalclubs uit het herkomstland
De ontstaansprocessen van de Surinaamse voetbalvereniging Toofan staan in het teken van de
culturalistische en structuralistische perspectieven. In het eerste geval gaat het om de etnische
gelegenheidsstructuur uit het herkomstland, waarbij men een regioclub naar eigen etnische
maatstaven in het nieuwe land in een wat gewijzigde vorm reproduceerde. Door het geringe
aantal Surinamers in Den Haag en het ontbreken van Surinaamse voetbalclubs waren er geen
conflicten tussen de spelers die uit diverse regio’s afkomstig waren. Op het structuralistische
niveau zijn verder de volgende factoren van belang: groepsvorming als gevolg van het
immigratieproces (vgl. Vermeulen 2005) en de rol van de politieke gelegenheidsstructuur
(Hannan en Freeman 1989; Rijkschroeff en Duyvendak 2004).
Ook de ontstaansprocessen van de voetbalverenigingen Robin Hood en De Ster kunnen het
best verklaard worden vanuit de structuralistische en culturalistische perspectieven. Onderling
doen zich gradatieverschillen voor naargelang ze later zijn opgericht. Vanuit het
structuralistische perspectief dankt de voetbalvereniging Robin Hood haar ontstaan aan de
gevolgen van het immigratieproces. De creoolse studenten studeerden in de jaren ’60 in Den
Haag en omgeving en als gevolg van hun sociale en culturele ontwrichtingen zochten ze
elkaar op en hadden ze een hechte groep gevormd. Daarnaast speelt de gelegenheidsstructuur
een rol. Daarbij gaat het om de aanwezigheid van de Hindostaanse voetbalclub Toofan in de
omgeving, die appelleerde aan de etnische gelegenheidsstructuur uit het herkomstland.
Vervolgens was ook de groepsvorming van invloed van creoolse jonge mannen die geregeld
bij elkaar kwamen in het Surinaamse café “Collos Place” en waartoe enkele ex-international
voetballers uit het herkomstland behoorden. Door de politieke gelegenheidsstructuur in
Nederland werden ze als buitenlanders gezien en bekleedden ze marginale maatschappelijke
posities. Vanuit deze groepsvorming speelde men in de weekenden ad hoc georganiseerde
voetbalwedstrijden. De kerngroep, die voornamelijk uit (ex)studenten bestond en samen met
andere creoolse landgenoten op geregelde tijden aan de Barentzstraat sociale activiteiten
organiseerde, had door deze ontwikkelingen gaandeweg de behoefte om een
voetbalvereniging op te richten. De kerngroep was ook culturalistisch georiënteerd. Hun
groepsvorming bestond voornamelijk uit creoolse jonge mannen, net zoals dat onder de
Hindostaanse jonge mannen gaande was, en bij de oprichting van de eigen voetbalvereniging
appelleerde men aan de etnische gelegenheidsstructuur uit het herkomstland, in het bijzonder
aan de creoolse voetbalvereniging Robin Hood uit Paramaribo. Den Haag was nu verrijkt met
een reproductie van Hindostaanse en creoolse voetbalclubs uit Suriname.
Voor de oprichting van de Javaanse voetbalvereniging De Ster vindt er eerst een
groepsvorming van de Javaanse immigranten in het Zuiderpark van Den Haag plaats, waar de
vele Surinaamse etnische groepen langs de zelfgemarkeerde veldlijnen ad hoc georganiseerde
wedstrijden speelden tegen andere teams uit het herkomstland. De meeste Javaanse jonge
mannen waren afkomstig uit verschillende regiogerelateerde Javaanse voetbalclubs in het
herkomstland.
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Door de onderlinge groepsbindingen kon men de sociale en culturele ontwrichtingen als
immigranten compenseren, maar tegelijkertijd stapte men langzamerhand ook in een etnische
segmentatie van sportbeoefening uit het herkomstland. De wens naar een eigen Javaanse
voetbalclub kon niet meer uitblijven, aangezien er al een Hindostaans Toofan en een creools
Robin Hood opereerden die hun eigen sportinfrastructuur hadden ontwikkeld. De onderlinge
regionale bindingen onder de Javaanse jonge mannen uit het herkomstland werden tot een
eenheid gesmeed, dit in tegenstelling tot de Hindostanen, en er werd een eigen Javaanse
voetbalvereniging opgericht. In de statuten gaf men duidelijk te kennen naast de voetbalsport
ook aandacht te besteden aan de eigen identiteit. Toch gaf men de vereniging geen Javaanse
naam, maar een “neutrale” identiteit, om daardoor een brug naar de autochtonen te slaan.
De voetbalverenigingen Toofan, Robin Hood en De Ster zijn chronologisch gezien na elkaar
opgericht en belichamen de interetnische segmentatie van de voetbalcultuur uit het
herkomstland. In Den Haag was inmiddels een dwarsdoorsnede van de Surinaamse bevolking
gearriveerd. Dat gaf aan sommige Hindostaanse groepen aanleiding om nu hun identiteit
gerelateerd aan de intra-etnische verhouding uit het herkomstland te reconstrueren.
2. Ontstaan van voetbalclubs op basis van differentiatie op intra-etnsich niveau
De voetbalvereniging Takdier Boys dankt haar ontstaansproces aan de structuralistische,
culturalistische, en institutionalistische perspectieven. Volgens het structuralistische
perspectief gaat het om het groepsproces in het Zuiderpark, waar de kernleden behoefte
hebben elkaar te ontmoeten en elkaar sociaal, emotioneel en psychologisch te ondersteunen,
als gevolg van hun immigratieproces. Dat groepsproces is gepaard gegaan met primordiale
sentimenten uit het herkomstland. In hun omgeving kwamen er, naast de vele Hollandse
voetbalverenigingen, ook een Hindostaanse en een creoolse voetbalvereniging voor, hetgeen
al een appel deed op een etnische segmentatie uit het herkomstland. Ze wilden graag
voetballen, en waren in eerste instantie zeker niet van plan om een eigen voetbalvereniging op
te richten. Daarom hebben zij zich aangesloten bij de voetbalvereniging Toofan, een keuze die
voortvloeit uit hun etnische gelegenheidsstructuur uit het herkomstland, waar Hindostanen,
creolen en Javanen over het algemeen sportten binnen eigen etnische clubs. De
voetbalvereniging Toofan, die als een moederclub voor de Hindostanen uit Suriname in de
jaren zestig en zeventig diende, kreeg steeds meer te maken met instroom van mensen uit
diverse regio’s uit Suriname. In dat kader was deze voetbalvereniging verwikkeld in haar
eigen organisatie-ecologisch proces als gevolg van de niet ophoudende instroom van
immigranten uit Suriname, waardoor de onderlinge differentiatie van de leden binnen Toofan
ook toenam. Op een gegeven moment ontstond er een frictie binnen Toofan, omdat er zich
een leiderschapsconflict voordeed op basis van primordiale sentimenten; een groep
voetballers die sterk verbonden was met de regio Kwatta in het herkomstland, wilde graag dat
hun vedette de trainer zou worden, ondanks dat hij niet gediplomeerd was. Dat accepteerde
het bestuur van de voetbalvereniging in eerste instantie wel. Later bleek dat een groep
voetballers die zich met een andere regio in het herkomstland verbonden voelde, bezwaren
toonde tegen de aanstelling van deze trainer. Aangezien dat op een intern conflict dreigde uit
te lopen, heeft het bestuur toen het contract van de trainer niet verder verlengd. De groep
voetballers uit Kwatta inclusief de trainer zijn toen uit de vereniging gestapt. Als groep kon
men rekenen op sentimenten van mensen uit de eigen regio uit het herkomstland die zich als
gevolg van nieuwe immigratiegolven in Den Haag aandienden. Men kwam weer terecht in het
Zuiderpark, waar het groepsproces verder vorm kreeg op basis van de etnische
gelegenheidsstructuur uit het herkomstland. Daarbij bleek dat de groep hoofdzakelijk bestond
uit jonge mannen uit twee regioculturen, namelijk Kwatta en van Pad van Wanica uit het
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herkomstland. Uiteindelijk heeft dat groepsproces geleid tot de oprichting van de
voetbalvereniging Takdier Boys.
De voetbalvereniging TAC’90 is door fusie tussen de voetbalverenigingen Takdier Boys en
Amer Deep tot stand gekomen. Daartoe zijn de institutionalistische le, structuralistische en
culturalistische perspectieven van invloed geweest.
Vanuit het institutionalistische le perspectief gaat het om de organisatie-ecologische
processen onder invloed van de ontwikkelingen in de externe omgeving. Vanuit dit
structuralistische perspectief bleek dat door de grote dichtheid (vgl. Hannan en Freeman
1989) van Surinaamse voetbalverenigingen in Den Haag ook de onderlinge concurrentie
toenam en dat dit tot gevolg had dat zeker bij de voetbalvereniging Takdier Boys zich steeds
minder leden aanmeldden, waardoor de vereniging er financieel gezien op achteruit ging. Ook
hadden beide verenigingen last van versplintering van voetbaltalenten, omdat sommige
spelers door andere verenigingen weggelokt werden. Een andere ontwikkeling in de externe
omgeving had te maken met de politieke gelegenheidsstructuur, met name het
bestemmingsplan van de gemeente Den Haag om sportaccommodaties dicht bij de
woonwijken te plaatsen. Volgens plan zouden dan op de vrijgekomen plaats luxe huizen
gebouwd worden. In dat geval zou dan de sportaccommodatie van de voetbalvereniging
Takdier Boys gesloopt worden. Bij het fuseren bleek dat men minder gevoelig was voor de
aanvankelijk rationele overwegingen, want beide verenigingen waren ontvankelijk voor de
specifieke culturen. Uiteindelijk bleek dat de etnische gelegenheidsstructuur uit het
moederland doorslaggevend is geweest voor de keuze om met elkaar te fuseren. Deze
culturalistische ingeving zal later binnen de nieuw gevormde vereniging nog verder een
betekenisvolle rol spelen.
De voetbalvereniging Wanica Star komt voort uit de voetbalvereniging TAC’90. De factoren
die hier van invloed zijn hebben betrekking op het institutionalistische perspectief. Het
ledental van de voetbalvereniging TAC’90 was na de fusie sterk toegenomen. Dat ging niet
gepaard met het aantal kaderleden. Verder had de fusie binnen deze voetbalvereniging er nog
niet toe geleid dat de culturen en onderlinge affiniteit van de twee voetbalverenigingen
Takdier Boys en Amer Deep tot een eenheid waren gesmeed. In die zin was TAC’90 met haar
organisatie-ecologische processen bezig en tijdens die ontwikkeling ontstonden er momenten
waar het toebedelen van centrale posities aan kaderleden gepaard ging met het voortrekken
van mensen die tot een bepaalde bloedgroep behoorde, hetgeen refereerde aan een bepaalde
regio in het herkomstland. Vanuit deze culturele en politieke gelegenheidsstructuur binnen
TAC’90 ontstond een spanningsveld van belangen en conflicten en kristalliseerde zich op de
achtergrond een relatief kleine groep onder leiding van een “lokale held” die zijn verdiensten
had in het herkomstland. In hun ogen leek TAC’90 op een arena, waarin gestreden werd om
belangen, status en kapitaal. Daarbij ging het om bepaalde posities in de vereniging die
gelieerd waren aan aanzien en het bestendigen van een bepaalde regionale identiteit. Zij
hadden sterk het gevoel dat ze daardoor tussen wal en schip zouden geraken en hadden nu, als
nooit te voren, behoefte de eigen latente identiteit te etaleren die refereerde aan de regio
Wanica in Suriname. Niet voor niets werd de voetbalvereniging ook Wanica Star genoemd. In
dat opzicht appelleerde de groep aan de etnische gelegenheidsstructuur uit het herkomstland.
3. Ontstaan van voetbalclubs als gevolg van stedelijke verkleuringprocessen waarbij er
sprake is van diversiteit en interetnische differentiatie
Sportclubs zijn halfopen systemen. Enerzijds ondergaan ze invloeden van de omgeving door
de instroom van mensen en anderzijds oefenen de clubs, ten gevolge van de ondergane
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verandering, invloed uit op de leden (Verweel en de Ruijter 2000). Volgens de
structuratietheorie van Giddens (1979) gaat het om de agent causality en event causality. Uit
het onderzoek is gebleken dat als gevolg van de verkleuring van de wijken, ondergaan clubs
de instroom van nieuwe identiteitsmarkeerders die zich bij het sportdiscours aandienen. Zij
reproduceren de structuur van hun sociale gedrag en maken hun wensen binnen de clubs te
kennen. Vervolgens reageren de clubs op deze nieuwe input die weer een impact heeft op het
gedrag van alle leden in de clubs. In zekere zin vormen de voetbalclubs een spiegel, waarin de
tegenstellingen tussen groepen en ook hun behoeften in de samenleving, weer terug te vinden
zijn. In dit verband zijn de ontstaansprocessen van twee voetbalclubs met elkaar vergeleken:
één verkeerde in een beginnend verkleuringproces (Kismet) en de andere in een vergevorderd
verkleuringproces (BMT).
Om het ontstaansproces van de voetbalvereniging Kismet uit Amsterdam te begrijpen,
refereer ik eerst aan de groepsvorming van jonge Hindostaanse mannen in het Amsterdamse
bos, die zich even later als team aansloten bij de Hollandse voetbalvereniging Geuzeveld en
later bij de Hollandse voetbalvereniging genaamd Rombout in Amsterdam.
Het ontstaan van Kismet dient bezien te worden vanuit de achtergrond waarop beide
Hollandse voetbalverenigingen om zijn gegaan met de instroom van de Hindostaanse
voetballers als gevolg van een beginnend verkleuringproces in de omgeving: deze
verenigingen waren bezig met hun eigen organisatie-ecologische processen.
De voetbalvereniging BMT (Biedt Moedig Tegenstand) uit Den Haag was voorheen een
Hollandse voetbalvereniging en had vanaf de jaren negentig sterk te maken met
verkleuringprocessen in de woonomgeving, waarvan de invloeden ook te merken waren in de
vereniging. Het ontstaansproces van de voetbalverenigingen Kismet en BMT verwijst naar de
structuralistische en institutionalistische perspectieven. Bij het structuralistische perspectief
gaat het om verkleuringprocessen in de omgeving van de voetbalverenigingen die een invloed
hebben gehad op de samenstelling van het ledental en op de status van de clubs. Terwijl bij
het institutionalistische perspectief gaat het om de organisatie-ecologische processen die de
clubs, als input van de omgeving, moesten ondergaan. Daarnaast gaat het om de culturele en
politieke gelegenheidsstructuur binnen de clubs. Daarbij gaat het om de heersende waarden,
normen en opvattingen van de gevestigde leden in de clubs die enerzijds van mening waren
dat de nieuwkomers zich maar aan de Hollandse waarden en normen moesten aanpassen en
anderzijds hadden ze ook de macht om posities in de clubs toe of af te wijzen.
Voetbalclubs zijn culturele verschijnselen (vgl Anthonissen en Boessenkool 1998:226). Ze
vormen halfopen systemen en zijn niet alleen gevoelig voor sociaal-culturele ontwikkelingen,
maar ook voor de politieke macht die zich gaat manifesteren door de komst van mensen uit de
omgeving (vgl. Verweel en De Ruijter 2000). Zowel BMT-Hollands in Den Haag als
Geuzeveld en Rombout in Amsterdam had er geen moeite mee dat de allochtonen in de clubs
binnen eigen teams mochten opereren, totdat ze het gevoel kregen dat de oude Hollandse
clubidentiteit niet meer gewaarborgd kon worden. Dat ging echter niet vanzelf, want de
allochtone leden die in de clubs instroomden hebben ook hun unieke percepties die gevormd
zijn door hún cultuur, ervaring en beeldvorming (vgl. Loden en Rosener 1991). Binnen BMT
heerste de opvatting dat de Turken in de club moesten assimileren. Daarnaast hield men
structurele assimilatie tegen, want die zou de identiteit van de club schaden. Om de Hollandse
identiteit van de clubs te waarborgen heeft de voetbalvereniging Rombout getracht een
“spreidingsbeleid” binnen de club te hanteren, zodat de Hindostaanse spelers verspreid
zouden zijn in verschillende teams, ook in het eerste elftal. Daardoor zou de Hollandse
clubidentiteit gewaarborgd kunnen worden. Beide beleidsstrategieën zijn trouwens ook in het
politieke en maatschappelijke discours terug te vinden.
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Bij BMT vervulde de directe externe omgeving van deze voetbalclub een actieve
bufferfunctie, die ertoe leidde dat er een continue basisinstroom van Turkse spelers in BMT
kon plaatsvinden. De voetbalclub en de directe omgeving fungeerden als arena (vgl. de
Ruijter 2000) waarbij de Turkse spelers binnen de club een beroep konden doen op hun
backstage, de aanwezige Turkse buffer die voor een kwantitatieve toename zorgde en de
Hollandse spelers deden een beroep op hun “geboorterecht” als autochtonen waartoe de club
behoorde. Daarnaast was hun politieke macht in de club van invloed, die geïnstitutionaliseerd
was in de Algemene Ledenvergadering en het dagelijkse bestuur. De Turkse spelers konden
op basis van hun spelkwaliteit binnen de externe arena, het voetbalveld, de hoogste elftallen
vormen en konden op die manier de identiteit van de club afdwingen. Binnen de vereniging
echter, ook wel de interne arena genoemd, golden andere spelregels waarbij men nu ook te
maken had met andere actoren.
Er was een tweespalt in de vereniging met het gevolg dat de Turkse voetballers hun
overwinningen buiten de kantine, op de externe arena, vierden en de autochtonen hun
overwinningen in de kantine vierden, het domein van de vereniging waar ze de
aandeelhouders waren van politieke macht. Intussen nam de instroom van nieuwe Turkse
leden in de club steeds toe en het aandeel autochtone leden nam zienderogen af. Op het
moment dat de autochtone leden ervoeren dat de club was overgenomen en de decennia lange
Hollandse identiteit van de club niet meer gewaarborgd was, verlieten ze de club.
Bij de voetbalverenigingen Geuzeveld en Rombout domineerden de Hindostaanse spelers in
de externe arena. Binnen de interne arena hadden ze geen machtspositie, net zoals het geval
was bij BMT in Den Haag. In kwantitatieve zin vormden de Hindostaanse spelers een
minderheid en dat gaf de voetbalvereniging Rombout de gelegenheid om hen binnen de
vereniging te willen spreiden. Op een dergelijke manier wilde de Hollandse voetbalclub de
identiteit met elkaar delen. Een strategie die erg veel doet denken aan het poldermodel. Maar
de Hindostaanse spelers ervoeren een eventuele spreiding in de vereniging als een inbreuk op
hun collectief samenzijn, dat weer garant stond voor hun identiteit. Dus in wezen was het
conflict tussen de Hollandse voetbalvereniging Rombout en de Hindostaanse spelers
gebaseerd op het willen bereiken van een op consensus gerichte identiteit versus behoud van
de Hindostaanse identiteit. De Hindostanen bleven in de minderheid en konden binnen de
interne arena twee dingen doen: zich conformeren aan de wens van de club met het gevolg dat
ze dan hun eigen identiteit niet meer zouden kunnen behouden en beleven, of vluchten.
Uiteindelijk hebben de Hindostanen gekozen voor de zwarte vlucht en ging men terug naar de
roots van hun groepsvorming in het Amsterdamse bos.
Terwijl men aanvankelijk helemaal niet van plan was om een eigen voetbalvereniging op te
willen richten, is men gedurende een verblijf bij twee Hollandse voetbalverenigingen zich
meer dan ooit bewust geworden, dat het behoud van hun etnische identiteit alleen maar
gewaarborgd kon worden door een eigen voetbalclub op te richten. Dit gaf aanleiding later de
voetbalclub Kismet op te richten.
9.3

Multi-culti en het belang van de eigen identiteit

Het is de bedoeling in deze paragraaf antwoord te geven op de deelvraag: op welke wijze speelt
de eigen identiteit een rol bij de ontstaansprocessen van allochtone voetbalclubs en in hoeverre
heeft die ook betrekking op transnationale bindingen? Aangezien de eigen identiteit niet los
gezien kan worden van transnationale bindingen, zal ik geen rekening houden met de volgorde
van deze thema’s.
Het oprichten van nieuwe voetbalverenigingen onder allochtonen in Nederland dient in het
licht geplaatst te worden van globalisatieprocessen. Mensen betraden niet alleen
transnationale grenzen, maar dat ging ook gepaard met de export van hun instituties en
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mentale modellen over de manier waarop zij instituties vorm willen geven in de nieuwe
omgeving. In deze nieuwe omgeving ondernamen ze nieuwe acties om nieuwe sociale
contacten en relaties aan te gaan en ontwikkelen ze nieuwe identiteiten die ingebed zijn in
netwerken met autochtonen, leden uit de eigen etnische groep en het herkomstland. Ze
ontwikkelen een nieuwe sfeer van ervaring en nieuwe sociale relaties. Er wordt een nieuwe
situatie gecreëerd, een situatie die met de term “in betweenness” aangeduid wordt en
resulteert in gehybridiseerde instituties (vgl. Verweel en de Ruijter 2000).
Uit het onderzoek blijkt dat het ontstaansproces, ongeacht de ontstaansoorzaak, gepaard is
gegaan met het streven naar de beleving van de eigen identiteit. De leden onderhouden
emotionele banden met elkaar en refereren aan het verleden en aan het herkomstland. Zowel
de allochtone als de Hollandse voetbalverenigingen hebben laten zien dat zij een en dezelfde
kernwaarde gemeenschappelijk hebben, namelijk de eigen identiteit. Het verschil ligt in het
feit dat de autochtonen hun eigen etnische identiteit niet tot uitdrukking laten komen in de
sport, totdat het voortbestaan van de identiteit van de voetbalclub onzeker wordt. Dan nog
wordt de identiteit zoveel mogelijk van de persoon gescheiden, door uitdrukkingen te
gebruiken als “clubsfeertje”, “clubcultuur” of “clubidentiteit”. Daarnaast zal men dergelijke
zaken niet snel relateren aan de persoonlijke cultuur, omdat die in de privésfeer zou
thuishoren. Het is eerder een gebruik onder de autochtonen om niet over de eigen cultuur te
praten (vgl. Hofstede 2005), maar in wezen gaat het wel om de beleving van de eigen
culturele identiteit.
Verder blijkt dat de oprichtingsfase van de allochtone voetbalclubs gepaard is gegaan met
invloed van het transnationalisme. Zo werd groepsvorming onder de Surinamers in Nederland
gerefereerd aan inter- en intra-etnische tegenstellingen uit het herkomstland. Daarbij
fungeerden hun regiogerelateerde voetbalclubs als anker voor de instandhouding van hun
(sub) etnische identiteiten in Nederland. Op etnisch niveau bleken de Hindostanen sterk te
leunen op hun regiogebonden identiteit, waarbij hun regiogebonden voetbalclubs en
voetbalhelden een voorname rol speelden. Onder de Javanen leefden ook hun
regiogerelateerde identiteiten. Wellicht door hun relatieve minderheidsvorming onder de
Surinamers in Den Haag, en hun zwakke politieke en culturele positie die ze in relatie tot de
Hindostanen en creolen vanuit het herkomstland al ervoeren, zagen ze echter geen aanleiding
om regiogerichte clubs op te richten. Hun hunkering naar hun regiogerelateerde identiteit
vond wel plaats tijdens de zomerperiode, waarin zij regiogerelateerde teams formeerden en
tegen elkaar voetbalden.
Een ander teken van transnationale identiteit is dat men de opgerichte eigen voetbalclubs
vernoemde naar namen refererend aan het herkomstland. De Marokkanen noemden hun club
Groene Ster Maroc, de Hindostanen refereerden aan regiogerelateerde voetbalclubs, evenals
de creolen. Alleen de Javanen hebben uit tactische overwegingen geen Javaanse naam aan de
clubs gegeven, maar een Hollandse aandoende naam, namelijk De Ster. Daardoor hoopte men
makkelijker toegang te kunnen vinden bij de Hollandse voetbalclubs.
De oriëntatie op de regionale identiteiten uit het moederland is het grootst onder de
Hindostanen en Javanen. Bij de creolen speelde dit nauwelijks een rol. Ik vermoed dat dit te
maken heeft met het versurinamiseringsproces. Daarmee impliceer ik dat onder de creolen de
vorming van de Surinaamse nationale identiteit verder ontwikkeld is dan onder de
Hindostanen en de Javanen. Hiervoor verwijs ik naar historische omstandigheden die te
maken hebben met emancipatie van de creolen.
Uit het voorgaande blijkt dat naarmate de nieuw ingestroomde allochtonen aanspraak wilden
maken op de formering van het eerste elftal dan wel zitting wilden nemen in het bestuur, de
Hollandse voetbalverenigingen zich ontpopten als aparte etnische organisaties.
Bij de allochtonen wordt de etnische identiteit van de club op voorhand al bekend gemaakt.
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Een reden om bij instroom mensen die niet tot de cultuur van de gevestigde orde behoren en
die mogelijkerwijs een invloed kunnen uitoefenen op de identiteit van de club, te weren door
hen geen posities toe te kennen in het bestuur, hen het recht te ontnemen het eerste elftal, dat
ook als het vlaggenschip beschouwd wordt, van de club te vormen, of door de leden over de
club te spreiden, is omdat de kernbelangen op het spel staan. Dat geldt voor de Hollandse
voetbalvereniging BMT, Geuzeveld en Rombout, maar ook voor de Hindostaanse
voetbalvereniging TAC’ 90, die te maken had met Turkse elftallen.
Aangezien voetbalclubs gericht zijn op het behoud van de eigen identiteit, streven ze ernaar
zoveel mogelijk gelijkgezindheid in stand te houden, zodat hun monocultuur in tact blijft. Dus
op ideologisch niveau is men minder geneigd voorstander te zijn van diversiteit, omdat men
daardoor de eigen identiteit moet inleveren. Clubs in dergelijke fasen kenmerken zich door
weinig cohesie tussen de groepen onderling. Daarnaast is er weinig communicatie, maar is er
eerder sprake van miscommunicatie en onderling wantrouwen (vgl. Dohertij en Chelladurai
1999). Echter op operationeel niveau heeft men over het algemeen geen moeite met
diversiteit, want mensen uit wat voor pluimage dan ook bieden voor een voetbalclub in eerste
instantie de mogelijkheid dat de overleveringskans van de club als orgaan gegarandeerd is.
Met andere woorden, clubs kunnen te maken hebben met de instroom van grote groepen
mensen die tot de categorie “cultural diversity behoren. Dat betekent echter nog niet dat
daarmee ook de waarden en normen van de club zullen veranderen. Duyvendak en anderen
(1998) zeggen dat Nederlandse clubs veel waarden hechten aan hun traditionele clubcultuur.
Allochtonen zijn doorgaans wel welkom als individuele leden in de clubs, maar zij dienen dan
wel te integreren en daarmee wordt bedoeld: geen wederzijdse aanpassing van verschillende
groepen, maar aanpassing van de allochtonen aan de meerderheid.
Allochtonen die in groepen bij dergelijke Hollandse clubs binnentreden, kunnen al gauw
beschouwd worden als gevaar, omdat men niet meer het vertrouwen heeft dat de oude sfeer en
de onderlinge banden overeind zullen blijven. Door de komst van groepen allochtonen in een
club krijgt de gevestigde club het gevoel dat er een zekere balans verstoord is, al is dat alleen
maar een gewaarwording in gevoel. Verstoring van een zeker “evenwicht” is hier op zijn
plaats en de nieuwkomers worden als indringers beschouwd. Een soortgelijke situatie hebben
Bovenkerk e.a. (1985) gedemonstreerd als het gaat om de komst van groepen allochtonen in
woonwijken.
De Ruijter (2000) gaf eerder aan dat de samenleving als een arena beschouwd kan worden,
gebaseerd op conflicten en het beschermen van belangen. In het onderhavige onderzoek lijken
de sportverenigingen op een arena waarin teams en verenigingen voorkomen die elkaar
uitdagen omwille van de eigen identiteit. De sport werkt als symbool, dat zowel door de
allochtonen als door de autochtonen wordt gebruikt om hun identiteit te markeren. In die zin
vertegenwoordigt sport een sociaal veld (vgl. Bourdieu 1991), ook wel een structurele ruimte
bestaande uit gestratificeerde posities. De betrokkenheid en verworvenheid in het veld zijn
echter gebaseerd op een combinatie van iemands habitus, status, cultureel en menselijk
kapitaal en die groepen die het meeste kapitaal bezitten, zullen ook op een steeds effectievere
wijze toegang krijgen tot en positie behouden in het veld.
In de samenleving zijn er ook clubs die een gulden middenweg hebben ontwikkeld door de
waarden en normen van de club af te stemmen op de instroom van mensen die tot een
culturele diversiteit behoren. De Hollandse voetbalvereniging Wico in Rotterdam die diverse
Marokkaanse teams heeft opgenomen en hen een gelijkwaardige plaats in de club heeft
gegeven, beschouw ik als een club die niet zozeer op gelijkvormigheid, maar op diversiteit is
gericht. In dat geval heerst er onder de leden ook veel openheid en respect naar elkaar toe.
Daarvoor heeft de club het nodige voorwerk verricht door wederzijds vertrouwen in het
behoud van de eigen identiteit te waarborgen.
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9.4

Ontwikkeling van allochtone voetbalclubs en sociaal kapitaal

Uit de ontstaansprocessen van de voetbalverenigingen is gebleken dat de eerste groepsvorming,
ook wel de preofficiële fase, die later zal leiden tot de oprichting van de eigen
voetbalvereniging, helemaal in het teken staat van bonding social capital. De leden uit
voornamelijk een etnische groep en al dan niet behorend tot dezelfde regio uit het moederland,
komen bij elkaar in speelweiden, parken of huiskamers. Hun samenzijn staat in het teken van
recreatie, beleven van de eigen cultuur en het delen van sociaal-emotionele relaties in het
nieuwe land. Het voetballen is in de meeste gevallen hun collectieve bindmiddel. In sommige
gevallen, zoals bij de jongeren die later de voetbalvereniging Groene Ster Maroc en Robin
Hood hebben opgericht, hield men zich in eerste instantie niet bezig met het voetballen, maar
eerder met sociaal-culturele activiteiten.
Door middel van spontane duels leren ze hun grenzen te verleggen en vertrouwen te winnen.
Dat gaat ook gepaard met het organiseren van hun eigen talenten binnen het teamgebeuren.
Door dit bonding social capital raken ze verder vertrouwd en gemotiveerd in het eigen kunnen
en veranderen ze hun scope om hun groepsgebeuren te formaliseren.
De formaliseringfase kenmerkt zich door linking social capital, temeer daar men relaties
aangaat met overheidsinstanties, zoals gemeenten, sportbonden, sportverenigingen en
ondernemers. Ook in het geval dat men geen eigen club heeft opgericht, kan men door het
formeren van eigen voetbalelftallen relaties onderhouden met bijvoorbeeld de gemeente, om bij
een geschikte vereniging ondergebracht te worden. Anders kan men zelf contacten onderhouden
met bestaande voetbalverenigingen. Hun verworven sociaal kapitaal uit het moederland of uit
het nieuwe land wenden ze aan om gestalte te geven aan het institutionaliseren van hun team /
voetbalclub. Dit kan onderling erg verschillend zijn. Zo heeft de voetbalvereniging Toofan een
voorzitter die sociaal kapitaal had verworven in het herkomstland en ook in Nederland. In dit
laatste geval gaat het om netwerken die hij had verworven vanuit zijn werk. Weer in andere
gevallen, zoals bij de voetbalvereniging De Ster, was men minder bekend met sociaal kapitaal
dat aangewend kon worden om een vereniging te runnen.
Als migrant had men ook behoefte aan moed om in het nieuwe land met een eigen orgaan te
beginnen. Door de informele leiders en collectieve kracht werden ze daartoe steeds
aangemoedigd. In het ene geval ging men met bestuursleden uit bestaande clubs praten /
onderhandelen om daar onderdak te vinden om als team een integraal onderdeel te worden van
die club en weer in een ander geval legde men contact met de KNVB en andere officiële
instellingen, stelde men statuten samen, onderhandelde men met de gemeente en diverse
voetbalclubs voor beschikbare velden en onderkomen. Soms voldeed men niet aan het vereiste
aantal leden. Derhalve enthousiasmeerde men weer leden uit de eigen gemeenschap om lid te
worden van de op te richten voetbalvereniging. Ook ontbrak het aan genoeg startkapitaal en
daarom werden de leden gemotiveerd om te zoeken naar creatieve wegen om aan geld te komen
dan wel zelf werkzaamheden te verrichten. Zo werden er bij de oprichting van Robin Hood
oude kranten ingezameld om inkomen te genereren en bij het bouwen van de kantine van de
voetbalvereniging Toofan konden de leden hun diensten op het gebied van het aanleggen van
centrale verwarming, schilderen, etc. aan de vereniging leveren.
Na de oprichtingsfase wilde men met de take-off beginnen, maar men kwam al snel tot de
ontdekking dat er een hoop know-how voor nodig was om naast het sporten tegelijkertijd de
eigen voetbalclub in zijn totaliteit te managen. In de backstage(vgl. Bailey 1977) werkte men
aan het totale clubmanagement, waarbij het ging om: kantinebeheer, ledenadministratie,
financieel beheer, materiaalbeheer, het coachen van de voetballers om de juiste sportmentaliteit
te ontwikkelen, managen van onderlinge conflicten tussen bestuursleden, etc. De mensen die
binnen de club (enigszins) competentie dan wel feeling hadden voor diverse posten werden
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ervoor ingezet. Mensen met bestuurlijke kwaliteiten of zij die sowieso voorheen
vrijwilligerswerk deden werden breed ingezet. In de backstage verwierven de allochtone
sportclubs als mutual support organization’ bonding social capital: dat werd in stand gehouden
door de sfeer in de kantine, de eigen cultuurgebonden activiteiten, de jaarlijkse toernooien en
manifestaties.
In de frontstage functioneerde de voetbalclub als ‘service delivery organization’, d.w.z. als een
sociaal voertuig waarbij van diverse kanten bridging social capital verworven werd. In de
spelinteractie kwam men menigmaal voor de eerste keer in contact met de vele andere
voetballers die men – zonder lid te zijn geweest van de club – niet had ontmoet. Door de
wederzijdse onbekendheid was er zeker in de beginperiode sprake van een continue
krachtmeting waarbij sportiviteit gepaard ging met vooroordeel en treiterij. Bij de uitwisseling
tussen uit- en thuiswedstrijden ontmoetten de spelers elkaar ook binnen hun eigen kantine en
maakten zij kennis met elkaars eten, muziek en gewoonten. Op menselijk niveau ontstond er
veel meer begrip voor elkaar. Op het speltactische niveau leerden de allochtone voetballers
langzamerhand effectiever om te gaan met racisme en treiterij. Dat is een van de redenen
waarom er in het begin veel meer rellen en vechtpartijen tussen voetballers, allochtone en
autochtone voetbalclubs uitbraken en nu veel minder, omdat men bekender is geraakt aan
elkaar. Volgens Uslaner bevordert sport als geen andere vrijetijdsbesteding het vertrouwen
tussen mensen in de samenleving (Uslaner 1999).
Door de sportclub als socialiserende actor verwierf men bridging scoial capital: als
socialiserend lid van een sportclub – hetgeen een algemeen kenmerk is van sportverenigingen
die collectieve sportactiviteiten organiseren – leerde men teamwerk, discipline, doelgericht,
doelbewust en doeltreffend te handelen. Deze kwaliteiten worden ook vereist in samenlevingsen samenwerkingsverbanden; zeker wanneer er in de club jonge voetballers voorkwamen en
men op kamp ging, zoals het geval zich voordeed bij de voetbalvereniging Zwarte Pijl in
Rotterdam, werd er geïnvesteerd in hun cognitieve, communicatieve en emotionele
vaardigheden. Deze kwaliteiten komen goed van pas in het belang van de verdere ontwikkeling
van het kind als toekomstige burger in de samenleving.
Opvallend is dat de allochtonen die zich geformeerd hebben in een eigen voetbalclub en die
daarna bij een Hollandse voetbalclub in onderverhuur zijn gegaan, geen bedreiging vormen
voor het voortbestaan van de identiteit van de ontvangende club, omdat de grenzen van beide
identiteiten afgescheiden zijn door formele organen en dat geeft eerder aanleiding tot het
smeden van bruggen tussen de allochtonen en de autochtonen binnen een verenigingsgebouw.
Terwijl, als men zich als een apart team binnen een voetbalclub manifesteert (zoals gebleken
is in de voorfase van de oprichting van de voetbalclub Kismet bij de twee Hollandse
voetbalverenigingen Geuzeveld en Rombout in Amsterdam) men eerder van mening is dat de
clubidentiteit aangetast wordt door de mensen uit een andere cultuur die de club
binnenstromen. Beide groepen vallen terug op hun eigen etnische leden en er ontstaat eerder
negatief bonding social capital. Dat betekent dat men niet alleen gericht is op de eigen leden,
maar dat men als gevolg daarvan ook een negatieve attitude heeft voor de relatief andere in de
omgeving.
De allochtone voetbalclubs die bij de autochtone voetbalclubs onderkomen hebben gevonden,
laten zien dat er in de nieuwe situatie sprake kan zijn van bridging social capital wanneer men
elkaars culturen heeft geaccepteerd en wanneer ook de mogelijkheid bestaat dat men binnen het
verenigingsgebouw de eigen identiteit kan beleven, zoals dat zich voorgedaan heeft bij de
voetbalclub De Ster. In het geval dat men elkaars culturen misschien wel accepteert, maar er
geen mogelijkheid bestaat om de eigen identiteit te beleven, zoals het geval zich heeft
voorgedaan bij Robin Hood, valt men terug op de eigen groep, hetgeen eerder leidt tot de
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versterking van bonding social capital zowel onder de allochtone als ook onder de autochtone
leden van de club.
9.4.1 Grenzen aan sociaal kapitaal
In de huidige tijd met de multiculturalisering van de samenleving worden de vanouds bestaande
voetbalclubs als ankerplaatsen gezien van geborgenheid, identiteit, chauvinisme, emotionaliteit,
vriendschap, regionalisme en trots. Dit laatste wordt eerder versterkt als de club zich in een
typische buurt bevindt waar de verkleuring de laatste jaren ver doorgevoerd is. Voor
autochtonen kan een typisch Hollandse voetbalclub in deze omgeving een teken zijn van “ons
kent ons”, een laatste strohalm van de eigenheid en harmonie. In deze fase is sociaal kapitaal
beperkt tot bonding. Eerder is aangegeven dat Nederlandse autochtonen zich over het
algemeen sterk verbonden voelen met mensen met dezelfde opleidingen en interesses en met
degenen die hetzelfde werk verrichten. In die zin kennen autochtone sportclubs een sterk
bonding sociaal kapitaal. De verkleuring van de samenleving gaat tevens gepaard met het
verkleuren van deze voetbalclubs. Deze ontwikkeling wordt niet altijd als prettig ervaren. Er
zijn autochtone voetbalclubs die sinds jaren bestaan en waarvan de leden het gevoel krijgen dat
door de komst van grote groepen allochtonen binnen hun club, hun identiteit ontnomen zal
kunnen worden. Hetzelfde geldt voor allochtone voetbalverenigingen. Dat geldt ook voor
allochtone teams die binnen autochtone voetbalclubs niet willen opgaan in een gemengd
teamverband, omdat men van mening is daardoor de eigen identiteit te verliezen. Sportclubs
lijken op het eerste gezicht op georganiseerde nederzettingen op neutraal terrein. In het werk
van Putnam wordt binnen sportclubs de onderlinge convergerende werking als vanzelfsprekend
beschouwd. Hij zou het sportgebeuren te harmonisch zien en gaat voorbij aan de culturele en
emotionele belangen die inherent verbonden zijn aan de op te richten voetbalclubs onder
migranten. Hetzelfde geldt voor de autochtone sportclubs, die door de komst van grote
groepen migrantenvoetballers, meer dan voorheen, bewuster worden van hun culturele
eigenheid, identiteit, saamhorigheid en solidariteit. Robert Putnam heeft in die zin weinig oog
gehad voor voetbalclubs in transitie, waarbij ten gevolge van globalisatie in de westerse
urbane omgeving een verdringingsproces gaande is waardoor vertrouwde ankerplaatsen vol
traditie en weemoed, zoals menige voetbalclubs van de autochtonen, in snelle vaart plaats
moeten maken voor of hun plek moeten delen met anderen die als de nieuwe
identiteitsmarkeerder gekenmerkt worden. Dat gaat moeilijk. Het is voor een voetbalclub als
BMT die bijna een eeuw lang geschiedenis en traditie heeft gekend, moeilijk geweest om in
een paar jaren te transformeren tot een modern multicultureel bedrijf!
9.5

De voetballers

In dit onderzoek is nagegaan of zij die in eigen kring sporten minder geïncorporeerd zijn
binnen andere maatschappelijke domeinen dan de sporters die in gemengd verband sporten.
Vanuit deze achtergrond is er in dit onderzoek gefocust op de sociaalstructurele en sociaalculturele integratie van de allochtone voetballers
9.5.1 Sociaalstructurele integratie
Sociaalstructurele integratie verwijst naar participatie binnen maatschappelijke instituties,
zoals arbeid, onderwijs en huisvesting (Shadid1979, Veeman 1994). Uit het onderzoek blijkt
dat er op het gebied van arbeidsparticipatie geen noemenswaardige verschillen voorkomen
tussen de allochtonen die bij de eigen allochtone voetbalverenigingen sporten en allochtonen
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die gemengd sporten. Gemiddeld gezien heeft ruim 70% van de voetballers een betaalde baan,
een percentage dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Alleen de Marokkaanse
voetballers scoren iets lager dan het landelijk gemiddelde. Wel bekleden de allochtone
voetballers die gemengd sporten in het algemeen een hogere positie op de arbeidsmarkt dan
de voetballers die in eigen kring sporten. Verder blijkt uit het onderzoek dat er geen relatie
bestaat tussen de keuze die mensen hebben gemaakt om in de vrije tijd in eigen kring te
sporten en eventuele affiniteit om in de arbeidskring de voorkeur te geven aan leden uit de
eigen etnische achtergrond.
Uit het onderzoek blijkt verder dat de Turkse en Marokkaanse voetballers die bij de Hollandse
voetbalverenigingen in eigen kring sporten, eerder discriminatie op de arbeidsmarkt ervaren
dan de allochtonen die gemengd dan wel in eigen kring sporten. De oorzaak hiervan lijkt
eerder te maken te hebben met het niet goed bekend zijn met het Nederlands en als zodanig
het minder gericht zijn op de Nederlandse cultuur en samenleving.
De huisvestingssituatie van de respondenten is vervolgens gerelateerd aan de leeftijd van de
respondenten en hun positie op de arbeidsmarkt. Aangezien allochtone voetballers die bij de
Hollandse voetbalclubs in gemengd teamverband sporten over het algemeen veel jonger zijn
dan de allochtonen die in eigen kring sporten, tekent dit verschil zich ook af op het gebied van
de huisvesting. Zij wonen dan ook nog meer bij hun ouders. Verder blijkt dat de Marokkaanse
en Turkse voetballers die in eigen kring sporten, eerder ontevreden zijn met hun woonsituatie
dan de Marokkaanse en Turkse voetballers die gemengd sporten. Dit verschil is gelegen aan
een ongelijke positie op de arbeidsmarkt: naarmate mensen een lagere arbeidsmarktpositie
bekleden, zullen zij als gevolg daarvan binnen de woningsector ook een lagere positie
bekleden. Verder blijkt dat allochtonen die in eigen kring sporten, sterker gericht zijn op de
sociale huursector dan de allochtonen die gemengd sporten. Over het geheel genomen geven
de respondenten die gemengd dan wel in eigen kring sporten er de voorkeur aan autochtonen
als buren te willen hebben en op de tweede plaats komen dan de leden uit de eigen etniciteit.
Om de overige participatie van de respondenten in de brede samenleving in beeld te brengen
is er in het onderzoek een onderscheid gemaakt tussen kaderleden en voetballers. Uit het
onderzoek is gebleken dat de kaderleden significant veel meer participeren in bestuurlijke
organisaties, zoals personeelsverenigingen, en ze veel meer betrokken zijn in het
schoolgebeuren van hun kinderen door deel te nemen aan ouderavonden dan de voetballers.
Hieruit wordt aangenomen dat de kaderleden meer sociaal kapitaal bezitten dan diegenen die
bij de sportclubs geen vrijwilligerswerk verrichten. Daarnaast blijk dat allochtone kaderleden
eerder voorkomen bij de allochtone voetbalverenigingen dan bij de Hollandse
voetbalverenigingen.
9.6

Sociaal-culturele integratie

De sociaal-culturele integratie in dit onderzoek is tot uitdrukking gebracht door aandacht te
besteden aan de gerichtheid van de respondenten op de Nederlandse cultuur, de houding van
de sporters om sociaal-emotionele relaties met autochtonen aan te gaan, en het aangaan van
sociale contacten met autochtonen. Daarnaast gaat het om de gerichtheid van de respondenten
op de eigen cultuur en groep en aan transnationale identificaties. Ten slotte was de focus
gericht op de betekenis van sporten in eigen kring, de motivatie van de voetballers waarom ze
in eigen kring sporten en tenslotte de functie en betekenis van de voetbalclubs.
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9.6.1 Gerichtheid op de Nederlandse cultuur en groep
De belangrijkste indicatoren voor sociaal-culturele integratie zijn de Nederlandse taal, het
aangaan van huwelijksrelaties met autochtonen en de gerichtheid op de Nederlandse media.
Uit het onderzoek blijkt dat tussen de Surinaamse voetballers die in eigen kring en zij die
gemengd sporten, geen significante verschillen voorkomen in het spreken van het Nederlands
in het private domein. De verschillen doen zich eerder voor onder de Turkse, Marokkaanse en
de Molukse voetballers die in eigen kring sporten. Ze zijn minder op het Nederlands
georiënteerd dan de Turkse, Marokkaanse en Molukse voetballers die gemengd sporten.
Verder blijkt dat de Turkse voetballers het minst op de Nederlandse taal zijn georiënteerd. Dit
zou gelegen zijn in het feit dat Turken een sterke gerichtheid hebben op de eigen taal die als
een kernwaarde beschouwd wordt (Yagmur 2004).
Uit het onderzoek is gebleken dat zij die gemengd sporten een grotere emotionele
genegenheid tot autochtonen hebben dan diegenen die in eigen kring sporten: de
eerstgenoemde groep heeft eerder Hollandse partners, staan ook veel positiever tegenover een
eventueel huwelijk van hun kinderen met autochtonen en heeft ook veel meer autochtone
vrienden dan de laatstgenoemde. Op etnisch niveau doen er zich ook verschillen voor. Zo
blijkt dat creolen, Javanen en Molukkers die gemengd sporten het meest positief ingesteld zijn
dat hun kinderen met autochtonen mogen huwen dan alle overige typen voetballers in het
onderzoek. Van alle voetballers blijkt dat de Turkse en Marokkaanse voetballers, ongeacht in
welk verband ze sporten, het minst positief staan tegenover een huwelijk van hun kinderen
met autochtonen. Daarnaast blijkt dat een eventueel huwelijk van hun kinderen met
autochtonen beperkt is tot het mannelijke geslacht. Doorgaans speelt hierbij het behoud van
de etnische identiteit een rol. Overigens blijkt dat het niet toestaan aan hun kinderen om met
autochtonen te huwen, geen invloed heeft op de sociale contacten met autochtonen in de
werk- en woonomgeving en de voorkeur voor het hebben van autochtonen als buren.
De voetballers zijn meer op de Nederlandse media georiënteerd dan op de eigen etno-media.
Daarnaast blijkt dat de voetballers die in eigen kring sporten meer op de eigen etnische
radioprogramma’s en muziek uit het eigen land zijn gericht dan de voetballers die gemengd
sporten.
Op buurtniveau voelt bijna 90% van de voetballers zich door autochtonen geaccepteerd.
Tussen de voetballers die in eigen kring sporten en zij die gemengd sporten komen er
nauwelijks verschillen voor. Een klein percentage van de respondenten voelt zich nier
geaccepteerd door de autochtonen. De oorzaak ligt met name aan geringe bekendheid met de
Nederlandse taal.
9.6.2 Gerichtheid op de eigen cultuur en groep
De voetballers die in eigen kring sporten zijn veel meer gericht op de eigen etnische
radioprogramma’s en luisteren ook veel vaker naar de eigen muziek dan de voetballers die
gemengd sporten. Daarnaast blijkt dat de voetballers met een islamitische achtergrond vaker
een gebedshuis hebben bezocht dan de voetballers met een hindoeïstische of christelijke
achtergrond ongeacht in welk verband men speelt. Specifiek blijkt dat er geen verschil is in
moskeebezoek onder de voetballers met een sunnitische achtergrond die gemengd dan wel in
eigen kring sporten. Naarmate zij ouder zijn bezoeken ze vaker een moskee. Een dergelijke
conclusie blijkt ook uit het Jaarrapport integratie (2005).
Verder is er in het onderzoek aandacht besteed aan de gerichtheid van de voetballers op de
eigen etnische leden in de woonomgeving, contacten met familieleden in Nederland en
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transnationale identificaties, zoals contacten met het herkomstland. Daaruit blijkt dat de
voetballers die bij de Hollandse voetbalclubs in eigen kring sporten meer gericht zijn op de
eigen etnische leden in de woonomgeving dan de overige voetballers. Daarnaast zijn de
voetballers die gemengd sporten het sterkst georiënteerd op familieleden in Nederland dan de
overige typen voetballers. Verder blijkt dat de voetballers die in eigen kring sporten zijn het
sterkst georiënteerd op transnationale bindingen. Daarbij gaat het voornamelijk om
familiebezoek en telefonische contacten. Het gaat hierbij om Marokkaanse en Turkse
voetballers.
Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat het aangaan van transnationale identificaties geen
invloed heeft op de voorkeur voor autochtonen als buren, participatie op de arbeidsmarkt,
gerichtheid op de Nederlandse media en gerichtheid op de eigen muziek. Daarnaast heeft dat
ook geen invloed op het gegeven of men zich minder geaccepteerd zou voelen door
autochtonen in de Nederlandse samenleving. Ook Snel, Enbersen en Leerkes (2004) geven
aan dat het aangaan van transnationale bindingen geen invloed heeft op de integratie in de
samenleving.
9.6.3 Sport in eigen kring en identiteit
Uit het onderzoek blijkt dat de voetballers die in eigen kring sporten eerder de mening zijn
toegedaan dat zij daardoor de eigen etnische identiteit willen beleven, dan de voetballers die
gemengd sporten. De laatstgenoemde groep koestert eerder een zakelijke relatie met hun
voetbalclubs, waarbij deelname aan de competitie en presteren / uitblinken de hoofdmoot
vormen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de voetballers die in eigen kring sporten, veel
meer tijd doorbrengen in de eigen clubs dan de voetballers die gemengd sporten. Ook in de
overgebleven privétijd, naast het sporten, blijkt dat de voetballers die in eigen kring sporten
vaker hun club bezoeken dan de overige typen voetballers. De voetballers die in eigen kring
sporten beschouwen hun sportclub eerder als een tweede huis dan de voetballers die gemengd
sporten; de club vervult belangrijke sociale en culturele functies. Naast de rol van ‘service
delivery organization’, vervullen deze clubs ook een rol van ‘mutual support organisation’,
waarbij men gericht is op de interne leden en waarbij vermaak, plezier en de beleving van de
eigen etnische identiteit centraal staan. Geregeld organiseren dergelijke clubs
cultuurgerelateerde activiteiten, waarnaast er ook aandacht is voor kerst- en sinterklaasviering.
Verder blijkt uit het onderzoek dat de allochtone voetbalclubs ook een functie vervullen van
huwelijksmarkt. Ongeveer 20% van de voetballers heeft zijn partner via de clubs leren
kennen. Dit komt met name door de vele sociaal-culturele activiteiten, jaarlijkse toernooien en
manifestaties, die de clubs organiseren en die ook druk bezocht worden door de sporters en
hun achterban.
Terugkijkend naar het geheel kan het volgende gezegd worden. De oprichting van allochtone
voetbalverenigingen (ontstaan als gevolg van het reproduceren van hun voetbalclubs uit het
herkomstland) is gepaard gegaan met het reconstrueren van de eigen identiteit van de
oprichters en directe achterban. Daarbij wordt ook licht geworpen op hun onderlinge sociaalculturele en politieke verstandhouding in het herkomstland. De voetbalverenigingen die als
gevolg van verkleuringprocessen van de omgeving zijn ontstaan, hebben niet direct te maken
gehad met de invloed van transnationale bindingen. Wel is in het geval van de
voetbalvereniging BMT gebleken dat – toen die eenmaal geïnstitutionaliseerd was – de
transnationale bindingen versterkt werden door tijdens belangrijke overwinningen Turkse
groepen uit te nodigen uit Turkije en Duitsland. Verder blijkt dat het belang van de eigen
identiteit ook voorkomt bij de autochtone voetbalverenigingen, alleen wordt die niet op de
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voorgrond geprojecteerd. De eigen identiteit wordt gemanifesteerd wanneer men het gevoel
heeft overheerst te worden door relatieve buitenstaanders.
Aangezien de eigen identiteit als een kernwaarde beschouwd mag worden, wordt het moeilijk
voor allochtone en autochtone clubbestuurders om clubs te managen die te maken hebben met
de instroom van culturele diversiteiten. Men streeft liever naar het behoud van een
monolytische clubcultuur die toegeschreven wordt aan de gevestigde orde van de clubs.
Daarnaast blijkt dat de verschillen tussen de voetballers die in eigen kring en zij die in
gemengd verband sporten, zich minder voordoen op het gebied van hun sociaalstructurele
integratie, maar meer op het gebied van hun sociaal-culturele integratie.
De allochtone voetballers die in eigen kring sporten zijn sterker georiënteerd op de beleving
van de eigen cultuur, zoals op de eigen taal, etniciteitvraagstukken, huwelijkspartners, muziek
uit de eigen cultuur en binding met het herkomstland dan de allochtone voetballers die
gemengd sporten.
Het integratiebeleid van de overheid wordt gekenmerkt door culturalistische49- en
achterstandsperspectieven. In het eerste geval mochten de immigranten binnen hun eigen kring
sporten, om binnen hun vertrouwde omgeving, vanuit hun cultuur en leefregels te emanciperen
om vervolgens volwaardig te integreren in algemene sportverenigingen.
In het tweede geval wordt de oorzaak van de achterstand van immigranten op het gebied van
maatschappelijke integratie nu eveneens toegeschreven aan hun eigen (vermeende) cultuur!
Voortaan zouden ze zich de Nederlandse cultuur eigen moeten maken om te kunnen integreren
in de samenleving. In beide gevallen worden de immigranten beschouwd als mensen met een
levenswijze die afwijkt van de mainstream van Nederland. Zonder enig wetenschappelijk
onderzoek werd vanuit het achterstandperspectief in het politieke discours ook afstand genomen
van sporten in eigen kring en de aandacht is erop gevestigd om immigranten zoveel mogelijk
binnen het autochtone sportcircuit te integreren. Sport in eigen kring wordt in die zin niet alleen
als non-conformiteit beschouwd, maar is ook tekenend voor het feit dat de multiculturele
samenleving met haar plurale instellingen, ondanks ruim een kwart eeuw integratiebeleid nog
niet voldoende geaccepteerd is.
Uit het onderhavige onderzoek maak ik op, dat de gerichtheid op de eigen cultuur dan wel op de
eigen groep niet leidt tot het oplopen van achterstand op de arbeidsmarkt. Mede door sport in
eigen kring is de verstandhouding tussen allochtone en autochtone voetballers verbeterd. Er is
onderling meer respect voor elkaar, tolerantie en vriendschap. Dit zou de reden zijn waarom het
ervaren van discriminatie in de voetbalsport door de respondenten niet significant voorkomt.
Sport in eigen kring heeft juist een bredere functie, in tegenstelling tot algemene
sportverenigingen, om bijvoorbeeld mensen die achterstand hebben, zoals lage opleiding dan
wel Nederlandse taaldeficiëntie, de mogelijkheid te bieden toch een volwaardige plaats te
verwerven in het maatschappelijke engagement. Ik bevestig de conclusie uit het onderzoek van
Verweel (2006) waaruit blijkt dat allochtonen die in eigen kring sporten, zich richten op de
eigen cultuurbeleving, hetgeen niet gepaard gaat met het ondervinden van achterstand op het
gebied van maatschappelijke participatie.
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Noten
1.Een Surinaamse zangvogel.
2.Een Surinaamse hoofddoek.
3.Mag ik een bier van je.
4.De jongens zijn goed (hier wordt bedoeld de spelers van Robin Hood).
5.Die man zal straks komen.
6.Het is in orde.
7. Zie Brandt,1988
8.Zo laten Mehra (2000) en Kothari (1988) zien dat het onmogelijk is om in India de mensen onder een etnische
groep te plaatsen. Daarvoor spelen diverse factoren en rol, zoals het proces van natievorming die pas van start
ging door de Britten in India. Etniciteit zou alleen globaal te formuleren zijn. Belangrijk zijn de intra-etnische
differentiaties die met name door religie, kaste en geografische ligging van groepen mensen beïnvloed zijn. En
juist deze intra-etnische verdeling bepaalt de bindende kracht van groepen.
9. Zie http://www.google.com/search?q=agonaliteit&hl=nl&sourceid=gd&rls=GGLD,GGLD:200743,GGLD:nl&aq=t
10. Aangehaald in Kingma en Serail (1990:4).
11. Het begrip georganiseerd heeft een wat ambigu karakter. Zo beschouwt men de sportactiviteiten van een
vereniging die niet officieel bestaat - en die dus ook geen statuten heeft - als georganiseerd, wanneer de leden
vanuit dat verband op regelmatige basis aan die activiteiten deelnemen. Dat dit verder zonder verplichtingen
plaatsvindt, doet niets af aan het ‘georganiseerd karakter’.
Hieronder wordt uitgelegd wat wij in het kader van dit onderzoek verstaan onder ‘georganiseerde sport’.
12. De niet-georganiseerde sport is vrijwel altijd recreatief van aard.
13. Zie de Jong (1989).
14. Rijsdorp is van mening dat recreatieve sport en sportieve recreatie vaak samen genoemd worden. Dit ligt
voor de hand, omdat er geen scherpe grenzen te trekken zijn.
15. Zie Rijsdorp.
16. (Bottenburg zie //www.google.nl/search?hl=nl&q=sportverenigingen+ in+historisch+ perspectief+
bottenburg&meta=..).
17. Behalve bij enkele sportactiviteiten, zoals korfbal.
18. http://www.essex.ac.uk/ECpR/events/jointsessions/nicosia/outlines/ws13.pdf
19. Overigens kwamen de Surinamers en ook de Antillianen sedert de jaren vijftig al naar Nederland. Ze
kwamen voornamelijk voor studiedoeleinden en vormden geen zorggroep voor de Nederlandse overheid.
20. Putnam (2002) maakt een onderscheid tussen bonding en bridging. Bij bonding staat voor gerichtheid op
leden uit de eigen groep en bridging staat voor contacten met mensen buiten de eigen groep.
21. Surinamer
22. Doorgaans bedoelt men daarmee een blanke.
23. Met het woord Bakra bedoelt men blanke Nederlanders.
24. Verschillende bestuurders van Hindostaanse sportclubs zijn van mening dat naarmate de diversiteit van
mensen - zeker op basis van regionale affiniteiten - in een club toeneemt, er ook eerder sprake zal zijn van
‘bestuurlijke ontevredenheid’: al te vaak willen de leden hun regionale identiteit laten gelden.
25. SvS betekent: ‘Stichting voor Surinamers’.
26. Oorspronkelijk gebruikten de creolen het woord Koelies als schelwoord voor de Hindostanen en heeft een
historisch koloniale achtergrond. Het woord Koelies zelf betekent “lastdrager” en werd veel gebruikt in de Britse
koloniale imperia.
27. Kafries, is afgeleid van het woord kaffer, dat betekent ongelovig, barbaar of iemand die niet tot de zelfde
kaste behoort.
28. Milan is afkomstig uit het Hindi en betekent ‘ontmoeting’. In de huidige situatie gaat het om ontmoeting van
mensen uit diverse culturen. Deze manifestatie duurt drie dagen lang
29. Vorie betekent ‘voorzitter’ in het Surinaams.
30. Enkele van deze cursussen zijn: cursus voor jeugdleider, jeugdtrainer en scheidsrechter.
31. Zie Daal en Keur 2004, die van mening zijn dat het niet eenvoudig is voor een sportvereniging om zich
multicultureel te profileren, daarvoor dient er eerst een behoorlijk draagvlak onder de zittende leden te bestaan.
32. Mi kon fo so fara betekent ik kom va zo ver. In het dagelijkse taalgebruik bedoelt men gewoon: ik kom van
ver.
33. De officiële benaming is variomatic.
34. Takki torie is een Surinaamse uitdrukking voor ‘praatje’, een praatje maken.
35. H.V.B. betekent Haagsche Voetbal Bond
36. Koto show verwijst naar authentieke klederdracht van Creoolse vrouwen, veelal tijdens en na de
slavenperiode
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37. Koranti is Surinaams voor ‘krant’.
38. Troefcal is een soort Hollands klaverjas spel
39. Naast het voetballen ontplooit men in de vereniging ook verschillende sociaal-culturele activiteiten. Een van
die activiteiten is het klaarmaken van gerechten die tijdens belangrijke wedstrijden en manifestaties verkocht
worden.
40. http://oss.sagepub.com/cgi/content/abstract/26/8/1189 )
41. Bij ‘affectieve redenen’ gaat het om de volgende zaken: het missen van vrienden, geen landgenoten binnen
de clubs en geen aandacht aan de eigen cultuur binnen de club waar men speelde.
42. X=13,832;df=3;p<.01
43. X=8,527;df=4;p=0,074
44. De Marokkaanse respondenten gaven aan een Marokkaanse krant te lezen, terwijl de Turkse respondenten
hoofdzakelijk de volgende namen opgaven: Turkse krant, Cumhuriyet, Huriyet en Sabah.
45. Kaarten
46. Vorie is een uitdrukking voor voorzitter
47. Surinamer
48. Hierbij wordt gedacht aan de vele sociaal-culturele activiteiten die de allochtone clubs doorgaans
organiseren, inclusief manifestaties en zomertoernooien.
49. (opgehaald op 24 maart 2008: zie http://www.kennislink.nl/web/show?id=138167) .
50. Zie Ghorashi 2007
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Summary
Generally, nation states use to promote the slogan “Sport promotes integration”. In general
terms this slogan implies that when migrants participate in mainstream sport clubs they
automatically become integrated. In the Netherlands, there is a general attitude that ethnic
enclave sport hinders the integration of its members. Although voluntary sport organizations
make up for the largest part of the voluntary domain in most of the western countries, still
only a few studies have been carried out focusing on the establishment of soccer clubs of
immigrants. The objective of this study is to examine the processes that have led to the
establishment and most significant meaning of soccer clubs of immigrants in The
Netherlands. Further, a comparison has been made between the immigrant soccer players
who are involved in ethnic enclave sport and immigrant soccer players who are involved in
mixed sport. Specifically, we focused on the integration background of the immigrants.
Our theoretical groundwork is based on the theory of Bourdieu (1991) and Verweel (2000)
who argue that sport is related to class, gender or ethnicity and are used to maintain social and
cultural differences. According to the functionalist perspective, sport contributes to the
integration of people from different cultural backgrounds, due to consensus in dominant
values and norms, which foster the corporate culture. Furthermore Soccer clubs can be
compared with an arena (De Ruijter 2000), there are two type of fights going on: one is to win
the sport match and other is to demonstrate one’s own power, pride and (sub)identity. Sport
and ethnicity go hand in hand.
For the analysis of the establishment process of the immigrant soccer clubs, data has been
gathered from the following immigrants’ clubs: Turks, Moroccans, and Surinamese,
specifically Creoles, Hindustani’s and Javanese. And therefore eight immigrant soccer clubs
have been portrayed in their processes of establishing themselves. And to analyze the
integration background of the immigrant soccer players, the following ethnic groups have
been incorporated into this research: Moluccans, Turks, Moroccans and Surinamese, such as
Creoles, Hindustani’s and Javanese. The research has been carried out in the following parts
of the Netherlands: The Hague, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Leeuwarden and Vlissingen.
Data has been gathered and analyzed through both qualitative and quantitative methodologies,
and has been supplemented by in-dept interviews, historical analyses with informants,
document analysis, participation observation and survey.
The survey was conducted with 593 male soccer players aged 15 and up.
Results
This research demonstrates that immigrants who are participating within their own ethnic
soccer clubs and are participating in the national amateur soccer competition, organized by
the Royal Dutch Football Association, are in general terms integrated in society in general,
just as those immigrants who are participating in mainstream Dutch soccer clubs.
Further, this research demonstrate that immigrants who are participating in ethnic enclave
sport are in the first place focused on bonding social capital (Putnam 2000) and strengthening
their cultural identities is in the first place an important condition for the significance of their
bridging social capital.

The data shows that immigrants as well as Dutch soccer clubs are sensitive to maintaining
their own cultural identities. As a result, soccer offers an outstanding opportunity for

demonstrating and safeguarding one’s identity. Due to this it is also true that it is difficult to
manage soccer clubs that are dealing with the inflow of people from different cultural
background within one and the same club, but still it is possible to build bridges between
Dutch and migrant soccer players.
The data reveals that the organizational development of immigrant soccer clubs takes place in
three phases, namely: pre-official phase, formalizing phase and take-off phase. Further, the
following three tracks have been recognized in the establishment of immigrants’ soccer clubs:
1. A reconstruction of the immigrants soccer clubs and networks originating from the
country of origin;
2. Intra-ethnic differentiation within existing immigrant soccer clubs in the hosting
country;
3. As a matter of coloring of the existing Dutch soccer clubs, new soccer clubs are
established on basis of diversity and inter-ethnic differentiation.
The founding of immigrant soccer clubs has been influenced by clusters of factors, related to
the country of origin, the host country and the club level. This research demonstrates that the
ethnic opportunity structure in the country of origin, the political opportunity structure in the
country of residence, the immigrant process and the cultural and political opportunity within
the existing clubs, together play an important role in shaping the differential immigrant soccer
clubs, while it also demonstrates that the establishing of immigrant soccer clubs varies in the
combination of factors that depend on the structural, cultural, interactional and institutional
perspectives (compare Tsui-Auch 2005).
Immigrants’ soccer clubs contribute to the development of bonding, linking and bridging
capital. Sociologically, immigrants’ soccer clubs too are functioning as a social vehicle. As
service delivery organizations, they bring players in contact with players from different
cultural and social backgrounds. In the sports field, they measure each other’s quality and
differences. In that process of winning and losing, teasing and pleasing they have increased
their attitude to accept each other in a more positive manner.
Furthermore, this research shows that the immigrants who are related to ethnic enclave soccer
and the immigrants who are playing in mix soccer clubs, participate more or less on an equal
level in the labor market. Within their labor circuits, they communicate and interact with mix
groups during their breaks. The level of education from the members of the immigrants’
soccer clubs is slightly different than from the members of the mixed soccer clubs. About
10% of the immigrant soccer clubs have received only primary education. Due to this
educational background they are less familiar with the Dutch language. They prefer to play in
soccer clubs with their own ethnicity, because of their familiarity with their own language.
From a social point of view, immigrants who play in mixed soccer clubs generally maintain
more frequent contact with their Dutch neighbors than immigrants who are involved in
enclave soccer. Both soccer players however prefer in the first place Dutch people as their
neighbors and choose in the second place their own ethnic group. Further, the immigrant
soccer players who are playing in mainstream soccer clubs have generally more frequent
social contact with Dutch people and have also more Dutch friends than the immigrant soccer
players who play in their own ethnic soccer clubs.
Generally, the immigrants who are playing in mixed soccer clubs will more often maintain an
intimate relationship with a Dutch partner and have fewer objections for their children
marrying a Dutch person than do the immigrants who are involved in enclave soccer. Both
types of soccer players are more orientated on the Dutch media than on the ethnic media. At
the same time both types of soccer players are also more focused on music from their own

country than on Dutch music. The immigrant soccer players involved in enclave sport are
more strongly orientated on their own media, music, transnational bondages and people from
their own ethnic groups. Another important difference between these two types of soccer
players is that the motivation for those who are involved in ethnic enclave sport is to maintain
their own ethnic identity. The immigrant soccer players who are participating in mixed clubs,
are more focused on matters such as outshining themselves, achievement and engaging in
competition. Immigrants’ soccer clubs are not only facilitating sport activities, but they are
also functioning as social and cultural clubs. On a regular basis they organize sport and
cultural activities that are being attended not only by their own members but also by people
from different ethnic groups. This research has shown that 20% of the members of the ethnic
soccer clubs have met their partners during these kinds of activities of the clubs.
The most common reason why immigrants are establishing their own soccer clubs and why
immigrants are playing in their own ethnic soccer clubs is that in those cases they long to
demonstrate and maintain their own ethnic identity.
The migrant soccer players who are focused on their own culture and maintain transnational
cultural ties, generally don’t feel any hinder in their structural integration in the society, such
as: participating on the labor market, communicating with mix groups during work breaks,
preferring Dutch as neighbors instead of people belonging to the own ethnic group and feeling
accepted by the Dutch people within the living community. Verweel (2006) has demonstrated
similar findings.

Bijlage 1
Het ontstaan van de voetbalvereniging Groene Ster Maroc
Het ontstaan van een voetbalvereniging kan ook geheel buiten het voetbaldiscours
plaatsvinden, bijvoorbeeld door het sociaal-cultureel werk. Het ontstaan van de Marokkaanse
voetbalvereniging Groene Ster Maroc in Oost Souburg is een combinatie van diverse zaken:
enerzijds klitten bepaalde Marokkaanse jongens op basis van hun lage sociaal maatschappelijke
positie en waardering die ze in de omgeving kregen, bij elkaar. Ze hadden gelijke behoeften en
problemen: thuis hadden ze weinig afleiding hetgeen hen onderling gelijk referentiekader
verschafte. Daarnaast hadden ze weinig aansluiting bij andere groepen in de omgeving. In eigen
groep zochten ze vertier op straat. Ze hingen rond op hoeken van straten en trapten een balletje
tot ergernis van de buurtbewoners. Al gauw raakten ze betrokken bij een Hollandse sociaalculturele vereniging. Deze kon een accommodatie voor hen beschikbaar stellen die ze op de
vrijdagen konden gebruiken om te voetballen. Nu hadden ze een garantie elkaar geregeld te
ontmoeten en zagen de accommodatie als een uitvalbasis. Daardoor steeg hun motivatie om te
sporten. Langzamerhand voelden zich steeds meer Marokkaanse jongeren uit de buurt
aangetrokken om op de vrijdagen naar die accommodatie te gaan. Vandaar uit organiseerde
men toernooien en nam men deel aan diverse oefenwedstrijden. Onder de leden waren ook
jongens die via een reguliere Nederlandse voetbalclub (VCV Zeeland) deelnamen aan
reguliere voetbalwedstrijden. Samen met de andere leden hadden ze behoefte om in
competitieverband te spelen vanuit een eigen kring, maar telkens bleek, ondanks alle
initiatieven, dat de leden te lijden hadden aan diverse tekortkomingen, zoals: financiële
draagkracht, netwerken, motivatie, organisatietalenten, etc. Om dat alles te realiseren was
alleen maar het beschikken over een accommodatie niet voldoende. Een Marokkaanse
groepswerker die wel sociaal kapitaal had verworven door eerder bij een Marokkaanse
sociaal-culturele vereniging te werken, begon deze jongeren te organiseren. Hij genoot het
vertrouwen van de Marokkaanse jongeren. Hij stond bekend als opbouwwerker en kon vanuit
zijn professie groepen inspireren en motiveren. Hij kon goed organiseren en snel met de juiste
actoren onderhandelen om de gewenste resultaten te bereiken. Vanuit zijn agogische
achtergrond hield hij rekening met de diverse leeftijdsgroepen. Hij onderhield veel netwerken
met diverse Marokkaanse verenigingen in de regio en organiseerde toernooien. Het aantal
Marokkaanse jongens nam toe en zij wilden graag in eigen kring georganiseerd voetballen.
Om uiteindelijk georganiseerd te voetballen coachte hij de jongens sterk op het ontwikkelen
van de juiste sportmentaliteit, zoals op tijd trainen, op tijd naar bed gaan zeker als er de
volgende dag een wedstrijd gespeeld moest worden, niet roken, adequaat omgaan met
sportmateriaal, etc. De groep Marokkaanse jongens speelden tegen andere ad hoc
samengestelde en ook gevestigde teams tijdens de zomerperiode. Menigmaal wonnen ze,
waarbij ze tevens in het spel hun eigen Marokkaanse identiteit beleefden.

Bijlage 2
Beleid van diverse Europese landen over sport en migranten in relatie tot nationaal
integratiebeleid
Het beleid van een overheid over sport en allochtonen is vaak gerelateerd aan de visie van de
overheid over de incorporatie van allochtonen in de samenleving.
Op Europees niveau heeft Henry (2005:3) onderzoek verricht in diverse landen en heeft op
basis daarvan aangetoond wat de relatie is tussen het beleid van deze overheden over
minderheden en hun visies van sport op minderheden. Er zijn in het volgende schema op de
verticale as aan het ene uiterste landen aangegeven die zich richten op multiculturalisme en
het belang van diversiteit. Aan het andere uiterste zijn er landen die helemaal geen
interventies plegen om minderheden in de samenleving op te nemen. In het midden van de as
zijn het landen die het assimilationisme aanhangen. Op de x-as is uitgezet de mate van
homogeniteit – heterogeniteit van de samenleving. In het onderstaande schema worden de
resultaten weergegeven.
Schema:

Adeal typical location of national sport policies for minorities

Interculturalism /
Multicultural/
integration policies
concerned with
diversity

Belgium

Finland

UK

Sweden
Assimilationist /
Policies target general
disadvantage

Ierland

Italy

Portugal

Spain

Netherlands

Germany
France

Greece

PL

Hun

Den
AUS
Austria

Non-interventionist

Malta

Cyprus

LUX
Latvia

Lithuania

Slovenia
Czech Republic

Slovakia

Heterogenity

Homogenity
Level of homogeneity of population

Uit het schema blijkt dat het nationale sportbeleid van België, Finland en Groot Brittannië is
gericht op multiculturaliteit en het belang van diversity. Verder blijkt dat de samenstelling van
de bevolking van Groot Brittannië het meest heterogeen is; daarna volgen de Finnen en
tenslotte de Belgen. Spanje, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Luxemburg
voeren een assimilationsitisch beleid hoewel er onderling veel verschillen voorkomen. Zo
liggen Nederland, Duitsland, en Spanje dichter bij multiculturalisme en diversiteit terwijl
Oostenrijk en Luxemburg er verder vanaf liggen.

Bijlage 3
Voetbalverenigingen die voor dit onderzoek geïnterviewd zijn

Voetbal in
gemengd
verband

plaatsnaam

Voetbal in eigen
kring

Plaatsnaam

Voetbal
etnisch team
binnen
Hollandse
club

Plaatsnaam

ADS
DHZ
SV
Duindorp
DVO’32

Den Haag
Rotterdam
Den Haag

Amer Deep
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De Ster

De Haag
Amsterdam
Den Haag

BMT
EVV Phenix
Wico

Den Haag
Enschede
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GDS
Groen Wit
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Breda

HVO
HVV
JOS
SVS 70
Paraat
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Sport- en
culuurvereniging
Garuda
Vlaardingen Jai Hind
Den Haag
Jai Hanuman
Amsterdam Kamraan
Den Haag
Kismet
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Neta Dall
PKC
Real Parbo
Real Sranang
Remo
Robin Hood
Takdier Boys
Toofan
Zwarte pijl

Capelle aan
de ijssel
Leeuwarden
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Rotterdam
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Den Haag
Rotterdam
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Den Haag
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Bijlage 7:
Enquêtevragen
Case nummer:………………….
Naam sportvereniging

:……………………..

Roepnaam
Telefoonnummer
Straat:
Huisnummer
Postcode

:…………………………….
:……………………………..
:………………………….….
:……………………………..
:……………………….…….

Vragen
1.In welk jaar en welk land bent u geboren? Jaar……..: Land……………………………..
2.Op welke plaats bent u geboren?
0 platteland
0 Stad
3.Waar woont u in Nederland?
0 platteland
0 Stad
4. Tot welke etnische groep behoort u?
0 Hindoestaan
0 Hindostaan Islamiet
0 Creool
0 Javaan
0 Marokkaan
0 Turk
0 Molukker
0 Overige………………………………………..(invullen)
5. Welke godsdienst heeft u?
0 Hindoeisme (Sanathan Dharma)
0 Hindoeisme (Vaidic Dharma, ook wel Arya Samaadj)
0 Islam (Sunniet)
0 Islam (Ahmediya)
0 Protestant Christelijk
0 Rooms Katholiek
0 Overige……………………………………….(invullen)
6. Hoe lang woont u al in Nederland?...........................jaren
7. Wat is uw burgerlijke staat?
0 Ongehuwd
0 Gehuwd
0 Samenwonend
0 Gescheiden
0 Verlaten
0 Overige………………………………………(invullen)

8. Als u gehuwd bent of samenwoont, tot welke etnische groep behoort uw partner?
0 Hollands
0 Uit eigen etnische groep
0 Overige………………………………………(invullen)
0 Ik heb geen partner
9. Hoe heeft u uw partner leren kennen?
0 Via vrienden van mijn eigen sportvereniging
0 Mijn partner heb ik tijdens een sportactiviteit ontmoet
0 Mensen die mij via de sportvereniging kennen hebben mij bij mijn partner geïntroduceerd
0 Mijn familieleden hebben mij aan mijn partner geïntroduceerd
0 Overige redenen…………………………….(invullen)
0 Niet van toepassing
10. Hoeveel kinderen heeft u?
0 Ik heb ….. aantal kinderen (invullen)
0 Ik heb geen kinderen
11. Aan welke sport doet uw partner?
0 Gymnastiek
0 Zwemmem
0 Overige………………………………………(invullen)
0 Die doet niet aan sport
0 Ik heb geen partner
12. Wat voor opleiding heeft u voor het laatst genoten? (Alleen één antwoord aankruisen)
0 Alleen lagere school
0 Koran school
0 Speciaal onderwijs na de lagere school
0 L.B.O./L.T.S.
0 M.A.V.O.
0 H.A.V.O.
0 V.W.O.
0 M.B.O.
0 H.B.O.
0 W.O.
0 Overige………………………………………(invullen)
13. Is de laatst genoten opleiding afgemaakt?
0 Ja
0 Neen
14. Wat is (zijn) uw functie(s) bij Uw sportclub (u mag meer dan één keuze aankruisen)
0 Speler
0 Kantine medewerker
0 Bestuurslid
0 Overige……………………………………….(invullen)
15. Waarom speelt u of bent U betrokken bij Uw sportvereniging? (u mag meer dan één keuze aankruisen)
0 Het beter leren van de sport door de aanwezigheid van trainers en materiaal
0 de mogelijkheid om competities te spelen
0 De kans om een sportcarrière te beginnen
0 Uitblinken en presteren
0 Omdat ik hierdoor mensen van mijn eigen etnische groep kan ontmoeten, in mijn eigen taal kan spreken en
mijn identiteit kan behouden.
Overige redenen……………………………………….(invullen)
16. Hoe lang speelt u al bij deze vereniging?.... (aantal jaren invullen)

17. In welk elftal speelt u?
0 Ik speel in het eerste elftal
0 Ik speel in het tweede elftal
0 Ik speel in het derde elftal
0 Ik speel in het vierder elftal
0 Ik speel in het vijfde elftal
0 Overige elftal…………………………………………..
18. Hoe lang doet u al aan deze sprot?
0 In club verband………..jaren/……..maanden
0 Niet in club verband……..jaren/……..maanden
19. Indien u ook een andere sport beoefent, in welk verband doet U die, om wat voor sport gaat het en hoe lang
doet U die?
Verband
naam sport
Hoe lang
0 In clubverband:………………………………
0 Niet in clubverband………………………….
0 Ik beoefen geen andere sport

……..jaren/…….maanden
……..jaren/…….maanden

20. Met wie gaat u meestal uit? (Alleen maar één antwoord aankruisen A.U.B.)
0 Ik ga meestal uit met leden uit mijn eigen sportvereniging
0 Ik ga meestal uit met leden uit verschillende sportverenigingen, inclusief de mijne
0 Ik ga meestal uit met leden die tot mijn eigen etnische groep behoren en afkomstig zijn uit delfde
sportvereniging
0 Ik ga meestal uit, maar zonder leden van een sportvereniging
0 Ik ga meestal uit met personen die tot mijn eigen etnische groep behoren
0 Overige……………………………………….(invullen)
21. Hoe besteedt u meestal Uw vrije tijd in het algemeen? (u mag alleen maar één antwoorden aankruisen)
0 Ik ga naar het clubgebouw van deze sportvereniging
0 Ik ga naar het centrum van de stad
0 Ik ga vrienden bezoeken
0 Ik ga naar theehuizen/discotheken
0 Ik ga naar plaatsen waar men sociaal-culturele activiteiten uit mijn eigen land ontplooit
0 Overige……………………………………….(invullen)
22. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week tijdens het sportseizoen in uw sportclub?
0 1-5 uur per week
0 6-10 uur per week
0 11-15 uur per week
0 16-20 uur per week
0 Meer dan 20 uur per week
23. Heeft u vroeger bij een andere sportvereniging gespeeld?
0 Ja, ga dan door met vraag 24
0 Neen, ga verder met vraag 26
24. Indien Ja, bij welke vereniging was dat, in welke elftal en hoe lang heeft U daar gespeeld?
Bij
……………..
……………..
…………….

welke elftal
0……………
0…………...
0…………...

hoe lang gespeeld
0………..jaren/……..mnd
0………..jaren/……..mnd
0………..jaren/……..mnd

in welke seizoen
………………..
………………..
………………..

25. Kunt u a.u.b. aangeven waarom u bij deze vereniging (en) weg bent gegaan? (u mag meer dan één keuze
aankruisen)
0 Ik werd daar op mijn etnische afkomst gediscrimineerd
0 Ik had daar geen vrienden
0 Omdat er daar geen mensen uit mijn eigen land speelden

0 Ik kon in die sportvereniging(en) niet hoger spelen, terwijl dat wel kon in de huidige sportvereniging
0 Er was een gebrek aan jeugdelftallen in die sportvereniging(en)
0 Er werd daar door de vereniging geen aandacht aan mijn cultuur besteed
0 Overige……………………………………….(invullen)
26. Welke problemen ondervindt u tijdens het sporten in Uw huidige sportvereniging? (u mag meer dan een
keuze aankruisen)
0 Ik mag van de scheidsrechter niet in mijn eigen taal spreken, omdat ik anders de kans loop om uit het veld
uitgestuurd te worden;
0 Ik word door het blanke publiek gediscrimineerd;
0 Ik word door leden van etnische groepen gediscrimineerd;
0 Ik word door blanke spelers gediscrimineerd;
0 Overige problemen……………………………(invullen)
0 Geen problemen

27. Hoe vaak kiest de blanke scheidsrechter van de tegenpartij naar uw mening partij voor zijn eigen club?
0 Vaak
0 Regelmatig
0 Soms
0 Nooit
28. Hoe vaak kiest de blanke thuisfluiter van de tegenpartij naar uw mening partij voor zijn club?
0 Altijd
0 Regelmatig
0 Soms
0 Nooit
29. Hoe vaak betaalt u uw contributie?
0 Ja, ik betaal altijd
0 Ja, ik betaal vaak
0 Ja, ik betaal regelmatig
0 Ja, ik betaal soms
0 Nee, ik betaal soms
30. Indien u uw contributie niet altijd betaalt, wat is dan de reden daarvoor?
0 Ik heb geen zin om te betalen;
0 Ik heb niet voldoende geld om te betalen;
0 Ik stel het iedere keer uit;
0 Ik ben afhankelijk van mijn ouders en zij hebben geen geld;
0 Overige redenen:……………………………………….(invullen)
31. Wat is kenmerkend van je etnische groep? (U mag meer dan een keuze aankruisen).
0 Die groep heeft een eigen geschiedenis, oorsprong en cultuur
0 Velen uit die groep verkeren in Nederland in een achterstandspositie, met name op het gebied van werk en
onderwijs
0 Velen uit die groep worden door de blanken gediscrimineerd
0 Overige kenmerken:…………………………………….(invullen)

32. Hoe vaak gaat u in uw vrije tijd uit met leden die bij uw eigen sportvereniging spelen?
0 Altijd
0 Vaak
0 Regelmatig
0 Soms
0 Nooit

33. Hoe vaak gaat u in uw vrije tijd uit met leden die betrokken zijn bij sportverenigingen van Uw eigen
etniciteit?
0 Altijd
0 Vaak
0 Regelmatig
0 Soms
0 Nooit
34. Hoe vaak gaat U in Uw vrije tijd uit met leden die bij Hollandse sportverenigingen spelen en tot welke
etnische groepen behoren zij?
0 Altijd
0 Vaak
0 Regelmatig
0 Soms
0 Nooit
Naam etnische groep…………………………………..(invullen)
35. Hoe denkt u dat de etnische groep waarbij U behoort door de Hollanders in het algemeen beschouwd wordt?
0 Mij beschouwen zij positief, maar mijn etnische groep negatief
0 Mij beschouwen zij positief, en mijn etnische groep ook positief
0 Mij beschouwen zij negatief, maar mijn etnische groep positief
0 Mij beschouwen zij negatief en mijn etnische groep ook negatief
36. Hoe beschouwt u uw etnische groep?
0 Positief
0 Gaat wel
0 Neutraal
0 Negatief
37. Wat vindt u van de volgende bewering?
“De Hollanders hebben ons vroeger uitgebuit en ook vandaag de dag worden velen van onze mensen in de
samenleving door hen achtergesteld”.
0 Ik vind die bewering juist
0 Ik vind die bewering niet juist
38. Hoe denkt u over het land vanwaar uw ouders naar Nederland gingen
0 Positief
0 Neutraal
0 Negatief
39. Bent u sinds dat u in Nederland woont naar een van de volgende landen geweest
0 India
0 Suriname
0 Turkije
0 Marokko
0 Overige…………………………..Invullen
0 Neen ik ben er niet naartoe geweest
40. Hoe vaak onderhoudt u telefonisch contacten met mensen uit het land vanwaar uw ouders afkomstig zijn
0 Vaak
0 Regelmatig
0 Soms
0 Nooit
41. Wat is het beroep van uw vader )geweest)……………………………..
42. Wat is het beroep van uw moeder )geweest)…………………………..

43. Heeft u momenteel een betaalde baan?

0 Ja, ga door met vraag 44
0 Nee, ga door met vraag 62
0 Nee ik studeer )of ik ben nog leerplichtig) ga A.U.B. verder met vraag 65
44. Zo ja, wat voor baan heeft u?…………………………………
45. Hoeveel uren per week werkt u…………….aantal uren per week
46. Hoe lang verricht u dit werk al………………….aantal jaren
47. Als u de keuze had om een werkteam te vromen, welke leden zou u hiervoor kiezen?
0 Alleen Hollanders
0 Alleen leden van mijn eigen etnische groep
0 Alleen leden van mijn etnische groepen en andere etnische groepen, zonder Hollanders
0 Gemengd, alle etnische groepen ook Hollanders
48. Wie zijn uw werkcollega´s?
0 Hollanders
0 Eigen etnische leden
0 Andere etnische leden behalve Hollanders
0 Gemengd, alle etnische groepen ook Hollanders
49. Met wie spreekt u het meest tijdens de werkpauze?
0 Hollanders
0 Eigen etnische leden
0 Andere etnische leden behalve Hollanders
0 Gemengd, alle etnische groepen ook Hollanders
50. Bij welke etnische leden zit u aan tafel tijdens de lunchpauze?
0 Hollanders
0 Eigen etnische leden
0 Andere etnische leden behalve Hollanders
0 Gemengd, alleen etnische groepen ook Hollanders
51. Waarom houdt u juist contact met leden uit die groep?
0 Omdat ze mijn taal spreken en ik hoor er helemaal bij
0 Omdat zij gezelliger zijn
0 Omdat zij mij beter begrijpen want wij behoren beiden tot minderheidsgroepen
0 Omdat ik zo ook hun taal beter leer spreken en met ze mee kan doen
0 Andere redenen……………………………………………………….
52. Bent u lid van een vak bond?
0 Ja
0 Neen
53. Bent u lid van de personeelsvereniging uw werk?
0 Ja
0 Neen
54. Bent u lid van de sportvereniging van uw werk?
0 Ja
0 Neen
55. Tot welke etnische groep behoort uw huidige groepschef / baas
0 Hollanders
0 Uit eigen etnische groep
0 Andere etnische groep behalve Hollanders en eigen etnische leden
0 Overige…………………………………)invullen)
56. Als u uw groepschef zou moeten kiezen, tot welke etnische groep zou hij/ zij dan moeten behoren?

0 Hollanders
0 Uit eigen etnische groep
0 Andere etnische groep behalve Hollanders
0 Maakt niets uit
57. Bent u tevreden met Uw werk?
0 Ja
0 Gaat wel
0 Nee
58. Bent u tevreden met Uw positie op het werk?
0 Ja
0 Gaat wel
0 Nee
59. Bent u tevreden met het loon die u ontvangt?
0 Ja
0 Gaat wel
0 Nee
60. Vindt u dat u op het werk gediscrimineerd wordt?
0 Ja
0 Neen, (ga A.U.B. verder met vraag 72)
61.Indien ja, door wie (Na deze vraag ingevuld te hebben ga a.u.b. verder met vraag 72)
0 Hollanders
0 Uit eigen etnische groep
0 Andere etnische groepen behalve Hollanders
0 Door alle etnische groepen inclusief Hollanders
0 Overige……………………………………………)invullen
62. Hoe lang bent u nu al werkloos (invullen aantal jaren)……..aantal jaren.
63. Wat denkt u dat de redenen zijn waardoor u werkloos bent? (U mag meer dan een keuze aankruisen)
0 Er is gewoon geen werk
0 Ik heb een te lage opleiding
0 Ik heb niet de juiste opleiding
0 Ik word gediscrimineerd
0 Overige redenen………………………………………………………………………….…(.invullen)
0 Niet van toepassing
64. Wat doet u zelf om werk te vinden?
0 Niets
0 Ik lees de advertenties in de kranten
0 Ik ga naar het arbeidsbureau
0 Ik ga naar het arbeidsbureau en ook naar uitzendbureaus
0 Ik lees de advertenties in de kranten, en maak gebruik van het arbeidsbureau en uitzendbureaus
0 Overige acties……………………………………………………………………………….(invullen)
65. Stel U krijgt een baan in de toekomst. Als u dan de keuze zou mogen maken om een werkteam te vormen,
welke leden zou u dan kiezen?
0 Alleen Hollanders
0 Alleen leden van mijn eigen etnische groep
0 Alleen leden van mijn eigen etnische groep, en leden die tot andere etnische groepen behoren, behalve
Hollanders
0 Gemend: leden die tot alle etnische groepen behoren, ook Hollanders

66. Met welke werkcollega’s zou het liefst willen werken?

0 Hollanders
0 Leden die tot mijn eigen etnische groep behoren
0 Etnische leden, behalve Hollanders
0 Gemengd: leden die tot alle etnische groepen behoren, ook Hollanders
67. Bij welke leden zou u tijdens de pauzes aan tafel zitten?
0 Hollanders
0 Alleen leden van mijn eigen etnische groep
0 Alleen leden van mijn eigen etnische groep, en leden die tot andere etnische groepen behoren, behalve
Hollanders
0 Gemend: leden die tot alle etnische groepen behoren, ook Hollanders
68. Zou U ook lid worden van een vakbond?
0 Ja
0 Neen
69. Zou U ook lid worden van een personeelsvereniging?
0 Ja
0 Neen
70. Zou u ook lid worden van de sportvereniging van uw werk?
0 Ja
0 Neen
71. Als U Uw groepschef zou moeten kiezen, tot welke etnische groep zou hij/zij dan moeten behoren?
0 Hollanders
0 Uit de eigen etnische groep
0 Andere etnische groep behalve Hollanders
0 Maakt niet uit
72. Bij wie woont U?
0 Ik woon bij mijn ouders
0 Ik woon op kamers
0 Ik woon in een koopwoning
0 Ik woon in een gemeentelijk huurhuis
0 Ik woon in een particulier huurhuis
0 Overige:………………………………………….(Invullen)
73. Bent U tevreden over Uw huisvesting?
0 Zeer tevreden (Ga naar vraag 75)
0 Wel tevreden (Ga naar vraag 75)
0 Redelijk tevreden (Ga naar vraag 74)
0 Niet tevreden (Ga naar vraag 74)
74. Indien U niet geheel tevreden bent met Uw huisvestingssituatie, welke reden(en) geeft U daarvoor op? (U
mag meer dan één keuze aankruisen)
0 Ik betaal teveel huur
0 De woning is te klein
0 De woning verkeert in een slechte staat
0 De buurt waar ik woon is verwaarloosd
0 Overige redenen:………………………………………….(Invullen)
0 Niet van toepassing
75. Wie zijn Uw directe buren? (U mag meer dan één keuze aankruisen)
0 Hollanders
0 Turken
0 Marokkanen
0 Surinaamse Hindostanen
0 Surinaamse Creolen
0 Antillianen

0 Overige:………………………………………….(Invullen)
76. Met welke van de buren bent U NIET tevreden?
0 Hollanders
0 Turken
0 Marokkanen
0 Hindoestanen
0 Surinaamse Creolen
0 Antillianen
0 Overige:………………………………………….(Invullen)
0 Niet van toepassing
77. Indien U een andere woning zou betrekken zou U dan Hollanders als buren willen hebben?
0 Ja
0 Neen
78. Indien U een andere woning zou betrekken zou U dan Turken als buren willen hebben?
0 Ja
0 Neen
79. Indien U een andere woning zou betrekken zou U dan Marokkanen als buren willen hebben?
0 Ja
0 Neen
80. Indien U een andere woning zou betrekken zou U dan leden die tot Uw eigen etnische groep behoren als
buren willen hebben?
0 Ja
0 Neen
81. Zou U het goed vinden wanneer Uw kinderen later met Hollanders zouden trouwen?
0 Ja, maar dat zou alleen gelden voor mijn dochters
0 Ja, maar dat zou alleen gelden voor mijn zonen
0 Ja, zowel mijn dochters als mijn zonen zouden later met Hollanders mogen trouwen
0 Neen, ik zou het niet goed vinden
82. Zou U Hollanders als vrienden willen hebben?
0 ja
0 Neen
83. Tot welke etnische groep(en) behoren Uw vrienden?
0 Hollanders (aantal……vrienden)
0 Surinaamse Hindostanen (aantal ……vrienden)
0 Surinaamse Creolen (aantal …….vrienden)
0 Turken (aantal……….vrienden)
0 Marokkanen (aantal ……….vrienden)
0 Overige: ………………..(aantal….vrienden Invullen)
0 Ik heb geen vrienden
84. Hoe voelt U zich in Nederland/
0 Ik voel mij hier op mijn gemak
0 Ik voel mij hier niet op mijn gemak
0 Overige………………………………………………(Invullen)
85. Hoe vaak heeft U contact met Hollanders in de buurt waar U woont?
0 Aantal keren per week…….of aantal keren per maand…………(Invullen)
0 Nooit

86. Waarover gaat het contact? (U mag meer dan één keuze aankruisen)

0 Het blijft bij het groeten
0 Praten over het weer
0 We praten over bezoekrelaties
0 We praten over familieomstandigheden
0 We praten over buurtproblemen
0 Overige………………………………(Invullen0
0 Niet van toepassing
87. Bent U in het afgelopen jaar door Uw Hollandse buren uitgenodigd geweest voor:

Thee/koffie
Eten (diner)
Feest (huwelijk, verjaardagen, etc 0

Ja
0
0
0

Neen
0
0

88. Heeft U zelf in het afgelopen jaar U Hollandse buren bij U uitgenodigd voor:

Thee/koffie
Eten (diner)
Feest (huwelijk, verjaardagen, etc 0

Ja
0
0
0

Neen
0
0

89 Heeft U ooit Hollanders (geen buren) bij U uitgenodigd voor:

Thee/koffie
Eten (diner)
Feest (huwelijk, verjaardagen, etc

Ja
0
0
0

Neen
0
0
0

90. Heeft U ooit in Uw omgeving of daarbuiten ruzie gehad met;

Hindostanen
Hollanders
Marokkanen
Turken
Creolen
Overige:………….

Wel ruzie
0
0
0
0
0
0

Geen ruzie
0
0
0
0
0
0

91 Voelt U zich in de buurt waar U woont door de Hollanders geaccepteerd?
0 Wel geaccepteerd
0 Niet geaccepteerd
92. Voelt U zich in het algemeen in Nederland door de Hollanders geaccepteerd?
0 Wel geaccepteerd
0 Niet geaccepteerd
93. Hoe vaak heeft U per week contact met Uw familieleden in Nederland?
0 aantal keren per week…..of aantaal keren per maand…….(invullen)
0 geen (ga verder met vraag 95)
94. Hoe is de aard van dat contact?
0 Positief
0 Gaat wel
0 Negatief
95. Hoe vaak heeft U gemiddeld per week contact met buurtgenoten die tot de eigen etnische groep behoren?
0 aantal keren per week…..of aantaal keren per maand…….(invullen)
0 Geen (ga verder met vraag 97)
96. Hoe is de aard van het contact?

0 Positief
0 Gaat wel
0 Negatief
97. Voelt U zich eenzaam in Nederland?
0 Ja
0 Nee
98.
Indien U zich in Nederland gediscrimineerd voelt, wanneer komt dit tot uiting? (U mag meer dan één keuze
aankruisen)
0 Bij het zoeken naar werk
0 Bij het bedrijven van sport
0 Bij het zoeken naar een woonruimte
0 in winkels
0 Op straat
0 In openbare plaatsen/gebouwen
0 Overige…………………………………………..(Invullen)
0 Ik voel mij nooit gediscrimineerd
99. Hoe vaak onderhoudt U contacten met familieleden in het land van waar Uw ouders afkomstig zijn?
0……..aantal keren per maandag
0……..aantal keren per jaar
0 Ik onderhoud geen contacten
100. Leest U een krant/een tijdschrift?
0 Ja, (ga verder met vraag 101)
0 Neen, (Ga verder met vraag 103)
101 Zo ja, wat voor krant (en)/tijdschrift(en) leest U en welke is (zijn) dat?
0 Haagse Courant
0 Volkskrant
0 NRC Handelsblad
0 Trouw
0 Telegraaf
0 Surinaamse weekkrant
0 Tijdschrift: welk…………………………………………………………………….
0 Overige………………………………………………….(Invullen)
102. Hoe vaak per week leest U die krant of dat tijdschrift/
0 Krant……aantal keren per week 0 Tijdschrift……..aantal keren per week
103. Hoe vaak per week luistert U naar Nederlandse radio programma’s
0…………aantal keren per week
0 Ik luister niet naar Nederlandse radio programma’s
104. Hoe vaak per week luistert U naar uw eigen etnische radioprogramma’s?
0 Aantal keren per week……………of aantal keren per maand ……………….(Invullen)
105. Naar welke T.V. programma’s kijkt U graag? (U mag meer dan één keuze aankruisen)
0 Spelprogramma’s
0 Kinderprogramma’s
0 Natuurfilms
0 Speelfilms
0 Sportfilms
0 Actualiteiten
0 Amusementenprogramma’s

106. Welke van de volgende onderwerpen vindt U in Nederland interessant?

(Alle keuzen aankruisen A.U.B.)

Politieke onderwerpen
Onderwerpen over werkgelegenheid
Onderwerpen over migranten in Ned.
Onderwerpen over het herkomstland
Overige:…………………………….

Wel interessant
0
0
0
0
0

Niet interessant
0
0
0
0
0

107. Hoe vaak bent U ongeveer in het afgelopen jaar uw gebedshuis zoals tempel/moskee /kerk bezocht?
0…………….Invullen aantal keren in het afgelopen jaar
0 Nooit
108. Hoe vaak is er in het afgelopen jaar culturele of religieuze ceremonieën thuis bij U georganiseerd?
0 …….Invullen aantal keren in het afgelopen jaar
0 Geen enkele keer
109. Hoe vaak heeft U in het afgelopen jaar culturele of religieuze feestdagen buitenshuis dus elders gevierd/
0………..Invullen aantal keren in het afgelopen jaar
0 Geen enkele keer
110. Bij welke van de volgende gebeurtenissen verricht U culturele of religieuze ceremoniën (U mag meer dan
één keuze aankruisen)
0 geboorte van kinderen
0 huwelijk
0 overlijden van familieleden
0 verjaardagen
0 Overige:………………………………………………..(Invullen)
0 Geen van allen
111. Maakt U in de buurt gebruik van de diensten van welzijnsorganisaties?
0 Ja, (da door met vraag 112)
0 Nee, (ga verder met vraag 116)
112. Gaat het daarbij om Hollandse of eigen welzijnsorganisaties?
0 Het ging om Hollandse welzijnsorganisaties
0 Het ging om eigen welzijnsorganisaties
0 het ging om beide soorten
0 Overige:………………………………………………..(Invullen)
113. Om wat voor diensten ging het? (U mag meer dan één keuze aankruisen)
0 Om culturele/religieuze activiteiten
0 huisvestingsproblemen
0 voor mogelijkheden om werk te krijgen
0 voorlichting
0 educatie en vorming
0 gezinsproblemen
0 materiële vraagstukken
0 invullen van formulieren
0 Overige…………………………………………………….(Invullen)
114. Hoe vak heeft U in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de diensten van de welzijnsorganisaties?
0 1-3 keer in het afgelopen jaar
0 4-6 keer in het afgelopen jaar
0 7-10 keer in het afgelopen jaar
0 Meer dan 10 keer in het afgelopen jaar
0 Overige:……………………………………………(Invullen)

115. Bent U tevreden met de hulp die U van de welzijnsorganisaties gekregen hebt?

0 Zeer tevreden
0 Tevreden
0 Niet tevreden
116. Eet U de volgende soorten vlees
Ja
Nee
Varken
0
0
Rund
0
0
117. Wat voor muzieksoorten vindt U leuk?
0 Indiase filmliederen/muziek
0 Surinaamse liederen/muziek (algemeen0
0 Hollandse liederen/muziek
0 Westerse (Engelstalige) liederen/muziek
0 Uit eigen land
0 Overige……………………………….(Invullen0
118. Door wie denkt U, dat de huwelijkspartners gekozen moeten worden?
0 Door de ouders
0 Door de persoon zelf
0 het maakt niets uit (of door de ouders of door de persoon)
119. Stel. U zou voor Uw zelf een huwelijkspartner mogen kiezen, tot welke etnische groep zou die moeten
behoren?
0 Tot de eigen etnische groep
0 Tot een anderen etnische groep, behalve Hollanders
0 Hollanders
0 Maakt niets uit
120. Stel U zou mogen trouwen, hoe zou u willen trouwen?
0 Op de traditionele manier
0 Volgens de wettelijke methode op het stadshuis
0 Zowel traditioneel als op het stadhuis
0 maakt niets uit hoe
0 Overige…………………………………………(Invullen)
121.Wat voor taal spreekt U het meeste thuis met U huisgenoten? (alleen één keuze aankruisen A.U.B.)
0 Sarnamie
0 Sranang Tongo
0 Nederlands
0 Marokkaans
0 Turks
0 Overige……………………………………………….(invullen)
122. Hoe vaakheeft U in het afgelopen jaar een museum bezocht/
0 ……..aantal keren in het afgelopen jaar
0 Ik heb geen musea in het afgelopen jaar bezocht
123. Zouden jongens en meisjes volgens U zelfstandig op kamers mogen wonen?
0 Ja, dit geldt alleen maar voor jongens
0 Ja, dit geldt alleen maar voor de meisjes
0 Ja, dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes
0 Neen, dit mag niet
0 Overige:…………………………………………………………(Invullen)
124. Vanaf welke leeftijd zou men volgen U zelfstandig op kamers mogen wonen?
0 Voor jongens vanaf………….jaar (leeftijd invullen)
0 Voor meisjes vanaf………….jaar (leeftijd invullen)
125. Mogen jongeren (jongens en meisjes) volgen U ongetrouwd samenwonen?

0 Ja, maar dit geldt alleen maar voor de jongens
0 Ja, maar dit geldt alleen maar voor de meisjes
0 Ja, dit geldt zowel voor jongen als voor meisjes
0 neen, dit mag niet
126. Hoeveel sigaretten /sigaren rookt U gemiddeld per dag?
0 1-5 per dag
0 6-10 per dag
0 11-15 per dag
0 16-20 per dag
0 Meer dan 20 per dag
0 Ik rook niet
127. Hoeveel glazen alcohol drinkt U per dag?
Aantal glazen
het gaat hoofdzakelijk om:
01-5 glazen per dag
0 6-10 glazen per dag
0 11-15 glazen per dag
0 16-20 glazen per dag
0 meer dan 20 glazen per dag
0 Ik drink geen alcohol

0 bier
0 bier
0 bier
0 bier
0 bier

0 whisky
0 whisky
0 whisky
0 whisky
0 whisky

0 wijn
0 wijn
0 wijn
0 wijn
0 wijn

128. Heeft U behoefte aan culturele programma’s over Uw etnische groep via de volgende media? (U mag meer
dan één keuze aankruisen)
0 Ja, maar meeraandacht voor de radio
0 Ja, meer aandacht via de T.V.
0 Ja, meer aandacht via radio en T.V.
0 Nee, ik heb er geen behoefte aan
129. Hoe vaak kijkt U naar videofilms uit de volgende landen?
Veel
regelmatig
0 India
0
0
0 Marokko
0
0
0 Turkije
0
0
Overige.......
0
0
0 Ik kijk er niet naar
130. Hoe lang bent U in totaal werkloos (geweest) in Uw leven in Nederland
0 ……aantal jaren
0 Niet van toepassing
131 Gaat U na elke oefening of wedstrijd douchen?
Na elke oefening
Na elke wedstrijd thuis
0 Ja, altijd
0 Ja, altijd
0 Ja, vaak
0 Ja, vaak
0 Ja, regelmatig
0 Ja regelmatig
0 Ja, soms
0 Ja, soms
0 Neen, ik douche niet
0 Neen, ik douche niet
0 Niet van toepassing

Na elke wedstrijd uit
0 Ja, altijd
0 ja, vaak
0 Ja, regelmatig
0 Ja, soms
0 Neen, ik douche niet

132. Waarom douche U niet altijd na elke oefening of wedstrijd?
0 Ik heb geen privacy
0 Ik vind het niet nodig
0 Ik woon niet ver van de club en kan thuis douchen
0 Er zijn niet altijd douche mogelijkheden
0 Overige;………………………………….(Invullen)
0 Niet van toepassing
133. Waar wordt er bij U thuis gegeten?

soms
0
0
0
0

Nooit
0
0
0
0

0 Altijd op de vloer
0 O de vloer
0 Op de bank bij de T.V.
0 Het is onbelangrijk waar wij zitten eten
0 Overige:…………………………….(Invullen)
134. Hoe wordt er meestal bij U thuis gegeten?
0 Met de hand
0 Met de lepel
0 Met lepel, mes en vork
0 Een combinatie hiervan
135. Bent U lid van een bibliotheek?
0 Ja
0 Neen
136. Op welke politieke partijen heeft U tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen gestemd?
0 CDA
0 PvDA
0 VVD
0 Groen Links
0 D’66
0 Minderhedenpartij
0 Overige: ……………………..(Invullen)
0 Ik heb niet gestemd
0 Ik was minderjarig
137. Hoeveel melk/melkproducten drinkt u per dag?
0 Gemiddeld 1 glas: ongeveer 0,25 liter per dag
0 Gemiddeld 2 glazen: ongeveerd 0,5 liter per dag
0 Gemiddeld 3-4 glazen: ongeveer 0,75-1 liter per dag
0 Meer dan 1 liter per dag
0 Ik drink geen melk
138. Hoeveel groenten eet U gemiddeld per dag/
0 Gemiddeld 50 gram
0 Gemiddeld 100 gram
0 Gemiddeld 250 gram
0 Gemiddeld 400 gram
0 Ik eet geen groenten
139. Hoeveel vlees/vleeswaren eet U gemiddeld per dag/
0 Gemiddeld 50 gram
0 Gemiddeld 100 gram
0 Gemiddeld 250 gram
0 Gemiddeld 400 gram
0 Ik eet geen vlees
140. In geval U vis bij Uw maaltijd eet, om ongeveerd hoeveel gram gaat het dan?
0 Ongeveer 25-50 gram vis
0 Ongeveerd 50-75 gram
0 ongeveer 150-200 gram
0 Ongeveer 350 gram
0 Ik eet geen vis
141. Hoeveel eieren eet U gemiddeld per week?
0 Gemiddeld 1 ei per week
0 Gemiddeld 2-3 eieren per week
0 Gemiddeld 4-5 eieren per week
0 Gemiddeld 6-7 eieren per week

0 Gemiddeld meer dan 7 eieren per week
0 Ik eet geen eieren
142. Stel, U moet een wedstrijd spelen. Welke van de volgende beweringen spreekt U het meest aan? (U mag
alleen maar één keuze aankruisen)
0 Ik kan nog 1- 1,5 uur voor de wedstrijd een volledige maaltijd eten.
0 Ik kan nog 1,5 – 2 uur voor de wedstrijd een volledige maaltijd eten.
0 Ik kan nog 2- 2,5 uur voor de wedstrijd een volledige maaltijd eten.
0 Ik kan nog 3 uur voor de wedstrijd een volledige maaltijd eten.
0 Ik eet die dag helemaal niet
143. Stel U moet een wedstrijd spelen. Welke van de volgende beweringen spreekt U het meest aan? (U mag
alleen maar één keuze aankruisen)
0 Vlak voor de wedstrijd kan ik nog enkele suikerklontjes innemen, hierdoor krijg ik meer energie, zodat ik beter
kan presteren
0 Vlak voor de wedstrijd kan ik een portie friet met mayonaise eten, omdat ik daardoor meer energie krijg kan ik
beter presteren
0 Vlak voor de wedstrijd drink ik een fles koude Coca Cola, omdat ik daardoor minder gauw dorst zal krijgen,
zal ik beter presteren
0 Ik ben het met boevenstaande beweringen niet eens
144. Hoe vaak gaat U in de winter trainen wanneer het erg koud is?
0 Altijd
0 Vaak
0 Soms
0 Nooit
145. Bestaat er bij Uw sportvereniging ook een bepaalde spaarvorm waar men elke maand of om een bepaalde
tijd een bepaald bedrag “in kas’ kan leggen en neemt U daaraan deel?
0 Ja er bestaat zo’n spaarvorm en ik neem er deel aan
0 Ja, er bestaat zo spaarvorm en ik neem er niet aan deel
0 neen, er bestaat geen spaarvorm
0 Ja, er bestaat zo’n spaarvorm, maar bij een andere sportvereniging
0 ja, er bestaat zo’n spaarvorm bij een andere sportvereniging en ik neem er wel aan deel
0 Overige:…………………………………(Invullen)
146. Neemt U in de zomerperiode ook deel aan de zogenaamde “zomerelftallen”
0 Ja
0 nee
147. Hoeveel bedraagt Uw netto-inkomen per maand in guldens
0 500-1000
0 1000-1500
0 1500-2000
0 2000-2500
0 2500-3000
0 3000-3500
0 meer dan 3500
0 niet van toepassing
148. Wat zijn de redenen geweest om naar Nederland te komen?
0 Om hier een beter bestaan te zoeken
0 Ik ben gevlucht uit mijn land
0 Politieke en economische redenen
0 Ik ben hier geboren’
0 Ik was te jong en ken het motief niet
0 Overige redenen:………………………(Invullen)

De onderstaande vragen alleen beantwoorden wanneer U kinderen hebt die naar school gaan:

149. Hoe vaak heeft U in het afgelopen jaar deelgenomen aan ouderavonden van Uw kinderen?
0 …….invullen aantal keren in het afgelopen jaar
0 Ik heb er niet aan deelgenomen
150. Vraagt U naar informatie over de school waar Uw kinderen naar toe gaan?
0 Ja
0 Neen
151. Zit U in de oudercommissie of medezeggenschapsraad van de school waar Uw kinderen naar toe gaan/
0 ja
0 Nee
152. Vindt U het belangrijk dat Uw kind(eren) op school les moeten) krijgen in de eigen taal en cultuur/
0 Ja, wel op school
0 Ja, maar buiten schooltijd
0 Ik vind het niet belangrijk

IkbenuergdankbaarvoorUwmedewerking
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