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Brood en spelen  
Voor een politicoloog die ook voetballiefhebber is - mijn vader en ik waren supporter van Fortuna ’54 - 

zijn het bijzondere tijden. De kabinetsformatie kent een vertrouwd verloop, ook al zijn de politieke 

verhoudingen fors gewijzigd.  

Coalities worden verkend, posities betrokken, zwarte pieten nog achter de hand gehouden. Er is veel ongeduld, 

terwijl uitslag en bezuinigingsnoodzaak taaie en langdurige onderhandelingen voorspellen.  

  

Rituele dansen worden weer opgevoerd: het kernkabinet, het hoofdlijnenakkoord, de stelselherziening, een 

bestuurslagendiscussie. De parlementaire pers speelt letterlijk Binnenhof-watcher. Belangengroepen bereiden in 

stilte brieven aan de informateur voor. Departementen oefenen scenario’s: links en rechts heroverwegen.  

  

Intussen kijkt het volk naar het breedbeeld van de WK. Ook hier is veel vertrouwd: oranje gekleurde wijken met 

een enkele dissident die zich aan de gekte stoort. Brave huisvaders in bizarre uitdossing, voor wie het spel slechts 

bijzaak lijkt.  

  

De merkwaardige consensus dat ‘wij’ deze keer gaan winnen, zelfs volgens Johan Derksen. De iconische rol van 

Robben. De politiek correcte activiteiten van het Nederlands elftal, maar ook de boulevardbladenaandacht voor 

‘Wes en Yolan’.  

  

Politiek en sport komen samen in de wederwaardigheden van de Bavariababes. Wat is dat toch dat Nederland op 

grote sportevenementen steeds met bier geassocieerd wil worden? Bij de Olympische Spelen tonen wij ons aan 

de wereld in een bierhal, waar sportbonzen en royalty overtuigend laten zien dat het volk nog steeds brood en 

spelen wil.  

  

Onze echte Majesteit laat zich daar nooit zien, omdat zij liever het Nederlands Dans Theater aan het buitenland 

toont. Ondanks mijn postmoderne geneigdheid de tegenstelling tussen high culture en low culture te relativeren, 

word ik op zulke momenten altijd erg elitair.  

  

Dat onze dappere Brabantse brouwer het internationale grootkapitaal tart met oranje gejurkte babes, wekte op het 

eerste gezicht mijn sympathie. Die werd nog versterkt toen ik vernam dat het hier om guerrillamarketing gaat. Na 

Fortuna ’54 kwamen in mijn jeugd immers revolutionaire idealen. Aan de muur van mijn tienerkamer hing uiteraard 

Che.  

  

Al snel besefte ik echter dat Bavariafamilie Swinkels toch weinig verwantschap met Cubaanse vrijheidsstrijders zal 

voelen. Sterker nog: als de WK naar Nederland komt zal de familie met plezier het alleenrecht op bierverkoop 

incasseren. Helaas zijn ze daar waarschijnlijk te klein voor.  

  

De WK in Zuid-Afrika laten de bizarre verhouding tussen sport en politiek weer eens indringend zien. De staat 

investeert in faciliteiten en infrastructuur, bouwt een omvangrijk veiligheidscomplex op, creëert waar nodig een 

uitzonderingstoestand en garandeert bovenal de exclusieve rechten van FIFA en sponsors, desnoods door 

nieuwe wetten en verordeningen.  

  

De gemiddelde Zuid-Afrikaan kan zich geen ticket permitteren. De mogelijkheden om wat te verdienen zijn in een 

straal van enkele kilometers rondom de stadions en in de grote steden even effectief als hardvochtig uitgebannen. 

Van de Bavariababes weten we het, maar hoeveel sloebers zonder media-appeal zijn inmiddels opgepakt en 

tijdelijk verbannen? 
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Apartheid lijkt even terug. Nog jaren zal het land zuchten onder de staatsschuld die is opgebouwd. De cijfers van 

Blatter zullen daarentegen weer schitterend zijn. Vroeger noemden we dat imperialisme.  

  

Ook Nederland wil aan deze verdwazing meedoen. Twee bids worden voorbereid – voor het WK voetbal in 2018 

of 2022 en voor de Olympische Spelen in 2028. In Rotterdam weten ze inmiddels welke eisen organisatoren van 

sportevenementen zoals de Tour de France stellen. De openbare ruimte wordt bezet door een commercieel 

monopolie. Het geweldsmonopolie van de staat beschermt dat monopolie. Moet hier niet eens werkgroep 

Heroverweging aan worden gewijd?  

  

Dat steden voetbalclubs, waar zelfs de middelmatige reserve boven de Balkenendenorm verdient, subsidiëren, 

valt nog te verklaren: het gemiddelde raadslid krijgt liever geen doldrieste hooligans op bezoek. Maar de bizarre 

staatsteun voor internationale sportevenementen - in geld en in de beschikbaarstelling van wet en 

geweldsapparaat - valt op geen enkele manier te rechtvaardigen.  

  

Er zijn geen zwakke belangen in het geding, emancipatie en beschaving zijn evenmin oogmerken en infrastructuur

kan ook zonder evenement worden verbeterd. Stiekem hoop ik op een nieuwe Saar Boerlage.  

  

Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoogleraar 

bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. 
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