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Voorwoord
Vooru ligt het resultaat van diverse jaren onderzoeksarbeid en persoonlijke en
wetenschappelijke ontwikkeling. Het onderwerp van deze studie heeft zich niet plot-
seling aangediend, maar is langzaam gerijpt vanuit verschillende onderzoeksprojec-
ten, beleidsmaatregelen en praktijkontwikkelingen.
In 1988 ging ik aanvankelijk bewegingswetenschappen studeren omdat ik vanwege
een schouderblessure niet naar de Academie voor Lichamelijk Opvoeding kon en mij
het bestuderen van binnenhuidse fysiologische processen bij sporters ook weI inte-
ressant leek. Tijdens deze studie werd mijn belangsteiling echter tevens gewekt
voor sociaal(-kritisch)wetenschappelijke benaderingen van sport en vooral voor de
betekenisrelaties tussen sport, het lichaam en sekserelaties. Gezien de thematiek
van sociale in- en uitsluiting naar sekse en etniciteit in de sport zal het geen verba-
zing wekken dat persoonlijke ervaringen, ontwikkelingen en overtuigingen mee-
speelden in de sterke betrokkenheid die ik altijd gehad heb bij het door rnij verricht-
te onderzoek.

Bijhet wedstrijdturnen dat ik tot mijn vijftiende heb gedaan werd ik niet aileen
geschoold in diverse acrobatische handelingen, maar ook in het 'vrouwelijk' esthe-
tisch uiterlijk en bewegen. Daarna koos ik voor atletiek waarin ik me meer 'thuis'
voelde, ook al speelde mijn sociale leven zich nooit in sterke mate rondom de sport-
vereniging at. Atletiek is nog steeds mijn hoofdsport, maar tussendoor en daarnaast
heb ik ook perioden gevoetbald, gevoileybald en aan karate gedaan; sporten waarbij
zeer verschillende bewegingshandelingen en sociale en fysieke omgangsvormen
centraal staan. Prestatieve en recreatieve sportbeoefening heeft altijd een zeer
belangrijke plaats in mijn leven ingenomen en mij ook dele gevormd, hoewel ik niet
denk dat ik daardoor een 'goed' of 'beter' mens ben geworden.
Mede vanwege mijn androgyne uiterlijk ben ik zowel in als buiten de sport van jongs
at aan geconfronteerd met normatieve betekenissen rondom vrouwelijkheid en man-
nelijkheid. Mijn eigen 'witheid', de machtsrelaties en normatieve betekenissen rond-
om huidskleur en etniciteit realiseerde ik mij pas veellater en deze inzichten komen
dan ook vooral voort uit politiek-wetenschappelijke kennis.
Hoewel mijn persoonlijke overtuigingen mij zeker gestimuleerd hebben bij het schrij-
ven, is deze dissertatie natuurlijk vooral het resultaat van het leer- en groeiproces als
wetenschappelijk onderzoeker. In de loop der jaren heb ik interesse en inzicht ont-
wikkeld in diverse, relatief jonge, interdisciplinaire studierichtingen en thema's en
de daarbinnen gebruikte onderzoeksmethoden en technieken. Op mijn wetenschap-
pelijke en persoonlijke ontwikkeling en de daarbinnen gemaakte keuzes zijn diverse
personen van invloed geweest. Hierbij dan ook een woord van dank aan allen die op
enigerlei wijze hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dit proefschrift.
Hiervan kan ik slechts enkelen bij name noemen.

Jan Tarnboer die als docent en afstudeerbegeleider bij Theorie en Geschiedenis der
Bewegingswetenschappen aan de VUAmsterdam, stimulator en getuige was van
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mijn eerste schreden binnen een (filosofische) sociaal-kritische sportwetenschaps-
beoefening.
Gertrud Pfister was de eerste (dubbelgepromoveerde) feministische sporthistorica en
-sociologe die ik ontmoette en daarmee een van rnijn voorbeelden. Als stagiaire heb
ik enige tijd met veel plezier bij haar in Berlijn gewerkt aan een internationaal pro-
ject, waarbij ik ook het belang ontdekte van (internationale) vrouwennetwerken
binnen de wetenschap.
Albert Buisman ben ik dank verschuldigd omdat hij mij als secretaris van het onder-
zoeksprogramma Waarden en Normen in de Sport langzaam binnensluisde in de net-
werken van beleidsmakers en sociaal-wetenschappelijk onderzoekers in de sport.
Samen met de andere leden van de programmaleiding stimuleerde hij mij in het
doen van diverse taken op het gebied van wetenschap en management, waardoor ik
steeds meer vertrouwen kreeg in mijn eigen kwaliteiten.
Een van die overige leden was Paul De Knop, die uiteindelijk mijn promotor werd en
mij 'meenam' naar Brussel en Tilburg. Hij heeft mij gedurende diverse onderzoeks-
projecten steeds op zeer adequate wijze gestimuleerd en ondersteund. De beschei-
den en charmante wijze van het zoeken naar en vinden van oplossingen en compro-
missen, die Paul zelf regelmatig als 'typisch Vlaams' typeert, is naar mijn idee toch
vooral zijn eigen, 'natuurlijke' kwaliteit.
Een bijzonder woord van dank gaat tevens uit naar mijn collega-onderzoeker en co-
promotor Annelies Knoppers, die ook reeds als tweede begeleider betrokken was bij
mijn afstudeerscriptie. Van Annelies heb ik zowel theoretisch, methodisch als analy-
tisch veel geleerd op het gebied van sociaal-kntisch sportonderzoek naar sekse/gen-
der en sport. Enerzijds heeft zij mij altijd gecorrigeerd wanneer het ging om nuance-
ring en ambiguiteit van de sociale (sport)werkelijkheid, anderzijds is zij vaak radica-
ler en minder 'Nederlands' (liberaal en consensusgericht) in haar analyses dan ik.
Behalve voor inspirerende inhoudelijke discussies, is er binnen onze samenwerking
echter ook altijd ruimte geweest voor het dagelijkse wel en wee.
Eveneens wil ik aile collega's bedanken rondom het onderzoeksprogramma Waarden
en Normen in de Sport van waaruit dit proefschrift langzaam gestalte heeft gekre-
gen: de medewerkers vanuit de subsidierende instanties NOC*NSFen VWS; aile col-
lega-onderzoekers en projectleiders binnen de verschillende participerende univer-
siteiten en de (overige) leden van de diverse klankbordgroepen van mijn onderzoeks-
projecten. Van al deze personen wil ik Johan Steenbergen in het bijzonder noemen.
Met Johan deel ik diverse sociale achtergronden, sportervaringen en overtuigingen.
Behalve elkaar daarin te versterken, lukt het ons gelukkig ook steeds goed de
gewichtigheid van deze zaken op zeer plezierige wijze te relativeren.
Ook dank aan de overige collegae binnen de diverse universiteiten waarvoor ik
werkzaam ben geweest en vanuit de verschillende onderzoeks-, advies en/of net-
werktrajecten, waarmee ik op prettige wijze heb samengewerkt en/of gediscussieerd
over sport en andere wereldse zaken en/of pnve-aanqeleqenheden. In het bijzonder
Mieke Lustenhouwer met wie ik de dagen dat ik weI op de KUBwas en niet aileen
thuis achter mijn toetsenbord zat te ploeteren, het vaakst even pauze heb genomen
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om wat bij te babbelen en/of te klagen en gewoon rustig een kopje thee of cappuc-
cino te drinken, of een biertje wat later op de avond.
In het kader van het onderzoek dank ik de personen die mij hebben geholpen met de
dataverzameling en analyse (Corine, Debby, Denise, Joost, Marjolein, Sandy) en in
het bijzonder natuurlijk de jongeren die zichzelf als data beschikbaar hebben
gesteld. Vooral diegenen die behalve het invullen van de enquete ook de tijd en
moeite hebben willen nemen om mee te werken aan een interview om hun ideeen
en ervaringen over sport, sekse en etniciteit met een vreemde uit te wisselen.
Aan mijn allerbeste vriendinnetje Marjolein en mijn overige 'echte' vrienden zeg ik
dank voor onze jarenlange vriendschap en hun denkbeelden, levenswijze, creati-
viteit, praktische en emotionele hulp, die mij mede inspireren om mijzelf op mijn
manier in te zetten voor dat wat ik belangrijk vind.
Mijn ouders ben ik erg dankbaar voor het 'goede nest' dat zij voor mij en mijn braer
en zus gecreeerd hebben, voor de aangereikte denkkaders en handelingsmogelijkhe-
den en de ondersteuning van de door mij gemaakte keuzes op diverse terreinen.
Tot slot een graot woord van dank en liefde aan Sandy, die voor mij de afgelopen
jaren waarin dit praefschrift gestalte kreeg, uiteindelijk vooral rust, steun en echte
liefde heeft betekend.

Amsterdam, maart 2002

Agnes Elling

"The time to remember is now. The time to speak a counter hegomonic [race] talk
that is filled with the passion of remembrance and resistance is now. "
bell hooks
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Inleiding
Sportdeelname wordt in Nederland over het algemeen gezien als een zinvolie vorm
van vrijetijdsbesteding. Niet alleen of voornamelijk meer voor de (mannelijke) jeugd,
maar voor iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, sociale klasse, opleiding, etnisch
achtergrond, geloofsovertuiging, fysieke gesteldheid, seksuele voorkeur et cetera.
Deze sport-voor-alien gedachte, waarbij meer belang gehecht wordt aan participatie
dan aan prestatie, is in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Nederland en ande-
re Europese landen ontwikkeld en gestimuleerd (CRM,1974; Crum & De Leeuw,
1974; De Knop & Oja, 1996).De traditionele prestatiegerichte wedstrijd- en topsport
zou te veel ingebed zijn binnen dominante (kapitalistische) arbeidsverhoudingen,
machtsrelaties en waardenorientaties. Het sport-voor-allen beleid is niet gericht op
specifieke doelgroepen, maar vanuit een dynamische welzijnsopvatting op een meer
inclusieve en recreatieve sportpraktijk. Het gaat hierbij behalve om het tegengaan
van uitsluiting binnen de traditionele prestatiegerichte sport ook om het pluriformi-
seren van het sportaanbod, zodat een levenslange sportcarriere voor iedereen moge-
lijk wordt. Vanuit een humanistische visie heeft het individuele belang van sport in
de vorm van ontspanning, plezier en recreatie steeds meer aandacht gekregen.
Tegelijkertijd echter is het sportstimuleringsbeleid vanuit de overheid steeds inge-
bed binnen coliectieve en maatschappelijke perspectieven en functies. Diverse soci-
aal-kritische auteurs uit onder andere Duitsland (Franke, 1978; Plessner, 1997)en
Engeland (John Hargreaves, 1986)1hebben laten zien dat het benadrukken van de
compenserende functies van sport met betrekking tot arbeidsgerelateerde principes
als productiviteit, rationaliteit en anonimiteit, juist verwijst naar de inbedding
binnen de heersende arbeids- en machtsverhoudingen. Sport is daarmee slecht een
relatieve tegenwereld (Vanreusel & Bulcaen 1992).
In Nederland werd in navolging van doelgroepenbeleid op gebieden zoals arbeid en
onderwijs ook specifiek sportstimuleringsbeleid ontwikkeld dat vooral gericht was
op die groepen die zich in sociaal-economisch en/of cultureel opzicht in een zoge-
noemde 'achterstandspositie' bevonden, zoals vrouwen, allochtonen, ouderen,
gehandicapten en 'randgroepjongeren' (Elling & De Knop, 1999; Hoogewerf, 1995;
De Knop & Theeboom, 1992; WVC,1983).2Dit doelgroepenbeleid dat is ingebed
binnen het 'breedtesportbeleid' vanuit de Nederlandse overheid en de georganiseer-
de sport staat dan ook in het teken van de bevordering van sportdeelname van per-
sonen en groepen naar eigen wensen en mogelijkheden en het slechten van drem-
pels die de sportdeelname voor sociaal zwakkere groepen belemmeren. Zo staat in
het breedtesportbeleid van de sportkoepel NOC*NSF(1997,p.19) vooral de inclusi-
viteit van sport centraal: ..dat iedere inwoner van Nederland in eike fase van zijn of
haar leven, naar eigen voorkeur en op grond van zelf gekozen beweegredenen aan
sport en bewegingsactiviteiten van goede kwaliteit kan deelnemen, dan wei daarbij
betrokken kan ziin",
Net als in andere maatschappelijke sectoren ligt het accent bij beleid en praktijk ten
aanzien van de 'integratie van minderheidsgroepen' vooral op het streven naar gelij-
ke of evenredige deelname volgens waarden en normen van de (jonge, autochtone,
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mannelijke) meerderheid en is er over het algemeen minder aandacht voor het ter
discussie stellen van sociaal-culturele aspecten (Anthonissen & Boessenkool, 1998;
Gowricharn, 1995).Hoewel maatschappelijke process en als individualisering, migra-
tie, emancipatie, globalisering en commercialisering geleid hebben tot meer diver-
siteit in (cornbinaties van) handelingsmogelijkheden en waardenoriEmtaties voor vrij-
weI alle burgers, kan afgevraagd worden in hoeverre verschillende opvattingen over
'het goede leven' daadwerkelijk gelijkwaardig naast elkaar bestaan (Zijderveld,
1993).Hoewel het begrip sport de laatste jaren naar steeds meer uiteenlopende
lichaams-, spel- en bewegingsgerichte (vrijetijds)activiteiten verwijst (Steenbergen,
2001), heeft het sport-voor-allen stimuleringsbeleid, ondersteund door commerciele
initiatieven en de media geleid tot een dominante publieke moraal waarin sportbeoe-
fening van vrije(tijds) keuze tot norm is geworden. Crum (1991) spreekt van een
voortgaande 'versporting van de samenleving', welke tot uitdrukking komt in de
paradoxale ontwikkelingen van 'versporting' en 'ontsporting' van de sport. Deze ter-
men verwijzen naar de toenemende technologisering, rationalisering, kwantificering
en mediatisering in de topsport en gelijktijdig optredende tegengestelde ontwikke-
lingen waarbij het accent meer ligt op lichaamsstylering en plezierbeleving in de
breedtesport. Vanreusel & Scheerder (2000) geven aan dat beide bewegingsculturele
processen van versporting en ontsporting uitdrukking zijn van algemene cultuur-
sociologische tendensen van individualisering, postmodernisering en mondialisering.
Veranderingen in de bevolkingsamenstelling, in waarden en normenorientaties en
het sportbeleid hebben kortom hun reflectie gevonden in een sterke differentiatie en
pluriformisering van de sportpraktijk. Niet alleen qua deelnameprofiel - zoals een
sterk toegenomen sportdeelnarne onder vrouwen, ouderen, gehandicapten en etni-
sche minderheden -, maar ook wat betreft de inhoud van de als 'sport' gedefinieerde
activiteiten, de wijze van beoefening en de sportaanbieders. De traditionele vorm
van sportbeoefening in Nederland bestond uit de beoefening van spel- en bewe-
gingsactiviteiten zoals voetbal, tennis, zwemmen en turn en in verenigings- en com-
petitieverband. Deze traditionele takken van sport en de beoefening in clubverband
genieten weliswaar nog steeds de meeste populariteit, maar ondervinden inmiddels
concurrentie van allerlei nieuwe sport(achtige) activiteiten die op zeer uiteenlopende
wijze kunnen worden beoefend. Pluriformisering in de sportpopulatie en in de
waardenorientaties van deelnemers hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van
een breed palet aan 'traditionele' en 'nieuwe' sport(achtige) activiteiten en onderlin-
ge varianten- die behalve in verenigingsverband ook 'op straat', via gemeentelijke
diensten of instanties, scholen, particuliere bedrijven of specifieke commerciele orga-
nisaties kunnen worden beoefend. Twintig jaar geleden was er minder variatie aan
aangeboden sportactiviteiten, werden er nauwelijks of geen wijksportactiviteiten
georganiseerd door gemeenten en behoorden hardlopers of skaters niet tot het
gewone straatbeeld. Zowel deze ontwikkelingen in de breedtesport als de intensive-
ring van de relaties tussen de topsport, de media en comrnercie hebben er toe bijge-
dragen dat sport geen marginale sociale praktijk meer is, maar een steeds prominen-
tere positie heeft ingenomen binnen de Nederlandse samenleving. Deze centralere
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positie heeft tevens geleid tot toegenomen aandacht voor de raakvlakken tussen
sport en andere maatschappelijke sectoren. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar
het versterken van de maatschappelijke functies van sport.

Vanuit het overheidsbeleid wordt sportdeelname niet zozeer (aileen) gestimuleerd
als een intrinsiek zinvolle activiteit, maar vaoral oak vanwege de sportoverstijgende,
maatschappelijke opbrengsten in relatie tot gezondheid, socialisatie, sociale integra-
tie en economische groei (Council of Europe, 1995; VWS,1996).Terwijl Crum & De
Leeuw (1974) en meer recent oak Van Bottenburg & Schuyt (1996)en Tarnboer &
Steenbergen expliciet pleiten voor een visie op sport waarbij het accent ligt op het
'doel in de activiteit zelf en niet in het te produceren resultaat' (Crum & De Leeuw,
1974, p.17), ligt de legitimering van sportstimulering voor de overheid vooral in haar
maatschappelijk nut. In het verleden werd daarbij de nadruk gelegd op de fysieke
ontwikkeling (kracht, snelheid, uithoudingsvermogen) en de pedagogische, vormen-
de, waarden van sport en bewegen - bijvoorbeeld in termen van het aanleren of ver-
groten van discipline, doorzettingsvermogen en samenwerken - van de (voornamelijk
mannelijke) jeugd. Tegenwoordig gaat het vooral am de gezondheidkundige en soci-
aal integrerende waarden, die in feite gebaseerd zijn op dezelfde socialiserende,
functies.

"Sport is meer dan een plezierige en ontspannen manier van (vrije)tijdsbesteding.
Sport heeft invloed op de gehele samenleving en levert onder meer bijdragen aan
de vergroting van burgerparticipatie, het cteeteti van nieuwe arbeidsplaatsen, de
integratie van minderheden, de bevordering van de volksgezondheid en de verbe-
tering van de leefbaarheid van achterstandswijken." (VWS,1996,p.12).

De vormende en integrerende waarden worden daarbij in feite gezien als sportintrin-
sieke aspecten van de (wedstrijd)sport die overgedragen kunnen worden naar ande-
re maatschappelijke sferen, zoals onderwijs en arbeid.

"Mensen leren door sport de eigen grenzen kennen, zich ergens in te bekwamen
en zich te meten met anderen; men Ieert te winnen en te verliezen en daardoor
ook het respect voor de ander te ontwikkelen ... Al sportend leert men normen,
waarden en vaardigheden die in een andere context gebruikt kunnen worden ...
Sport in sociaal verband draagt bij aan sociaJecohesie; via sport komen persoon-
lijke contacten en relaties tot stand, bouwen mensen vriendenkringen en rela-
tienetwerken op en kan ook het gemeenschapsgevoel worden versterkt. Door deze
binding kan sport bijdragen aan socislisetie-, integratie- en emancipatieprocessen
in de samenleving. " (idem, p.15)

Oak vanuit de georganiseerde sport zelf en diverse, positivistisch georienteerde,
wetenschapsdisciplines vindt legitimatie van sportstimulering en aandacht voor
sport vaak plaats vanuit dergelijke sociale betekenissen en functies van de sport
(Van Bottenburg & Schuyt, 1996; De Knop & Hoyng, 1998; Kearney, 1992; NOC*NSF,
2000; Stevenson & Nixon, 1972; Vameusel & Bulcaen, 1992).In vergelijking tot over-
heden ligt het accent van het sportstimuleringsbeleid van sportorganisaties vooral
op het stimuleren van deelname door iedereen en het wegnemen van belemmerin-
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gen voor zogenoemde 'achterstandsgroepen' en minder op het instrumenteel
gebruik van sport in relatie tot maatschappelijke problemen. Uitgangspunt is dat
iedereen toegang zou moeten hebben tot sport en sportvoorzieningen, waarbij
tevens het nuttige en instrumentele karakter wordt erkend. De vermeende positieve
individuele en maatschappelijke effecten van sportdeelname zijn uiteindelijk name-
lijk de belangrijkste legitimatie om meer geld te krijgen van de overheid om de sport
meer inclusief te maken. Van sportstimuleringsprojecten in het kader van 'de breed-
tesportimpuls' vanuit de overheid wordt ook expliciet verwacht dat deze ingezet
worden om sociale problemen aan te pakken, zoals het tegengaan van buurtoverlast
door 'hangjongeren' en het bevorderen van de sociale integratie van (etnische) min-
derheidsgroepen (VWS,1999).Dit instrumentele gebruik van sport steunt echter
nauwelijks op wetenschappelijk onderzochte empirische evidentie, maar is vooral
gebaseerd op een breed gedragen overtuiging van de 'goedheid' van sport, die
onder andere aansluit bij het gedachtengoed van de Olympische beweging.

Populistische slogans als 'sport verbroedert' en verwijzingen naar de multi-etnische
samenstelling van het nationale mannenvoetbalelftal dragen bij aan de overtuiging
dat sport niet aileen 'goed' is voor individuele personen, maar tevens sociale proble-
men kan helpen oplossen zoals met betrekking tot sociale integratie en sociale onge-
lijkheid (vgl. Coakley, 1998; Hartmann, 2000). Het gaat hierbij vooral om de sterke
functionalistische en symbolische waarde van sport. Diverse sociaal-kritische weten-
schappelijke studies in binnen- en buitenland - onder andere vanuit feministische en
neo-marxistische perspectieven - hebben echter laten zien dat een dergelijk functio-
nalistisch perspectief eenzijdig is en voorbijgaat aan de maatschappelijke inbedding
van sport binnen de heersende sociale verhoudingen en waarden en normen
patronen (o.a. John Hargreaves, 1986; Knoppers & Elling, 2001b; Steenbergen &
Tamboer, 2000; Stokvis, 1979).Sport kan enerzijds weliswaar worden gezien als een
sociale praktijk die van grote maatschappelijke betekenis is en positieve sociale
functies vervult, maar is anderzijds ingebed in de heersende waarden en normen en
(ongelijke) machtsverhoudingen in de maatschappij als geheel.
Tegenover de (vermeende) integrerende betekenissen en functies van sport, bijvoor-
beeld in relatie tot etnische minderheden en jeugdige delinquenten, kunnen tevens
tailoze desintegrerende betekenissen en functies worden genoemd. Net als winnen
altijd gepaard gaat met verliezen, gaan process en van sociale integratie en insluiting
ook altijd gepaard met differentiatie en uitsluiting. Sterke identificatie met een
bepaalde (voetbal)club betekent niet aileen dat er sprake is van binding, maar ook
van onderscheiding ten opzichte van anderen. Er vindt positionering plaats tussen
'wij' en 'zij', wat behalve in sportieve rivaliteit ook kan uitmonden in polarisering
tussen teams, steden en sociale groepen. Bovendien is er in de sport in sterke mate
sprake van categorisatie naar onder andere leeftijd, sekse en nationaliteit.
Overheden en sportorganisaties erkennen eveneens dat negatief gewaardeerde
tendensen als spelverruwing, doping, discriminatie en seksuele intimidatie (66k)
voorkomen in de sport en dat daartegen opgetreden moet worden (Van Bottenburg
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& Schuyt, 1996; Kearney, 1992; VWS,1996; WVC, 1983). Zo was de vraag van de
toenmalige staatssecretaris D'Ancona om een publieke discussie over waarden en
normen in de sport aanleiding tot initiatie van het interuniversitaire onderzoekspro-
gramma Waarden en Normen in de Sport in samenwerking met NOC'NSF (NOC'NSF,
1993)4.Naast een toenemende legitimatie van sportstimulering vanuit maatschappe-
lijke functies zoals gezondheid en sociale integratie is er vanuit overheid en sportor-
ganisaties dan ook tegelijkertijd steeds meer aandacht voor het tegengaan van
'ongezonde' praktijken (blessures, doping) en processen van sociale uitsluiting (dis-
criminatie). Hierbij kan worden afgevraagd welke vormen en processen van sociale
integratie/differentiatie en in-/uitsluiting als normatieve uitgangspunten gelden voor
het sportbeleid en de sportpraktijk.
Paradoxale betekenisrelaties met betrekking tot integratie/differentiatie en in-/uit-
sluiting komen vooral naar voren in volkssporten zoals voetbal. Naast de multi-
etnische samenstelling van de meeste professionele (mannen)voetbalclubs kent het
betaalde (mannen)voetbal ook de meeste voorbeelden van etnisch-specifieke ('eigen')
verenigingen, van vechtpartijen op of rondom het veld en racistische spreekkoren
(Janssens, 1999; Klein & Kothy, 1997; Meloen & Eersteling, 1994).Bepaalde vormen
van differentiatie in de sport, zoals het ontstaan van specifieke Turkse voetbalclubs,
kunnen door sommige partijen gezien worden als illustratie van (fundamentalisti-
sche) segregatie, terwijl anderen dit juist interpreteren als een onderdeel van een
integratieproces volgens de typische Nederlandse verzuilingstraditie. Een structurele
vorm van integratie kan kortom samengaan met processen van uitsluiting en vice
versa. Zowel de voorbeelden van etnische integratie als van conflicten binnen het
voetbal hebben, meestal impliciet, vooral betrekking op jongens en mannen. Ook in
relatie tot het sociale vraagstuk van sekse-emancipatie kan de met 'mannelijkheid'
geassocieerde volkssport voetbal echter worden opgevat als een soort arena waarin
fysieke en sociale ongelijkheden tussen mannen en vrouwen zowel gereproduceerd
als uitgedaagd worden (Elling, 1999; Knoppers, 1999). Zo kan de stijgende popula-
riteit van het meisjes- en vrouwenvoetbal in diverse Westerse landen, het bestaan
van een 'gemengde' jeugdcompetitie in Nederland en tonen van sterke, snelle en
technisch vaardige voetbalsters traditionele beelden over mannelijkheid en vrouwe-
lijkheid doorbreken. Het negeren of trivialiseren van meisjes en vrouwenvoetbal
binnen verenigingen en door de sportmedia leidt echter tegelijkertijd tot structurele
achterstelling en reproductie van traditionele seksebeelden en -verhoudingen.
Inhun onderzoek onder verenigingsbestuurders hebben Anthonissen & Boessenkool
(1998) laten zien dat de sportverenigingen vaak helemaal niet zo inclusief zijn (o.a.
met betrekking tot meisjes/vrouwen en etnische rninderheden) en bestuurders zich
vooral inzetten om hun eigen vereniging draaiende te houden. Daarbij wordt vaak
hardnekkig vastgehouden aan traditionele, sterk op prestatie en competitie gerichte,
wedstrijdsport welke meestal is ingebed in een structuur en cultuur die het meest
aansluit bij (jonge) 'witte', mannelijke sporters en kaderleden. Bestuurders van
sportverenigingen en bond en zijn voornamelijk gericht op het beoefenen en promo-
ten van hun eigen sport en voelen zich over het algemeen niet geroepen om sociale
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problemen op te lossen. 'Reguliere' sportorganisaties lijken tegenwoordig open te
staan voor iedereen, zolang diegenen zich maar aanpassen aan heersende regels,
normen en waarden, die vanuit bestuurders en trainers vaak als neutraal en recht-
vaardig worden gezien (vgl. Knoppers & Anthonissen, 2001).
De betekenissen van sport in relatie tot bestaande en gewenste vormen en proces-
sen van integratie/differentiatie en in-/uitsluiting zijn kortom zeer complex van aard.
Daarbij is bovendien sprake van een paradox tussen de maatschappelijke legitimatie
van sport vanuit haar sociale functies en de constatering dat de sportwereld in feite
zelf voldoende, al dan niet onderkende, problemen heeft op te lossen. De continue
interactie die bestaat tussen (vormen en process en van) integratie en differentiatie,
tussen etnisch-culturele en seksespecifieke in- en uitsluiting in de sport en in de
samenleving als geheel, is het centrale thema van dit onderzoek. Daarbij staan jon-
geren centraal.

De adolescentie is een periode waarin het zoeken naar een eigen identiteit en het
maken van keuzes tussen verschillende waarden en norrnenorientaties en (vrij-
etijds)activiteiten, een belangrijke plaats innemen (Balk, 1995). Tijdens deze zoek-
tocht maken jongeren zich gedeeltelijk los van de ouders en gaan zich sterker binden
aan (groepen) leeftijdsgenoten. Jongeren worden zich niet aIleen sterker bewust van
bepaalde 'natuurlijke' verschillen, zoals naar sekse en etniciteit, maar ook met de
daaraan gekoppelde sociale posities en machtsverhoudingen. Ze identificeren zich
met bepaalde (jeugd)subculturen en distantieren zich van andere. Daarbij speelt
positieve beeldvorming over en affectiviteit naar de 'eigen' groep een belangrijke rol
evenals negatieve beeldvorming over en affectiviteit naar 'de anderen'.
Jeugdonderzoekers hebben laten zien dat ontmoetingskansen, beeldvorming, discri-
minatie en process en van identificatie en distantie naar sekse en etniciteit onder jon-
geren van invloed zijn op het aangaan van contacten, vriendschappen en gezamen-
lijke activiteiten (bijv.Buijs, 1993; Naber, 1991; Saharso, 1992; Veenman, e.a., 1999;
De Waal, 1989). In het proces van persoonlijke bewustwording van jongens en meis-
jes met verschillende etnische achtergronden en het 'spel' van groepsidentificatie en
-distantie is sport(beoefening) een van de structurerende elementen.
Over de sportparticipatie van jongeren met uiteenlopende sociale kenmerken zijn
inrniddels heel wat gegevens bekend. Zowellandelijk als op lokaal niveau verschij-
nen regelmatig studies over de ontwikkelingen en de differentiatie in sportdeelname
(o.a. DSP,2000; SCP,2000), waarbij leeftijd, sekse en sociaal-economische achter-
grond meestal de belangrijkste achtergrondvariabelen zijn. Hoewel het aandeel jon-
geren dat sportief actief is groter is dan ooit, maakt de overheid zich zorgen over de
bewegingsarmoede bij de jeugd. Dit heeft enkele jaren geleden onder andere geleid
tot de oprichting van een aparte stichting, Jeugd in Beweging, om de jeugd (weer)
meer te laten bewegen en sporten (Raad voor het Jeugdbeleid, 1995). Specifieke aan-
dacht daarbij ging uit naar de hoge drop out van jongeren in de puberteit en bepaal-
de groepen die tot dusverre nauwelijks zichtbaar zijn binnen de wereld van de (vere-
nigings)sport, zoals gehandicapte jongeren en aIlochtone meisjes. Ook was er speci-
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ale aandacht voor samenwerkingsverbanden tussen 10kale overheden, school en
sport en vaor projecten gericht op sociale integratie door sport en jeugdparticipatie
(Jeugd in Beweging, 2001). In dit onderzoek zal niet aileen naar differentierinq in
sportparticipatie gekeken worden, maar vooral oak naar de samenhang met aan
sekse en etniciteit gerelateerde waardenorientaties en sociale netwerken. Hoewel er
over sociaal-culturele processen van in- en uitsluiting veel minder bekend is dan
over deelname, bestaan hierover weI diverse vooronderstellingen. Vaak wordt aan-
genomen dat, op voorwaarde dat er 'gemengd' gesport wordt, uitwisseling en
wederzijdse acceptatie van normen en waarden (multiculturalisatie) en het aangaan
van ('gemengde') vriendschapen vanzelf gebeuren.

In z'n algemeenheid kan gesteld worden dat sport een belangrijke ral speelt in de
hedendaagse jeugdcultuur als totaal, en in de vele afzonderlijke jeugdsubculturen
(Brinkhoff, 1992; De Knop & Theeboom, 1992). Hoewel sport niet onder aile groepen
jongeren even populair is, kan wel gespraken worden van 'versporting' van de
jeugdcultuur als geheel. Terwijl sportbeoefening al lange tijd een belangrijk onder-
deel vormt van de vrijetijdsbesteding van (mannelijke) jongeren, heeft er verbreding
plaatsgevonden en is jeugdsport in de laatste decennia zichtbaarder geworden. De
verbreding is vaoral toe te schrijven aan de sterk toegenomen populariteit van sport
onder meisjes en jonge vrouwen en de toegenomen zichtbaarheid is mede gerela-
teerd aan meer media-aandacht en een algemene toename van publieke lichaams-
en gezondheidsgeorienteerde activiteiten en sportbeoefening (Bourdieu, 1997;
Grupe, 1988; Kaschuba, 1997).
Specifieke jeugd- en jongerenculturen met eigen omgangsnormen lijken van invloed
op de keuze voor sportactiviteiten en op welke manier deze worden beoefend. Oak
de sterk toegenomen aandacht van de media, voornamelijk televisie, voor (een
beperkt aantal takken van) sport lijken een belangrijke rol te spelen in beelden van
jongeren over sport en diverse sociale groepen (Van den Bulck, 1997; Scheu, 1999).
De enorme aandacht voor (mannen}voetbal gecombineerd met een relatief grootte
zichtbaarheid van 'zwarte' (mannelijke) sporters en de marginalisering van vrouwen-
voetbal in de sportmedia hebben ongetwijfeld invloed op de kennis en beelden van
jongeren over de sportwerkelijkheid. Hoewel sportdeelname door veel meer factoren
beinvloed wordt dan de aandacht van de (sport}media, zijn de berichtgeving over de
Nederlandse successen tijdens de Embassy darts van de laatste jaren en voor de
Nederlandse zwemsuccessen tijdens de Olyrnpische Spelen in Sydney laten zien dat
veel media-aandacht van de (sport}media in combinatie met nationale success en - in
ieder geval tijdelijk - tot verhoogde populariteit van en deelname aan de betreffende
takken van sport kan leiden (Van den Heuvel, 2000). De steeds grater lijkende
invloed van de door volwassenen gecontraleerde massamedia op keuzepracessen
van jongeren te samen met de door volwassenen gedomineerde verenigings- en
commerciels sport roept de vraag op in hoeverre jongeren zelf eigenlijk wat te vertel-
len hebben in de sportpraktijk.
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Terwijl het sportbeleid (impliciet) uiteindelijk gericht is op etnisch gemengd sporten
in georganiseerd (wedstrijd)verband blijkt uit meerdere studies inmiddels dat veel
mensen met diverse achtergronden niet (aileen) 'gemengd', maar (ook)graag in
'eigen kring' sporten (Duyvendak, e.a.,1998; Elling & De Knop, 1999; Janssens, 1999;
Lagendijk & Van der Gugten, 1996).Hoewel overheden enerzijds sportdeelname
naar 'eigen wensen en mogelijkheden' ondersteunen, gaf ik reeds aan dat er vanuit
een instrumentele gerichtheid op sport, ook regeimatig enige arnbivalentie bestaat
ten aanzien van het 'vrijwillig' sporten in 'eigen kring' door etnische minderheden.
Sornmige mens en blijken zich aan te sluiten bij etnisch categorale verenigingen
omdat ze negatieve ervaringen hebben met discriminatie of zich niet 'thuis voelen'
in een 'reguliere' sportvereniging met voornamelijk autochtone leden; anderen kie-
zen bewust om (een deel van) hun vrije tijd door te brengen met mensen met gelijk-
soortige sociaal-culturele achtergronden, interesses en/of maatschappelijke posities.
Processen van integratie en differentiatie en (zelfgekozen) in- en uitsluiting blijken
hierbij op complexe wijze met elkaar samen te hangen. Hoewel het hierbij voorna-
melijk gaat om onderzoek onder (jong) volwassenen, lijken identificatieprocessen,
ervaringen en beeldvorming ook van invloed op de sportkeuzes van adolescenten.
Jongeren maken in deze periode steeds meer zelfstandige (sport)keuzes, die steeds
minder door hun ouders maar meer door specifieke (o.a. sekse en etnisch specifieke)
waardenorientaties en vriendschapsnetwerken en op basis van eigen kunnen
bepaald worden. Terwijl in de adolescentieperiode sommige jongeren een duidelijke
keuze voor prestatie- of topsport maken, is in deze periode vooral de uitval in de
georganiseerde verenigingssport hoog. De sportcarnerekeuzes van jongeren en de
potentiele integrerende werkingen van sport lijken afhankelijk van een complex
samenspel van persoonlijke, sociaal-culturele en situationele factoren (Jeugd in
Beweging, 2001; De Knop, 1995; De Knop, e.a., 1996).Veel jongeren verruilen de
strakke trainings- en wedstrijdverplichtingen bij sportverenigingen voor meer tijd en
aandacht voor andere (sport)activiteiten op informele of commerciele basis.
Afgevraagd kan worden of de verenigingssport weI in voidoende mate kan aanslui-
ten bij de gedifferentieerde belevingswereid van verschillende jongeren (Buisman,
1995).Enerzijds worden zelfstandige (sport)keuzes van jongeren en hun vraag om
eigen invulling van ruimte en tijd in toenemende mate gestimuleerd en worden in
(oude) woonwijken ook speciale hang- en sportplekken gecreeerd. Het herstel van
dergelijke (sportieve) 'vrijplaatsen' - die in het verleden wegbezuinigd waren - ver-
groot de mogelijkheden tot vrije sportbeoefening van jeugd en jongeren. Anderzijds
zien veel ouders en beleidsmakers toch het liefst dat jongeren lid worden of blijven
van een sportvereniging, vanwege de grot ere controle door volwassen kaderleden,
de vermeende positieve effecten van waardenoverdracht en preventie van jeugdcri-
minaliteit of ander deviant gedrag. Vanuit dit perspectief vindt ook de zogenoemde
'vrije' sportbeoefening tegenwoordig steeds vaker plaats onder het gezag van (vol-
wassen) buurtsportwerkers.
Hoewel veel mensen overtuigd zijn van de heilzame en preventieve werking van
(verenigings)sport zijn hiervoor tot dusverre nauwelijks gegevens bekend. Wanneer
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een positief verband gevonden wordt tussen sportdeelname en fysieke en psycho-
sociale gezondheid is het bovendien niet eenvoudig vast te stellen of dit een direct
effect is van sportdeelname of dat er reeds vooraf een selectie-effect heeft plaatsge-
vonden, waardoor fysiek en psycho-sociaal 'gezondere' jongeren meer sporten (Kurz
e.a., 2001). Uit een recent Duits longitudinaal onderzoek naar de invloed van vereni-
gingsdeelname, konden geen duidelijke (positieve) effecten worden vastgesteld op
de psycho-sociale ontwikkeling van jongeren (Brettschneider, 2001). Uit recent
Nederlandstalig onderzoek van Starns, e.a (2001) en Theeboom (2001)bleek niet
zozeer een positieve invloed van sportbeoefening in het algemeen of bepaalde tak-
ken/vormen van sportbeoefening, maar kwam vooral het belang van een goede trai-
ner naar voren. Ondanks de vele vraagtekens rondom de integrerende en andere
'positieve' werkingen van de sterk gepluriformeerde sport blijft het hegemoniale,
populistische, vertoog dat verkondigd wordt door onder andere (sport)media en
beleidsmakers dat 'de' sport vrijwel automatisch bijdraagt tot verbroedering, sociale
integratie en cohesie.
Het toegenomen belang van sport in het algemeen en de toegeschreven sociale func-
ties, blijken echter tegelijkertijd relatief marginaal te zijn. Niet binnen aile beleidster-
rein en die zich met integratie van etnische minderheden en jongeren bezig houden
staat sport hoog op de agenda. De wetenschappelijke aandacht voor sport vanuit de
'reguliere' sociale wetenschapsdisciplines zoals sociologie, psychologie en filosofie
en vanuit integrale onderzoeksterreinen zoals jeugdstudies en etnische studies is
uitermate beperkt.f Zo speelt sport in etnografische studies onder jongeren meestal
geen centrale roI, hoewel het weI vaak genoemd wordt als een belangrijke vorm van
vrijetijdsbesteding die onder andere van invloed is op de statushierarchie onder jon-
gens met diverse etnische en culturele achtergronden (bijv.Buijs, 1993; Saharso,
1992). Ook in onderzoek van Engbersen & Gabriels (1995)naar de sociaal integreren-
de werking van diverse sociale praktijken, schittert de sport door afwezigheid, even-
als in een studie naar maatschappelijke tweedeling en sociale cohesie van de
Interdepartementale Commissie Jeugdonderzoek (CJO) van het ministerie van VWS
(Veenman, e.a., 1999). In de afgelopen jaren zijn er weI enkele grotere (lokale) stu-
dies naar in- en uitsluiting in de sport (o.a integratie en discriminatie) verricht, maar
hierin stonden jongeren niet centraal (bijv. Duyvendak, e.a., 1998; Elling & De Knop,
1999; Janssens, 1999).
Ondanks dominante beleidsvisies, verwachtingen en bestaande onderzoeksresulta-
ten kan kortom gesteld worden dat er nog relatief weinig bekend is en er veel vra-
gen bestaan over de relatie tussen sport en vormen van sociale integratie/differentia-
tie en insluiting/uitsluiting onder jongeren en volgens welke processen deze tot
stand komen. De centrale vraagstelling van deze studie luidt dan ook:

Welke vormen en processen van integratieldifferentiatie en in-Iuitsluiting naar
sekse en etniciteit vinden plaats onder jongeren in relatie tot sport?

Hierbij worden drie deelvragen onderscheiden die gebaseerd zijn op drie dimensies
van sociale integratie en differentiatie (Elling & De Knop, 1998): structureel, cultu-
reel, affectief.
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Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er in de sportdeelname tussen
meisjes en jongens met verschillende etniscbe achtergronden?
Welke (normatieve) beelden hebben jongeren over (verschillende takken van)
sport en op welke wijze zijn deze gerelateerd aan sekse en etniciteit?
Hoe is sport(deelname) gerelateerd aan sociale (vriendschaps)netwerken en
omgangs(vln)ormen van meisjes en jongens met verschillende etnische achter-
gronden?

Deze vragen zullen zowel aan de hand van bestaande literatuur als door middel van
empirisch onderzoek worden beantwoord.

Indeling boek
In de volgende twee hoofdstukken ga ik in op het theoretische, sociaal-kritische,
perspectief. In het eerste hoofdstuk komen belangrijke begrippen zoals betekenis-
constructies, hegemoniale machtsrelaties en identificatie aan de orde en voIgt een
uiteenzetting van de drie onderscheiden dimensies van integratie/differentiatie en
in-/uitsluiting. In hoofdstuk twee staan de betekenisrelatie tussen sport, sekse en
etniciteit centraal. Hierbij gaat het om de erkenning van specifieke sociale groepen
en praktijken enerzijds em om historisch-specifieke constructies van sociale praktij-
ken en cateqorieen anderzijds.
Hoofdstuk drie betreft de methodologische verantwoording van de studie. De
gebruikte method en van dataverzameling (vragenlijsten, interviews en observaties)
en analyse worden hierin nader uiteen gezet.
In hoofdstuk vier tot en met zes worden de resultaten van de studie gepresenteerd
en bediscussieerd. Hoofdstuk vier gaat over structurele vormen en process en van
integratie/differentiatie van de ondervraagde jongeren: wie participeren op welke
wijze in diverse sporten? Culturele processen van integratie en differentiatie, van
in- en uitsluiting, naar sekse en etniciteit komen aan de orde in hoofdstuk vijf. Aan
de hand van de empirische data en bestaande literatuur wordt nagegaan of en in
hoeverre keuzes van jongeren beinvloed worden door traditionele en stereotype
beelden over bepaalde sporten en sociale identiteiten. In hoofdstuk zes ga ik nader
in op de sociale netwerken van jongeren in en buiten de sport en staan affectieve
vormen en processen van in- en uitsluiting centraal.
In het slothoofdstuk worden enkele conclusies en overwegingen geformuleerd.
Hierin beargumenteer ik onder andere dat de resultaten de complexiteit en ambi-
guiteit van diverse vormen en process en van integratie/differentiatie illustreren en
zich niet lenen voor eenduidige beleidsinterpretaties.
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Noten
1 Omdat ik zowel gebruik maak van teksten van Jennifer Hargreaves als John Hargreaves zal ik

bij de literatuurverwijzingen van deze auteurs steeds de voornaarn van de betreffende auteur
toevoegen.

2 Net als op andere terreinen heeft dit ook binnen de sport geleid tot ad-hoc maatregelen,

bureaucratisering en processen van fragmentering en verkokering van beleid (Arts, 1989;
Gubbels 1991; Lagendijk & Van der Gugten, 1996). Iruniddels is er een koers ingezet om meer
integraal te werken en versnippering (van beleid voor diverse doelgroepen en verschillende
departementen) tegen te gaan.

3 Zo bestaan er talloze aerobicsvarianten en kunnen steeds meer verschillende Oosterse vechts-
portdisciplines beoefend worden, zoals judo, karate, taichi, jiu jitsu, taekwondo, kendo, pencak
silat, muay thai met daarbinnen weer een groot aantal verschillende stijlen en scholen
(Theeboom, 2001)

4 Dit programma werd gefinancierd door het ministerie van VWS en de Stichting Nationale

Sporttotalisator, SNS. In het eerste WNS programma waren de Vrije Universiteit uit Amsterdam,
de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Brussel betrokken. In het vervolgprogramma

WNS II was naast de universiteiten van Utrecht en Brussel ook de Katholieke Universiteit

Brabant uit Tilburg betrokken. Voor een overzicht van de verschillende projecten en de resulta-
ten daarvan, zie Steenbergen, e.a. (1998; 2001). Deze dissertatie is onder andere gebaseerd op
de opbrengsten van enkele studies die in het kader van dit WNS programma zijn uitgevoerd
(Elling & De Knop, 1999; Elling, 2001; Knoppers & Elling, 2001).

5 In zijn oratie geeft De Knop (1998) aan dat er internationaal een verschuiving heeft plaatsgehad
in de wetenschapsbeoefening naar sport en lichamelijke opvoeding: van (een beperkt aantal)

studies vanuit de verschillende moederdisciplines naar een veel sterkere output vanuit afzon-
derlijke bewegingswetenschappelijke instituten met diverse subdisciplines (sportgeneeskunde,
sportfysiologie, sportsociologie, sportgeschiedenis, sportpsychologie). Niettemin is de sociaal-
wetenschappelijke bestudering van sport en bewegen gering in verhouding tot de medisch-bio-
logische aandacht.
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HOOFDSTUK 1

Een sociaal-kritisch theoretisch perspectief
In de voorliggende stu die naar vormen en processen van integratie en differentiatie
naar sekse en etniciteit in relatie tot sport maak ik gebruik van een interdisciplinair,
enigszins eclectisch, theoretisch perspectief. De theoretische bril van waaruit ik naar
integratie/differentiatie en in-/uitsluiting in de sport kijk is vooral beinvloed door
sociaal-kritische (o.a. marxistische, existentialistische, fenomenologische, postrnoder-
ne) theorieen vanuit de meer traditionele wetenschapsdisciplines filosofie, sociologie
en (sociale) psychologie en interdisciplinaire studierichtingen zoals vrouwen-/gen-
derstudies, etnische studies en sportwetenschappen. Voor deze sociaal-kritische
invalshoek heb ik gekozen vanuit de overtuiging dat de sport niet aileen begrepen
en benaderd kan worden vanuit een (in beleidskringen gangbaar) functionalistisch
perspectief, maar dat sport zowel deel uitmaakt van en bijdraagt aan ongelijke
machtsrelaties in de samenleving.
Alvorens nader in te gaan op de centraal staande vormen en processen van integra-
tie en differentiatie met betrekking tot sport, welke ik bekijk vanuit drie dimensies,
zal ik eerst stilstaan bij enkele algemene uitgangspunten en begrippen, die het theo-
retisch perspectief van deze studie vormen.

1.1 Hegemoniole mochtsreloties en betekenisgeving

Een analyse naar vormen en processen van in- en uitsluiting veronderstelt dat er al
dan niet bewust onderscheid wordt gemaakt in groepen personen die ergens wel of
juist niet bij kunnen, mogen en/of willen horen (Schuyt, 1997) en bepaalde privileges
genieten dan wel belemmeringen ondervinden. In deze paragraaf ga ik in op het
maken van (hierarchisch) onderscheid, betekenisgeving en machtsrelaties.

1.1.1 Dualiteit en hierarchie

Hoewel vooral in de laatste decennia van de vorige eeuw duidelijke verschuivingen
zichtbaar zijn, geven auteurs als Spelman (1982) en Tarnboer & Steenbergen (2000)
aan dat de inrichting van de westerse samenleving, waaronder de sport, nog steeds
sterk gebaseerd is op een dualistische denkstructuur vanuit de Griekse filosofische
traditie.
Enkele fundamentele dualiteiten die van belang zijn in relatie tot het onderwerp van
dit proefschrift zijn natuur-cultuur, lichaam-geest, subject-object, man-VIOUWen wit-
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zwart. De afzonderlijke polen van deze dichotome structuren bestaan aileen in rela-
tie tot elkaar, maar worden tevens als elkaar uitsluitende gezien, die bovendien in
een hierarchische verhouding staan tot elkaar. Zo wordt het lichaam gedefinieerd als
iets dat 'stoffelijk' en 'niet-geestelijk' is; manimannelijkheid wordt opgevat als
essentieel verschillend van en tegenovergesteld aan vrouw/vrouwelijkheid. In de
ontwikkeling van westerse samenlevingen werden en worden aspecten die verbon-
den zijn met de polen 'cultuur', 'geest', 'man' en 'wit' over het algemeen tot een
hogere orde gerekend dan zaken die naar de respectievelijke tegenpolen verwijzen.
De duale posities zijn bovendien niet onafhankelijk van elkaar. Dat betekent dat de
dualiteit manlvrouw, mede betekenis krijgt door de dualiteiten lichaarnlgeest en
subject/object (en vice versa).
Deze denkstructuren hebben ook consequenties gehad voor de ontwikkeling van en
beeldvorming over de 'moderne' sport in de 19de eeuw. Over de relatie tussen sport
en sekse stelt Young (1979: 44/45):

"Masculinist culture defines woman as immanence as opposed to transcendence,
determinate nature as opposed to the self-chosen subject. This symbolic elabora-
tion of women as the Other identifies the female body as mere body-object, as
opposed to the body-subject, which is the man... By its nature f...} sport exhibits
the essential body-subject. .. Thus in a culture which defines woman as Other,
sport and women are mutually exclusive concepts. "

Zowel het Duitse turn en (Jahn), de Engelse spelsporten (Arnolds) en de Olympische
idealen (De Coubertin) zijn ontwikkeld voor en door ('witte') mannen. Op basis van
dualistische opvattingen rondom sekse, lichamelijkheid en subjectiviteit werden
vrouwen aanvankelijk uitgesloten van deelname (Jennifer Hargreaves, 1994).
Dualistische, essentialistische en hierarchische denkstructuren zijn nog steeds sterk
verankerd in onze samenleving, maar zijn flink onder druk komen te staan vanuit
diverse ontwikkelingen in de wetenschap, kunst, politiek en andere sectoren van de
samenleving. De maatschappelijke orde op basis van dichotomieen wordt door veel
mensen niet langer als 'natuurlijk' gezien, maar als uitkomst van historisch-culturele
process en van sociale machtsrelaties en betekenisgeving.

1.1.2 Sociale ongelijkheid en hegemonie

Vanuit diverse maatschappelijke bewegingen en wetenschappelijke stromingen
(waaronder het marxisme, feminisme en post-modernisme) is het dualistische
gedachtegoed bekritiseerd (voor de sport zie bijv. John Hargreaves, 1986; Jennifer
Hargreaves, 1994; Stokvis, 1979; Tarnboer, 1985). De als 'natuurlijke orde' gepresen-
teerde hierarchische tegenstellingen - zoals tussen verschillende sociale klassen, tus-
sen lichaam en geest en tussen man en vrouw - worden daarbij geanalyseerd als
sociale constructies en machtsrelaties, die in een specifieke historisch-culturele con-
text gestalte hebben gekregen. Een belangrijk uitgangspunt van sociaal-kritische
stromingen zoals marxisme, feminisme en culturele studies is het willen veranderen
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van de bestaande ongelijke machtsverhoudingen tussen groepen mensen (onder
andere naar klasse, sekse, huidskleur) door het blootleggen van de historiciteit, con-
textualiteit en impliciete ideologische lading van de 'grote' verhalen en theorieen
(Fraser & Nicholson, 1990; Parry, 1983).
Ook in dit onderzoek is een van de belangrijke uitgangspunten dat kansen en moge-
lijkheden om het eigen leven vorm te geven niet aileen gebaseerd zijn op individuele
kwaliteiten, maar mede bepaald worden door ongelijke machtsverhoudingen tussen
sociale groeperingen (zoals naar sekse, leeftijd en etniciteit). Dat betekent echter
niet dat ik macht opvat als een exclusief 'bezit' van een bepaalde dominante groep
of sociale structuur (bijv.mannen/patriarchaat, kapitalisme) over een of meerdere
gemarginaliseerde groepen, maar als een diffuus en dynamisch proces waarbij onge-
lijke verhoudingen continu worden geconstrueerd en uitgedaagd. Ook de uitoefening
van macht, waarbij controle over handelingen, uiterlijk en/of een bepaald gedachte-
goed plaatsvindt, gebeurt op uiteenlopende wijzen. Bijvoorbeeld door (fysiek)
geweld of dwang, door (economische) sancties, door verbale opdrachten of door
overreding.
Machtsuitoefening kan bovendien verlopen met of zonder medeweten van of tegen-
werking van de personen of sociale groepen waarover controle wordt uitgevoerd.
Het feit dat de meeste mensen de bestaande orde accepteren, wordt door de groe-
pen met de meeste macht uitgelegd als een bewijs van de rechtvaardigheid en neu-
traliteit van bestaande posities. Sociaal-kritische theoretici verklaren de stille aan-
vaarding van de macht door de minder machtigen echter vanuit het (Gramsciaanse)
concept 'hegemonie'. Het uitoefenen van macht op een dusdanige wijze dat deze
vrijwel kritiekloos geaccepteerd wordt, is dus een vorm van hegemoniale macht.

"hegemonic power makes people act as if it were natural, normal or simply a
consensus. No commands, requests or even suggestions are necessary. " (Van Dijk,
1997: 19).

Sociale relaties met betrekking tot sekse en etniciteit zijn ook verbonden met hege-
moniale macht: van mannen over vrouwen en de etnische meerderheid over etnische
minderheden. Deze hierarchische posities zijn maatschappelijk geinstitutionaliseerd
en dragen bij aan processen van in- en uitsluiting. Zijworden weliswaar door een
strijdbare minderheid uitgedaagd, maar door een veel grotere groep geaccepteerd.
Gemarginaliseerde groepen 'ondergaan' hegemoniale machtsuitoefening niet aileen
vaak zonder verzet; zij maken hier ook deels gebruik van en zijn daarmee in principe
'medeplichtig' (Connell, 1995).Terwijl de 'resultaten' van het optreden van politieke
tegenbewegingen (bijv.neo-marxisme, feminisme) hebben aangetoond dat hegemo-
niale machtsstructuren nooit absoluut zijn en kunnen veranderen, is er tevens vaak
sprake van een gedeeltelijk 'inlijving' over overname van tegenbewegingen binnen
het dominante vertoog, waardoor de hegemoniale macht juist versterkt wordt.
Dergelijke aanpassingsprocessen ('accommodatie' bij John Hargreaves, 1986 en
'resonantie' bij Bette, 1989)vinden zowel aan de hegemoniale als gemarginaliseerde
kant van machtsrelaties plaats:
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Vooral cultureel georienteerde neomarxistische (sport)theoretici zoals Bourdieu
(1978), Gruneau (1983) en John Hargreaves (1986) hebben laten zien dat ook een
sociale en culturele praktijk als sport kan bijdragen aan uitoefening en versterking
van hegemoniale (kapitalistische) macht. Juist vanwege de diepe culturele worte-
ling, van de vanzelfsprekendheid van sport in anze huidige samenleving, wordt vaak
aan sport voorbij gegaan als mogelijke praktijk van sociaal-kritische reflectie.

': the working class and other subordinate social categories (blacks, youth) are
won over to sports rather than forced into, or manipulated into, involvement in
them.' (John Hargreaves, 1986, p.7).

In zijn boek 'Sport, power and culture' stelt Hargreaves sociale klasse centraal als
belangrijkste verklarende machtsstructuur, waarbij hij de ontwikkeling van de
moderne sport beschrijft in relatie tot de geleidelijke indoctrinatie of inlijving van
lagere sociale klassen door bourgeois waarden en normen en de reproductie van
bestaande klassenverhoudingen. Hij geeft daarbij echter tevens aan dat hegemoniale
machtsprocessen complex van aard zijn en continu wordt uitgedaagd:

"this pattern of development and of the contemporary relationship between sports
and power cannot be attributed validly in a deterministic manner to any single
factor or process, or agent's action. It cannot be explained in terms of the domi-
nant class's capacity to bourgeoisify the working class. Nor is there evidence of a
conspiring, unified dominant group successfully putting its master plan into oper-
ation step by step. No predetermined inevitable unfolding of historical destiny
(the dialectic, modernization, etc.) or 'hidden hand' was at work. On the contrary,
we have tried to show how this relation has a contingent character: that is, it is
the outcome of a continual interaction between opposed interests (of which class
interests are the most important, but by no means the only ones) adopting strate-
gies in pursuit of their objectives; that strategies are discursively arrived at in
given conditions of struggle and that the outcome is determined also by the
autonomous character of sport as a cultural formation." (idem: 208/209)

Hoewel Hargreaves aangeeft dat sport meer bepaald wordt dan bepalend is voor
hegemoniale machtsverhoudingen, stelt hij tegelijkertijd dat het belang van sport in
de populaire cultuur is toegenomen en daarmee haar bijdrage aan hegemoniale
machtsrelaties, zoals klasse, leeftijd, sekse en etniciteit. In de geciteerde passage
komen be halve de complexiteit van machtsrelaties en processen van in- en uitslui-
ting tevens enkele centrale spanningvelden naar voren. 20 bestaat er een spanninqs-
veld tussen relatieve 'eigenheid' van sport en haar maatschappelijke inbedding
(vgl. Tamboer & Steenbergen, 2000). Een tweede spanningsveld verwijst naar de
afwijzing van een positivistische/functionalistische kijk op sport Em een afwijzing
van een radicale sportkritiek waarbij moderne (top)sport alleen wordt gezien als een
instrument voor de reproductie van klassen- en machtsverhoudingen vanuit een
kapitalistische ideologie (vgl. Crum & De Leeuw, 1974). Op deze dilemma's kom ik in
het volgende hoofdstuk nog terug.
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Personen en groepen die zich in hegemoniale machtsposities bevinden hebben meer
invloed op de ideologische betekenissen die worden toegekend aan sociale praktij-
ken, relaties en processen, oftewel op de vertogen die via taal tot uitdrukking komen
in gesproken en geschreven teksten en in beelden (Van Dijk, 1997). In het kader van
deze studie staan integratie en differentiatie en in- en uitsluiting in en door sport
naar sekse en etniciteit onder jongeren centraal. Hierbij kan echter ook worden afge-
vraagd welke positie jongeren als sociale categorie innemen (in de sport) in relatie
tot leeftijdsspecifieke hegemoniale machtsverhoudingen. Hebben jongeren tiber-
haupt macht en op welke wijze vindt nader onderscheid plaats tussen diverse groe-
pen jongeren?

1.1.3 Dominante ideologieen: 'yoorkeurslezing' en 'subjectpositie'

Ideologie verwijst naar gedeelde opvattingen die bepaalde groepen mens en hebben
over sociale relaties en maatschappelijke problemen en ontwikkeling. Ideoloqieen
zijn per definitie sociaal en niet persoonlijk; een ideologie wordt altijd gedragen door
meerdere personen in een bepaalde organisatie of sociale groepering waarbij bepaal-
de sociale groeperingen ten opzichte van elkaar en binnen de samenleving als
geheel gepositioneerd worden. Niet aileen de sociale groepen met de meeste macht
(bijv. 'witte' mannen, kapitalisten) denken en handel en volgens bepaalde (dominan-
te) ideoloqieen. maar ook sociale groeperingen die hiertegen weerstand bieden (bijv.
marxisten, feministen), onderschrijven bepaalde (alternatieve) ideoloqieen, Hoewel
alle talige articulaties vormen van betekenisgeving zijn - bijvoorbeeld een verwijzing
naar iemand als 'man' of 'vrouw', naar een activiteit als 'sport' of 'niet-sport' - kun-
nen deze onderling verschillen in hun ideologische representatie. Hall (1991: 92)
geeft onder andere voorbeelden van de verschillende ideologische inbeddingen van
de termen 'democratie' (in relatie tot het 'Vrije Westen' of de Duitse Democratische
Republiek), en 'zwart' (als 'verachtelijk' of 'mooi). In democratische samenlevingen
bestaan over het algemeen verschillende ideologische paradiqma's, die met elkaar
strijden om betekenisgeving. Deze strijd is echter niet gelijkwaardig. Bepaalde ideo-
logische betekeniskaders zijn dominant of heersend: die van de meest machtige
groepen in de samenleving. Deze dominante ideologie, komt tot uiting in een heer-
send vertoog, dat onder andere naar voren treedt via de politiek, de massamedia en
sociale interacties.

De dominante (populaire) ideologie over de hedendaagse (westers e) sport gaat bij-
voorbeeld uit van de sport als een positieve en progressieve socials praktijk. Dit
komt onder andere tot uitdrukking in slogans zoals 'sport verbroedert', 'sport is
gezond' en sport integreert' die veelvuldig gebruikt worden in beleidsteksten en de
media (o.a. Elling & De Knop, 1999; Hartmann, 2000; vgl. Timmers, 2000 over
Olympische waarden). De betekenis en de gevolgen van een bepaald vertoog zijn
echter niet universeel, maar afhankelijk van de tijdruimtelijke context, de betrokken
personen en het perspectief. In een tijd waarin volksgezondheid en sociale integratie
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als maatschappelijke problemen worden gezien kan sport symbool komen te staan
voor gezondheid en integra tie , ondanks dat de daadwerkelijke verbanden meestal
zeer complex van aard zijn en zonder dat er daadwerkelijk eenduidige empirische
evidentie voor bestaat (vgl. Duyvendak, e.a. 1998; Van Hilvoorde, 1997).
Dezelfde gesproken of geschreven woorden kunnen tevens in sociale betekenis ver-
schillen, afhankelijk van de sociale positie van degene die het vertoog uitdraagt of
interpreteert. Een opmerking over verschillen in fysieke capaciteiten tussen 'zwarte'
en 'witte' sporters krijgen verschillende importantie toegedicht door media en
publiek wanneer deze door een leek, topsporter, trainer, biologisch of sociaal weten-
schapper worden gedaan. Naast de functie van de betreffende persoon zijn ook leef-
tijd, sekse en etnische achtergrond van invloed op de geloofwaardigheid en het
gezag van de spreker. Net als op veel andere terreinen in de samenleving worden bij
werving- en selectieprocessen van trainers en bestuursleden in de sport aan oudere,
autochtone mannen over het algemeen (impliciet) meer kennis, expertise en gezag
toegedicht (Knoppers & Anthonissen, 2001).Dezelfde uitspraak kan door individuen
en groepen (bijv 'zwarte' en 'witte' mensen) bovendien op uiteenlopende wijze wor-
den uitgelegd. Betekenissen die een 'producent' (schrijver, spreker, fotograaf) aan
een tekst of beeld wil meegeven - 'encoding' - kunnen kortom verschillen van de
wijze waarop deze door diverse 'consumenten' (lezers, toehoorders, kijkers) 'gelezen'
of gelnterpreteerd - 'decoding'- worden. Dit geeft aan dat betekenisgeving een conti-
nue en interactief proces is.

Vanuit een culturele studies benadering (zie o.a. Hall, 1991; Morley, 1992; Rowe,
1999)wordt verondersteld dat de meeste teksten en beelden die de (sport)media
construeseiv over het algemeen heersende maatschappelijke ideoloqieen bevestigen
en er vaak weinig ruimte is voor complexe interacties - zoals tussen leeftijd, sekse en
etniciteit - en voor nuances. Dit betekent bijvoorbeeld dat 'mannelijkheid' tegenover
'vrouwelijkheid' en 'autochtonen' tegenover 'allochtonen' geplaatst worden, waarbij
mannelijkheid en autochtonen over het algemeen positiever gewaardeerd worden
dan respectievelijk vrouwelijkheid en allochtonen. Hierbij is kortom. Zo wordt
(media)sport meer geassocieerd met mannen en soapseries of romannetjes meer met
vrouwen, waarbij de laatste categorie over het algemeen negatiever gewaardeerd
wordt (Rose & Friedman, 1997).Terwijl veel vrouwen zich excuseren voor het kijken
naar soaps, zijn voor het kijken naar sport geen excuses nodig: mannen (en vrou-
wen) moeten zich eerder verontschuldigen wanneer ze een belangrijke voetbalwed-
strijd niet hebben gezien.
Wanneer de (dominante) betekenissen die de makers meegeven aan een bepaalde
'tekst' op vergelijkbare wijze gelnterpreteerd worden door (de meerderheid van) het
publiek dan is er sprake van een zogenoemde 'voorkeurslezing' (Hall, 1980; Morley,
1992).Deze voorkeurslezing wordt vooral gebruikt door diegenen die zich in een
'subjectpositie' bevinden tot het betreffende vertoog. De term subjectpositie verwijst
naar de sociale positie van waaruit en waarvoor het betreffende vertoog geconstru-
eerd is. Terwijl de structuur en cultuur binnen de georganiseerde wedstrijdsport
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(trainings-, competitie- en vergadertijden, omgangsnormen) over het algemeen meer
aan bij de dagelijkse tijdsindeling van autochtone mannen dan die van veel aliochto-
ne mannen en aliochtone en autochtone vrouwen. Daarnaast zijn tevens alternatieve
en tegengestelde interpretaties mogelijk, of kan zelfs geheel worden afgezien van
interpretatie van teksten en beelden. Meestal wordt gedacht dat de 'massa' de voor-
keurslezing - die over het algemeen de dorninante ideologie weerspiegelt - voIgt en
dat alternatieve interpretaties vooral gegeven worden door linkse intellectuelen en
sociale minderheidsgroepen. Vooral diverse onderzoekers van 'vrouwelijke' media-
genres (soaps en boeketreeksromans) hebben echter laten zien dat consumenten
niet altijd makkelijk te plaatsen zijn binnen dergelijke, relatief eenduidige, interpre-
tatiecateqorieen (Brown, 1994; Radway, 1995).Ook 'massaconsumenten' maken
gedeeltelijk kritische keuzes. In relatie tot sport betekent dit dat veel mens en de
hierboven genoemde positieve ideologie over sport onderschrijven, maar dat ze der-
gelijke betekeniskaders niet geheel klakkeloos overnemen, zonder negatieve tenden-
sen te onderkennen. Zo is voetbal weliswaar de meest bekeken en favoriete televi-
siesport voor veel mensen, maar zijn ook veel 'echte' voetbalfans van mening dat er
tegenwoordig teveel voetbal op televisie is en profvoetballers te veel betaald krijgen
(Trendbox, 1997).Ook nemen veel vrouwen enerzijds deel aan fitness en aerobics-
programma's vanuit motieven die gesitueerd zijn binnen dominante (geseksueerde)
gezondheid- en slankheidideoloqieen, terwiji veel deelnemers anderzijds kritisch zijn
ten aanzien van de commerciele belangen en de beloofde effecten (Waaler Loland,
2000).

In deze studie wordt er van uitgegaan dat er een sterke samenhang bestaat tussen
massaconsumptie en de onderkenning van dominante (ideologische) interpretatiek-
aders enerzijds, maar dat anderzijds consumenten tevens eigen, ten dele 'tegen-
draadse', betekeniskaders hanteren en op eigen wijze plezier beleven aan
(sport)praktijken en producten.s Ik ga er van uit dat ook jongeren mogelijk groten-
deels 'meelopen' en dominante visies op sport, sekse en etniciteit onderschrijven,
maar daarnaast tevens alternatieve handelingspatronen en visies hebben.
Interessant hierbij is dat jongeren die zich het sterkst afzetten tegen volwassenen
(de 'jeugdcentristen'), soms juist het meest traditioneel blijken in hun culturele
waardenorientaties, zoals in de beeldvorming over vrouwen (Vinken, 2000).

1.1.4 'Valse' represenfafies

Het uitdragen van een bepaalde ideologie kan een middel of poging zijn om macht te
verkrijgen, maar is ook een belangrijke bron voor het behouden van de macht die
dominante groepen bezitten. Dit gebeurt onder andere, zo is John Hargreaves (1986)
van mening, door 'valse' representaties te geven van sociale verhoudingen.

'Ideology, whose specific function is to misrepresent social relations and so to
legitimize the established power structure, is reproduced at the economic and
political levels as well as at the cultural level. ' (p.7)
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Door gemarginaliseerde groepen te overtuigen van de rechtvaardigheid van bestaan-
de machtsverhoudingen en/of deze 'om te kopen' (door middel van 'brood en spelen')
kan de hegemoniale positie van de dominante groepen versterkt worden. Zo kunnen
voorbeelden van maatschappelijk geslaagde individuen uit 'kansarme' groepen bij-
dragen aan het geloof van gelijke kansen voor iedereen, die talent en doorzettings-
vermogen bezit.
Het promoten van de populaire positieve ideologie over sport (bijv. als een plaats
waar iedereen - ongeacht etnische achtergrond - gelijke kansen heeft en daarom
sport tot een goed instrument maakt tot sociale integratie van allochtonen) kan 'mis-
leidend' zijn op twee manieren.
Ten eerste door ook in de sport voorkomende process en van discriminatie en uitbui-
ting te verzwijgen, te bagatelliseren of als 'extrinsieke' kenmerken van sport te
karakteriseren die min of meer toevallig voorkomen. Dat etnische minderheden in
vergelijking tot hun sportdeelname sterk ondervertegenwoordigd zijn in kaderfunc-
ties en leiderschapsposities in de sport blijft vaak onderbelicht. Vanuit de dominante
ideologie van gelijke kansen (Benschop, 1996; Knoppers & Elling, 2001) die vaak
leeft in (sport)organisaties is de gedachte dat vanuit een 'natuurlijk' proces geschik-
te allochtone kandidaten vanzelf boven komen drijven. Structurele en culturele vor-
men en processen van uitsluiting worden daarbij vaak nauwelijks of niet onderkend
of de verantwoordelijkheid om bestaande barrieres te slechten wordt gelegd bij
(individuele) allochtonen zelf: 'als ze zich maar aanpassen'. Tevens bestaat over het
algemeen felle weerstand tegen positieve-actie-beleid. Ten tweede kan de promotie
van een eenzijdig positieve sportideologie in relatie tot de integratie van minderhe-
den de relatieve eigenheid en marginaliteit van sport verbergen. Integratie van etni-
sche minderheden in de (top)sport kan bijvoorbeeld gezien worden als symbolisch
voor de openheid en tolerantie in de gehele samenleving. De vraag is echter of, hoe
en voor wie deelname aan sport bijdraagt aan een bredere maatschappelijke integra-
tie (sociale mobiliteit). Zo stelt Coakley (1998) dat de voorbeelden van individuele
tops porters uit etnische minderheden die via de professionele sport 'hogerop' zijn
gekomen, weliswaar tot de verbeelding spreken, maar in feite in schril contrast
staan tot de geringe representatie van etnische minderheden in belangrijke kader-
functies en de overige 'serieuze' sectoren van de arbeidsmarkt (vgl. ook Hartmann,
2000; Hoberman, 1997).
Een ander voorbeeld is de nog steeds vrij algemeen geaccepteerde (hetero)seksuali-
sering van vrouwen in onze samenleving en tevens in de sport. Veel vrouwen accep-
teren de hegemoniale positie van mannen hierin en versterken deze door in individu-
ele situaties gebruik te maken van hun geseksualiseerde positie en zijn daarmee in
principe 'medeplichtig' (Connell, 1995).Deze vorm van individuele machtsuitoefe-
ning door vrouwen is niet hegemoniaal en zou eerder gezien kunnen worden als een
vorm van 'vals bewustzijn', wat echter niet wegneemt dat hierbij weI degelijk sprake
is van een bepaalde autonomie. Personen die tot de sociaal dominante groep beho-
ren (bijv. 'witte' hoger opgeleide mannen) en daarmee voordeel hebben van hun
hegemoniale machtspositie, zijn zich vaak niet bewust van deze vooroordelen op
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basis van hun specifieke (ideale) subjectpositie. De kern van hegemoniale macht is
juist ook dat deze in principe los staat van reele subjecten, maar verbonden is aan
dominante sociale groepsposities. Individuen die tot de dominante groep behoren
hoeven hun machtsstatus niet persoonlijk af te dwingen, maar krijgen deze min of
meer toegeschreven. Hoewel zowel de dominante als de gemarginaliseerde groepen
de bestaande hegemoniale machtsverhoudingen in stand houden zijn deze machts-
relaties nooit absoluut. Juist het feit dat personen uit gemarginaliseerde groepen
(zoals jongeren, vrouwen en allochtonen) soms ook bepaalde posities bekleden of
invloed kunnen uitoefenen versterkt de consensus van de diverse groepen en daar-
mee de hegemoniale machtsrelaties.
Omdat in de sport en de sportmedia, waarin het dominante vertoog het meest zicht-
baar is, voornamelijk witte mann en werkzaam zijn op invloedrijke posities (bijv.
Knoppers & Elling, 2001) hebben vrouwen en etnische minderheden ook minder
mogelijkheden om nieuwe of andere vertogen te communiceren. Juist doordat de
meeste sporters, trainers, bestuursleden en sportjournalisten 'gevangen' zitten
binnen de dominante ideologie, hebben ze weI het idee van het bestaan van vrije
meningsuiting en gelijke kansen (vgl. Braekman, e.a., 1994).Deze laatste voorbeel-
den laten zien dat betekenisverlening en machtsuitoefening plaatsvinden op
verschillende niveaus. Bovendien wordt de complexiteit vergroot door interacties
tussen verschillende vormen van betekenisverlening en machtsrelaties (o.a. sekse,
etniciteit, sociale klasse, leeftijd).

1.2 Interocties von mochtsreloties en verschillende onolyseniveous

De hierboven genoemde voorbeelden verwezen naar hegemoniale machtsrelaties op
basis van sekse of etniciteit. Deze relaties zijn in werkelijkheid echter nauw met
elkaar verbonden. In deze paragraf komen de onderlinge relaties tussen hegemoniale
machtsrelaties aan de orde en de verschillende niveaus (syrnbolisch, structureel en
individueel) waarop deze plaatsvinden.

1.2.1 Prioritering von sociale ongelijkheid?

Individuele personen krijgen niet alleen een mannelijke of vrouwelijke sekse-iden-
titeit toegeschreven (later kom ik nog te spreken dat sekse-identiteiten niet altijd zo
eenduidig zijn als vaak wordt verondersteld), maar hebben ook altijd een bepaalde
sociaal-economische en etnische achtergrond. Mannen zijn kortom ook 'wit', 'zwart',
Surinaams of Marokkaans en 'allochtonen' verwijst in principe naar mannen en vrou-
wen. Ook in- en uitsluitingsprocessen naar sekse en etniciteit zijn niet onafhankelijk
van elkaar. Spelman (1982) stelt dat feministes 'van het eerste uur' vaak weinig oog
had den voor interacties en overeenkomsten met andere machtsrelaties.

"In the history of political philosophy, the grounds given for the inferiority of
women to men often are quite similar to those given for the inferiority of slaves to
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maters, children to fathers, animals to humans. In Plato for example, all such sub-
ordinate groups are guilty by association with one another and each group is
guilty by association with the bodily. In their eagerness to end the stereotypical
association of woman and body, feminists such as the Beauvoir, Friedan,
Firestone, and Daly have overlooked the significance of the connection - in theory
and in practice - between the derogation and oppression of women on the basis of
our sexual identity and the derogation and oppression of other groups on the
basis of, for example, skin color and class membership. It is as if in their eager-
ness to assign women a new place in the scheme of things, these feminist theo-
rists have by implication wanted to dissociate women from other subordinate
groups. Oneproblem with this, of course, is that those other subordinate groups
include women." (Spelman, 1982, 127).

De meeste marxistisch qeonenteerde (sport)sociologen, onderkennen over het alge-
meen de intrinsieke verbondenheid tussen kapitalisme, seksisme, racisme en andere
sociale machtsrelaties, maar stellen tevens dat klasse relaties het meest fundamen-
teel zijn. De eerste feministische sportsociologen die veelal tevens een marxistisch-
socialistische achtergrond hebben, bestrijden de prioriteit van klassenrelaties en
pleiten voor een centralere plaats - en soms voor prioritering - van sekserelaties
binnen de kritische sportsociologie en -filosofie (Boutilier & SanGiovanni, 1983;
Deem, 1988; Hall, 1988; Jennifer Hargreaves, 1986). Langzamerhand werd niet
alleen gekeken naar machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, maar ook tus-
sen groepen mann en en vrouwen onderling. De moderne (top)sport zou vooral bijdra-
gen aan de constructie en 'reproductie' van hegemoniale mannelijkheid (Connell,
1995; Knoppers, 1999).Net als ten aanzien van klasse wordt deze hegemoniale man-
nelijkheid echter ook continu uitgedaagd en bestreden in de sport en vinden steeds
aan- en inpassingprocessen (accommodatie) plaats.
In deze stu die worden verschillende hegemoniale machtsrelaties (zoals sekse, etni-
citeit, leeftijd, klasse, seksualiteit en validiteit) onderkend, die zich op bepaalde
wijze tot elkaar verhouden, maar waarbij de een niet zonder meer prioriteit wordt
gegeven. Verschillende sociale relaties zijn met elkaar verweven en worden door
elkaar geconstrueerd, maar elke afzonderlijke hegemoniale relatie kent eveneens
relatief autonome historische en politieke ontwikkelingen, die niet altijd vergelijk-
baar zijn met en evenmin parallellopen aan elkaar (Butler, 1993; Hall, 1991).
Niettemin zijn specifieke ontwikkelingen in relatie tot sekse (bijv.kiesrecht) of ras
(afschaffing slavernij) ook altijd gelieerd aan andere sociale machtsrelaties en heb-
ben verschillende consequenties voor de diverse 'groepen binnen groepen' (bijv. all-
ochtone vrouwen, autochtone jongens uit lagere sociale klassen). Met betrekking tot
sport stelt Deem (1988; 352) voor om uit te gaan van een radicaal pluralistisch per-
spectief, waarbij niet wordt vastgehouden aan een a priori superioriteit van een
bepaalde vorm van dominantie, maar wel aan de 'scherpte' van concept en als ideolo-
gie en heqemonie- en het belang van het onderscheiden van sociale groeperingen in
plaats van deze louter als (postmodernistische) discursieve constructies op te vatten
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(vgl. ook Messner & Sabo, 1990). In het kader van deze studie wordt het accent
gelegd op de sociale machtsrelaties sekse en etniciteit, waarbij hierdoor weliswaar
geen prioriteit, maar (in relatie tot sport) weI specificiteit wordt toegekend.
Wanneer mannelijke en vrouwelijke kandidaten met gelijke kwaliteiten solliciteren
voor een trainersfunctie hebben mannen over het algemeen een hogere kans om
aangenomen te worden dan vrouwen (Knoppers & Bouman, 1998), tenzij er een
actief voorkeursbeleid gevolgd wordt. Deze kansen veranderen echter ten dele wan-
neer het bijvoorbeeld om een 'zwarte' man en een 'witte' vrouw gaat, of om een
gehandicapte man en een fysiek-valide vrouw. In hoeverre welke hegemoniale socia-
le relaties van invloed zijn op bepaalde processen en als zodanig beleefd worden
door individuele personen hangt van de specifieke situatie af.

Net als hegemoniale sekserelaties niet losstaan van etnische relaties, maar niettemin
een zekere eigenheid vertonen geldt ook dat process en van integratie en differentia-
tie en van in- en uitsluiting op verschillende, met elkaar interacterende, niveaus
plaatsvinden.

1.2.2 Paradox en van vrijheid en gebondenheid

In een liberaal-democratische samenleving als Nederland hebben individuen en soci-
ale groepen bepaalde rechten en vrijheden (bijv. oprichten van vereniging, persvrij-
heid, privacy). Zoals hierboven gesteld beinvloeden hegemoniale machtsrelaties en
ideoloqieen ook deels persoonlijke keuzes en maatschappelijke (deel)structuren. Dat
dominante ideoloqieen geinstitutionaliseerd zijn in de samenleving en deze persoon-
lijke keuzes deels begrenzen, betekent echter niet dat al het menselijk handelen vol-
ledig gedetermineerd is. Bovendien zijn bestaande grenzen niet onveranderlijk, maar
worden deze continu ter discussie gesteld door individuele burgers en/of actiegroe-
pen. In de sociaal-kritische sportfilosofie en -sociologie worden niet aileen hegemoni-
ale machtsrelaties blootgelegd, maar wordt tevens uitgegaan van sport als een soci-
ale praktijk die individuen gevoelens van vrijheid en mogelijkheden tot expressie
biedt en tevens emancipatorische potenties heeft.

In het Sociaal en Cultureel Rapport 2000 (SCP, 2000) wordt Nederland gekenmerkt
als een permissieve en individualistische samenleving, die onder andere gebaseerd
zijn op waarden als tolerantie en (persoonlijke) vrijheid. Deze kenmerkende aspecten
van de hedendaagse Nederlandse samenleving en haar burgers verbindt Dagevos
(2001) met de opkomst van de 'bobo', waarmee verwezen wordt naar personen die
zowel 'bourgois' als 'bohemian' levenswijzen en idealen cornbineren. Deze bobo zou
de personificatie zijn van de vervaging van grenzen ('blurring of boundaries') dat als
typerend gezien wordt voor de hedendaagse sociaal-culturele dynamiek.

"Schotten en scheidingen tussen (klassieke) contrastenparen raken aan verval
onderhevig of worden afgebroken. Onder liet mom van tegengestelden die com-
plementair aan elkaar zijn, vindt een conjunctie plaats van aloude contraire noties
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of normen. Hierbij is te denken aan de vereniging van zulke tegengestelden als
die tussen jang en oud, oosters en westers, werk en vrije tijd, aud en nieuw, stad
en platteland, privacy en apenbaar, infantiel en intellectueel, concurrentie en
cooperane, feminien en masculien, ratio en ematie, of ottie en chaos. " (Dagevos,
2001, pp. 25).

Vrijheid en diversiteit zouden kernwoorden zijn van de levensfilosofie van deze
(post)moderne mens, waarbij de verschillende paradoxale elementen verbonden
worden door zingeving. Een dergelijke typering weerspiegelt de vervlochtenheid van
traditioneel onverenigbaar geachte tegenstellingen en machtsrelaties, waarnaar ik in
de eerste paragraaf verwees. Vooral ook in de hedendaagse popmuziek zijn diverse
voorbeelden van beroemdheden (zoals Michael Jackson en Madonna) die 'spelen'
met tegenstellingen als mannelijk en vrouwelijk en 'zwart' en 'wit' (Smelik, 1993). In
de sport lijken individuele heIden over het algemeen minder 'speels' met socials
identiteiten: NBAbasketballer Dennis Rodman kan hierbij als uitzondering genoemd
worden (Rodman, 1997; Vande Berg, 1998).
Hoewel ik niet wil onderkennen dat mogelijkheden voor 'cross-over' keuzes en com-
binaries van diverse uiterlijke kenmerken en leefstijlen voor individuen en groepen
zijn toegenomen, wens ik hierbij tevens enkele kritische kanttekeningen te plaatsen.
Ten eerste rijst bij mij de vraag in hoeverre iedereen dezelfde vrijheden heeft om te
experimenteren met sociale identiteiten en idealen. Hebben individuele personen
daartoe gelijke kansen en mogelijkheden, ongeacht leeftijd, sekse, etniciteit, oplei-
ding en/of klasse? Deze vraag moet naar mij idee ontkennend beantwoord worden,
omdat niet iedereen in onze maatschappij zich in een gelijke 'subjectpositie' bevindt
met dezelfde vrijheden tot (de)constructie. In relatie tot individuele inburgering van
nieuwkomers maakt Buijs (2000) onderscheid tussen een assimilatieperspectief 4 dat
uitgaat van integratie door aanpassing aan een homogene samenleving en een kos-
mopolitisch perspectief, waarbij wordt uitgegaan van de invoeging van een individu
binnen een heterogene samenleving. Uit een analyse van Sparrows (2000) komt dui-
delijk naar voren dat een kosmopolitisch perspectief meer aansluit bij 'wereldbur-
gers' (vgl. de bovengenoemde de 'bobo's) die tot de hegemoniale sociale groepering
behoren ('witte', hoger opgeleide mannen) en vrijwillig migreren. Voor vluchtelingen,
'zwarte' mensen, jongeren en vrouwen is de 'keuze' voor een individualistische en
kosmopolitische vorm van etnisch-culturele integratie veel minder vrij, omdat zij door
de ontvangende samenleving vaak geconstrueerd (en gemarginaliseerd) worden op
basis van leeftijd, sekse en etniciteit. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat volwassen
'witte' profvoetballers in zekere zin meer kosmopolitische integratiemogelijkheden
hebben bij transferprocessen dan jonge 'zwarte' voetballers.
Ten tweede hebben de toegenomen reeel bestaande en discursief betoogde indivi-
duele vrijheden van vandaag de dag naar mijn idee ook geleid tot een zekere impas-
se in de doorbreking van hegemoniale machtsrelaties. Oftewel, het feitelijk bestaan
van een relatief tolerante liberaal-democratische samenleving met een sterke gelijk-
heidsideologie werkt de-radicalisering en fragmentatie van sociaal-kritische stromin-
gen en actiegroepen in de hand, waardoor stagnatie optreedt in (kritische reflectie
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op) de dagelijkse praktijk van de beleden tolerantie en processen van pluriformise-
ring en democratisering. Al eerder verwees ik naar de 'valse representaties' die
'zwarte' mannelijke topsporters vervullen op symbolisch niveau (gelijke kansen,
democratie). Deze syrnboolfuncties gelden voor zowel hegemoniale als gemarginali-
seerde partijen, waardoor de bestaande hegemonie (waarin 'witte' mannen in en
buiten de sport de meeste macht bezitten) in stand gehouden wordt. Ik zal dit verder
verduidelijken met ontwikkelingen binnen het feminisme.
Om verandering in ongelijke sekseverhoudingen te bewerkstelligen werd geopteerd
voor liberale strateqieen, waarbij vooral een (meer) evenredige participatie van vrou-
wen in 'mannenbolwerken' werd nagestreefd (bijv. stimulering vrouwenvoetbal), of
voor radicale/alternatieve stromingen, waarbij juist gezocht werd naar 'vrouwelijke'
alternatieven in plaats van het mannelijk handel en als norm te nemen (bijv. stimule-
ring aerobics/yoga). Vandaag de dag kunnen jonge vrouwen gebruik maken van
beide strateqieen zonder zichzelf feministisch te noemen, of zelfs door zich daarvan
te distantieren. Hedendaagse jonge, arnbitieuze, vrouwen (toepasselijk girls, of grrls
genoemd) genieten inderdaad bepaalde vrijheden die tot individuele success en kun-
nen leiden (Cels, 1999; Maeckelberghe, 2000). Verhalen over succesvolle sport- en
zakenvrouwen en wetenschappelijke constateringen zoals dat meer vrouwen dan
mannen (bewust) kiezen voor part time banen lijken bestaande theorieen over 'gla-
zen plafonds' voor vrouwen als mythe te ontmaskeren. Dergelijke gegevens kunnen
echter ook worden ontrafeld als sociale reconstructies van de dichotomiesering van
sekse en van de illusie van een rechtvaardige samenleving, die uiteindelijk bijdragen
aan versterking van hegemoniale mannelijkheid. Niet aileen wordt geen recht
gedaan aan verschillen in (on)vrijheid tussen groepen vrouwen (bijv. laag en hoog
opgeleid, 'autochtoon' en 'allochtoon', jong en oud), maar tevens staan individuele
succesverhalen syrnbool voor seksegelijkheid, zonder dat hier op collectief niveau
daadwerkelijk sprake van is. Het postfeminisme en haar populistische retorische
trues en vooroordelen (zoals dat het feminisme ouderwets is, goede vrouwen de top
vanzelf bereiken, ongelijke posities voortkomen uit vrije keuzes) vormen volgens
Robeyns (2000) de meest verraderlijke vorm van antifeminisme. Vergelijkbare para-
doxale process en van in- en uitsluiting op individuele, structureel en syrnbolisch
niveau vinden naar mijn idee ook plaats in de sport.

1.2.3 In- en uitsluiting in de sport: individueel, structureel en/of symbolisch?

Op het terrein van sportdeelname is net als in de samenleving als geheel veel veran-
derd en bestaan meer individuele en collectieve handelingsvrijheden dan voorheen.
Ook op syrnbolisch niveau - met uitzondering wellicht van het dominante vertoog in
de sportmedia - heeft 'sport' een bredere en meer inclusieve invulling gekregen dan
vroeger, toen sport vooral gerelateerd was aan competitieve spelactiviteiten voor
jonge mannen (Crum, 1991; Steenbergen, 2001; Young, 1979).Hoewel de meeste
sportverenigingen nog grotendeels gericht zijn op de beoefening van wedstrijdsport,
groeit het bewustzijn dat verenigingen meer leden kunnen werven en vasthouden
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door ook meer recreatieve sport- en spelvormen (voor bepaalde doelgroepen) aan te
bieden. Naast de verenigingen bestaan nog tal van andere sportaanbieders, zoals
commerciele organisaties (sportscholen, fitnesscentra), gemeenten en onderwijs die
de individuele burger en bepaalde sociale groepen meer mogelijkheden en diversiteit
bieden om 'naar eigen wensen en mogelijkheden' te sporten (Crum, 1991; Elling &
De Knop, 1999).
Meisjes en vrouwen met uiteenlopende etnische achtergronden hebben als individu
op zich gelijke mogelijkheden als jongens en mannen om diverse sporten, al dan niet
in verenigingsverband, te beoefenen. Zijkunnen in principe lid worden van 'regulie-
re' (vnl. autochtone of etnisch gemengde) of 'eigen' verenigingen, kunnen zelf een
nieuwe vereniging oprichten, of naar eigen wens en gebruik maken van een 'trap-
veldje' in de wijk of openingstijden van zwembad of sporthal. Als individu zullen
meisjes/vrouwen en ailochtonen vrijwel nergens (meer) worden geweigerd op basis
van hun sekse en/of huidskleur. Terwijl van individuele personen vaak aanpassing
wordt verwacht aan dominante waarden en normen staat op groepsniveau meer een
proces van geven en nemen centraal, van wederzijdse acceptatie en respect tussen
groepen met ten dele gedeelde en ten dele 'eigen' waardenorientaties. In een multi-
culturele samenleving op basis van groepspluralistisch perspectief (Buijs, 2000)krijgt
integratie vorm doordat deelname aan bestaande structuren voor een ieder toegan-
kelijk moeten zijn, maar ook ruimte dient te bestaan voor (gedeeltelijke) handhaving
en inpassing van 'eigen' groepsidentiteiten (vgl. ook Taylor, 1995; Vermeulen &
Penninx, 1994).Deze benadering waarbij erkenning van verscheidenheid en gelijk-
heid plaatsvindt kent vanuit de verzuilde samenleving een lange traditie van onder
andere protestantse, katholieke en arbeiders(sport)organisaties. Ook in het kader
van het (etnische) minderhedenbeleid in relatie tot sportdeelname is er vanuit de
overheid, vanaf het verschijnen van de nota 'Sport en minderheden' (WVC,1985),
een zogenoemd 'tweesporenbeleid' gevoerd (zie ook Lagendijk & Van der Gugten,
1996). Hierbinnen is aandacht voor het vergroten van de toegankelijkheid van 'regu-
liere' voorzieningen en voor tijdelijke of permanente categorale ('eigen') sportorgani-
saties, vergelijkbaar met 'corrigerend' categoriaal beleid in ander sectoren (Arts,
1989).Van 'reguliere' sportorganisaties wordt ook verwacht dat ze hun centrale
waarden en aanbod bijstellen en afstemmen, wanneer demografische aspecten van
hun ledensamenstelling en daarmee de dominante (sportspecifieke) waardenorienta-
ties van hun leden sterk veranderen.
Nietternin hebben diverse studies vastgesteld dat het sportaanbod en de dominante
verenigingscultuur op basis van historische ontwikkelingen en machtsverhoudingen
nog vooral aansluiten bij autochtone, mannelijke Nederlanders (Anthonissen &
Boessenkool, 1998; Janssen, 1999; Knoppers & Bouman, 1996, 1998a) en categoriale
sportorganisaties op basis van etniciteit en homoseksualiteit door overheden en
publiek vaak argwanend bekeken worden (Duyvendak, e.a., 1998; Elling & De Knop,
1999; De Jong, 1989). In navolging van Giddens' structuratietheorie, benadrukken
Anthonissen & Boessenkool (1998)in hun dissertatie steeds de dialectische verhou-
dingen tussen individuele handelingsmogelijkheden en betekenisgeving enerzijds en
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de structurele (cultuur, macht) beperkingen anderzijds. Sporters en bestuurders
geven zelf hun vereniging vorm en betekenis (voor-en-door-leden), maar ervaren hun
eigen keuze- en handelingsvrijheid binnen de club niettemin vaak als zeer beperkt:

"Leden ziin op bepaalde wijze gesocialiseerd in de ideologie en machtsverhoudin-
gen van hun vereniging ... de toegang tot en het gebruik van macht kennis, aan-
zieti, en dergelijke bepalen in belangrijke mate de structuur van dat handelen...
Wijziging in kennis van zaken en toegang tot hulpbronnen heeft verandering in
betekenisgeving tot gevolg." (p.18/26).

Al eerder gaf ik aan dat personen die zich in hegemoniale machtsposities bevinden
(bijv. 'witte' mannen) individueel en collectief gezien meer mogelijkheden hebben
om bestaande vertogen de (de)construeren. 20 bepalen de overwegend 'witte' man-
nelijke sportjournalisten welke sport en en welke evenementen interessant en
nieuwswaardig zijn en geven zij specifieke betekenissen aan mannelijkheid en vrou-
welijkheid (Knoppers & Elling, 2001a). Hoewel vrouwen en etnische minderheden als
groepen mogelijk deels ander (media)sportvoorkeuren hebben dan mannen en de
etnische meerderheid (NOS/KLO, 1999b; Van den Heuvel, 2000), hebben zij nauwe-
lijks invloed op de dominante sport(media)vertogen en de daarmee samenhangende
betekenissen aan sekse en etniciteit.
Ondanks een (meer inclusieve) verbreding van het sportconcept als geheel op
beleidsniveau en in het alledaagse taalgebruik (Steenbergen, 2001) gaan er nog
steeds structurerende invloeden uit vanuit syrnbolische sportinterpretaties op de
sportdeelname van verschillende groepen naar sekse en etniciteit. Syrnbolische bete-
kenisrelaties tussen sport, sekse en etniciteit hebben kortom invloed op individuele
handelingsmogelijkheden en keuzes. Hoewel de absolute deelname van meisjes en
vrouwen aan de dominante volkssport voetbal in Nederland vergelijkbaar is met vol-
leybal en hockey, wordt voetbal nog steeds overwegend gezien als jongens/mannen-
sport. Hierdoor blijft er sprake van een gebrekkige structurele ondersteuning van het
vrouwenvoetbal en bestaat er een belemmering voor meisjes tot initiatie of continue-
ring (Elling, 1999; Knoppers, 1999).Het Nederlandse profvoetbal staat voor allochto-
ne jongens en mannen juist eerder syrnbool voor (gelijke) maatschappelijke kansen,
terwijl de meeste andere grote (media)sporten in Nederland zoals tennis, schaatsen,
wielrennen, hockey, volleybal en zwemmen eerder de bestaande 'witte' hegemonie
bevestigen (vgl. Philipp, 1998).

Hoewel ik enerzijds heb aangegeven dat hegemoniale groepen over het algemeen
'vrijer' zijn om vertogen te (re)construeren dan gemarginaliseerde groepen, wit ik
anderzijds benadrukken dat ook personen die tot hegemoniale groepen behoren
vaak 'gevangen' zitten in een soort korset van sociale verwachtingspatronen. In
zekere mate is er bovendien sprake van minder handelingsvrijheid. 20 wordt het
overnemen van attributen of handelingen van gemarginaliseerde groepen door dorni-
nante groepen (bijv. het beoefenen van traditionele 'meisjessporten' door jongens),
over het algemeen nog sterker afgekeurd dan andersom (Connell, 1995; Laberge &
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Albert, 1999; Meulenbelt, 1988).Dit kan begrepen worden vanuit het hierarchische
perspectief dat uiterlijkheden en handelingen van dominante groepen positiever
gewaardeerd worden en dat het nastreven van 'hogere orde' waarden en normen
dus vanzelfsprekender is dan het zich 'verlagen' tot overname van gewoonten en
normen die geassocieerd worden met gemarginaliseerde groepen. Van een allochto-
ne sporter wordt kortom eerder verwacht dat hij of zijn zich aansluit bij een 'regulie-
re' (autochtone) vereniging dan dat een autochtone Nederlander bij een Surinaamse
vereniging gaat sporten.
Bij integratie/differentiatie en in-/uitsluitingsprocessen naar sekse en etniciteit in de
sport spelen identificatie met en constructies van lichamelijke verschillen een
belangrijke rol.

1.3 Sociale identiteiten en Iichamelijkheid

Sport, sekse en etniciteit kunnen elk afzonderlijk en in onderlinge interactie een
belangrijke rol spelen in constructie- en identificatieprocessen. Vooral in de adele-
scentieperiode - die in het empirisch onderzoek centraal staat - is het proces van
identiteitsvorming van belang en wordt in verschillende jongerenculturen ook
'gespeeld' met sociale identiteiten.

1.3.1 Erkenning von (geconstrueerde) identiteiten

Sociale identiteit is gebaseerd op het gevoel tot een bepaalde groep te behoren en
de emotionele waarde die gerelateerd is aan de attitudes en gevoelens die gepaard
gaan met het groepslidmaatschap (Tajfel & Turner, 1986).Bij etnische identiteit gaat
het om (positieve) gevoelens ten opzichte van en verbondenheid met een bepaalde
etnische groep. Mensen krijgen bepaalde identiteiten vanaf hun geboorte toege-
schreven, waarvan ze zich in de loop van hun leven meer of minder bewust van zijn
en hun leven in verschillende mate door laten bepalen (sekse, 'ras'/etniciteit) en
maken voor andere identiteiten soms bewuste keuzes (religie, beroep, politieke over-
tuiging). Appiah (1995)maakt bovendien onderscheid in individuele identiteiten,
zoals 'goed zijn in sport' die niet om (maatschappelijke) erkenning vragen, en collec-
tieve identiteiten die dat weI doen (zie ook Taylor, 1995).Het vragen om maatschap-
pelijke erkenning verwijst naar een marginale positie in de samenleving; dat kan
zowel geiden voor sociale identiteiten die gedeeitelijk een biologische en culturele
grondsiag hebben als voor sociale identiteiten die 'vrij' gekozen zijn. Dat bepaalde
sociale identiteiten niet erkend of minder gewaardeerd worden betekent bovendien
dat er andere identiteiten zijn, die weI erkend en/of hoger gewaardeerd worden.
Sociale identiteiten zijn daarom relationeel van aard, ze bestaan aileen in relatie tot
andere sociale identiteiten.
Deze sociale groepsidentiteiten kunnen van invloed zijn op het zelfconcept van
zowel individuen en groepen. Steeds geldt echter dat sociale identiteiten construe-
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ties zijn die gebaseerd zijn op bepaalde feitelijkheden, zoals fysiekbiologische of
sociaal-culturele verschillen, maar die de feitelijke verschillen ver te boven gaan
(Tennekes, 1995, p.38). Daadwerkelijke biologische verschillen tussen mannen en
vrouwen (in bijvoorbeeld spierkracht) of verschillen in huidskleur krijgen pas beteke-
nis in sociale relaties en structuren en zijn daarom ideologisch van aard (Van Dijk,
1997). Sociale identiteiten zijn dus nauw verbonden met historisch-maatschappelijke
posities van en de beeldvorming over bepaalde groepen en vaak sterk gerelateerd
aan bepaalde lichaamsbeelden ..

"Identiteitsconstructies zijn dus sociaal van aard omdat ze ontstaan en zicti
ontwikkelen in het kader van sociale relaties en structuren. Ze worden gevoed
door de stereotypen die ontstaan als groepen en samenievingen met elkaar te
maken krijgen - stereotypen die de ervaringen weerspiegelen die de betreffende
groepen met elkaar opdoen en daarom alles te maken hebben met de aard van de
onderlinge relaties met hun met spanningen en hun conflicten, hun dominantie
en hun onderschikking. " (Tennekes, 1995, p.38)
"blackness and whiteness are projections. But eventually blackness and white-
ness take on certain meanings that makes it difficult not to think of those people
without certain affectively charged associations. Their blackness and their white-
ness become regarded, by people who take their associations too seriously, as
their essential features -as, in fact, material features of their being." (Gordon,
1995; in Weiss, 1999, p. 32).

Iedereen behoort tot verschillende sociale groepen, waarin mensen zich op uiteenlo-
pende wijze mee associeren, onder andere afhankelijk van de tijd, plaats en directe
omgeving. Niet aile aspecten in het leven zijn echter voor een ieder even belangrijk
voor de eigen identiteit. Voor de een is zijnlhaar identiteit als topsporter of als
wetenschapper een soort levensfilosofie, terwijl andere topsporters of wetenschap-
pers dit voornamelijk als 'werk' beschouwen en voelen zij zich bijvoorbeeld evenveel
of meer verwant als 'onder' of als Fries. Bovendien is de mate waarin iemand zich
aangesproken voelt op (een deel van) zijn of haar sociale identiteit afhankelijk van de
historische en sociale context; van de mate waarin een bepaalde sociale identiteit
gemarginaliseerd of gediscrimineerd is of als 'anders' wordt ervaren. Een 'autochto-
ne' vrouw die werk met overwegend mannelijke coilega's en in een overwegend
Antilliaans team softbalt zal zich op haar werk waarschijnlijk meer bewust zijn van
haar vrouw-ziin en bij de softbaltraining meer van haar 'wit'-zijn.
Iemands persoonlijke identiteitsbeleving is echter niet automatisch gekoppeld aan
de bereidheid tot belangenvertegenwoordiging van een bepaalde groep (Appiah,
1995; Young, 1997). Mensen kunnen zich bijvoorbeeld sterk identificeren als vrouw
of als (top)sporter, maar hoeven niet bereid te zijn om op te komen voor de maat-
schappelijke rechten van andere vrouwen of (top)sporters. Werk, religie, sekse en
politieke overtuiging waren in het verleden belangrijke identiteitspijlers en zijn dat
gedeeltelijk nog steeds. Het belang van een religieuze identiteit heeft in onze
samenleving echter langzamerhand plaats gemaakt voor een meer aan etniciteit
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gekoppelde identiteit (mogelijk gecombineerd met religie, zoals Turkse moslims).
De invulling van vrijetijd, waaronder sport, bieden bovendien steeds meer mogelijk-
heden voor sociale identificatie met bepaalde activiteiten en groepen en is voor
velen dan ook even belangrijk als of belangrijker dan hun arbeidsidentiteit.
Mensen verenigen zich niet aileen op basis van bepaalde interesses (zoals een
bepaalde tak van sport) of belangen (bijv.bewonersvereniging), maar Nederland
kent, ook in de sport, een lange traditie van verzuilde verenigingsvormen. De histo-
rie heeft laten zien dat verzuiling niet aileen bijdraagt aan processen van insluiting
bij de eigen groep en uitsluiting van andere groepen, maar ook kan bijdragen aan
erkenning van verschil Emgelijkheid, aan maatschappelijke integratie en emancipatie
van minderheidsgroepen.

1.3.2 Normotivering, internolisatie en sociaol kopitool

Sociale identiteiten zijn niet aileen positief, maar beelden die mens en van zichzelf
hebben en anderen met dezelfde sociale identiteit hebben kunnen ook negatief zijn.
Dat geldt vooral voor mensen uit sociale minderheidsgroepen, die bijvoorbeeld nega-
tieve maatschappelijke beelden over de eigen sekse, etniciteit of seksuele voorkeur
internaliseren (Tennekes, 1995).hooks (1995) wijst op het belang van de 'Black is
beautiful' stroming in de emancipatie van zwarte mensen door een tegenhanger te
bieden voor geYnternaliseerde racistische beelden van 'zwart' als 'slecht', 'lelijk' of
'minder dan 'wit". Nog steeds proberen veel donkere mensen, waaronder vooral
vrouwen, om er zo 'wit' mogelijk uit te zien door bijvoorbeeld hun haar te laten ont-
kroezen en laten Aziatische mensen oogoperaties uitvoeren om hun oogopslag
westers(er) te maken. Dit, omdat ze weten dat een zo 'wit' en westers mogelijk
uiterlijk hen voordelen kan bieden op arbeids- en huwelijksmarkt.> Verder zijn er
genoeg voorbeelden van meisjes of vrouwen, onder andere onder hen die typische
'mannensporten' beoefenen of in 'mannenberoepen' werkzaam zijn, die net als veel
jongens en mannen en overeenkomstig de hegemoniale beeldvorming negatief over
(andere) meisjes/vrouwen zijn en jongensachtig en mannelijk gedrag hoger waarde-
ren dan vrouwelijkheid (Knoppers & Bouman, 1998b; Pfister, 1999).
Omgekeerd kunnen ook de 'eigen' of nieuwe subculturele normen van bijvoorbeeld
vrouwen of etnische minderheden benauwend zijn en een 'vrije' persoonlijke ontwik-
keling belemmeren. Vanuit de gemarginaliseerde groep zelf (bijv.vrouwen of
Surinamers) kan het bijvoorbeeld 'not done' zijn om je te kleden of gedragen als 'de
onderdrukker' (respectievelijk mannen, Hollanders) of er zelfs maar omgang mee te
hebben. Dergelijke voorbeelden zijn in Nederland onder andere bekend vanuit de
radicaal feministische hoek, en de verzuilde samenleving, en blijken de laatste jaren
bijvoorbeeld ook tussen en binnen bepaalde (jongeren)groepen van etnische minder-
heden voor te komen (Buijs, 1993; Saharso, 1992). Als reactie op zelf ervaren discri-
minatie en/of het bewust zijn van etnische discriminatie in de samenleving trekken
somrnige 'zwarte' of 'Marokkaanse' jongeren zich terug in 'eigen kring', cultiveren
bepaalde etnische kenmerken en stijlen en zetten zich at tegen de dominante etni-

40



sche groep. Saharso (1992) noemt dit proces 'reactieve etniciteit'. Deze groepen zijn
in feite te vergelijken met andere subculturen onder jongeren, maar worden als
bedreigender gezien, omdat ze kenmerken van een maatschappelijke tweedeling
langs etnische lijnen verscherpen en versterken.s In het belang van emancipatie en
integratie wordt dan juist niet het aanpassen aan de normen en waarden van de
'machthebbers', 'onderdrukkers', of 'anderen' gepropageerd, maar trouw aan de
'eigen' afkomst wat kan leiden tot strakke codes en 'uitstoting' bij overtreding. Op
basis van processen van (etnische) identificatie en distantie kan er dan sprake zijn
van een bewuste toename van intra-etnische contacten, vriendschappen en geza-
menlijke activiteiten, zoals sportbeoefening.
(Etnisch) gemengde contacten in en buiten de sport kunnen daarentegen oak leiden
tot het af- dan weI wegnemen van vooroordelen, tot grotere acceptatie van en meer
betrokkenheid op 'andere' identiteiten en daarmee sociale integratie bevorderen, zo
luidt de 'contacthypothese'. Diverse auteurs (Baerveldt, e.a., 1999; Chu & Griffey,
1982; Saharso, 1992) hebben echter laten zien dat interetnische ontmoeting de kan-
sen op culturele uitwisseling en gemengde affectieve relaties weliswaar vergroot,
maar hiervoor geen garanties biedt. Wanneer een basketbalteam uit twee
Marokkaanse, twee Surinaamse en vier autochtone jongens bestaat is de kans op
etnisch gemengde sociale relaties weliswaar grater dan als ze allemaal in een 'eigen'
etnisch team zouden spelen. Maar het is tevens waarschijnlijker dat de twee
Marokkaanse en de twee Surinaamse jongens meer onderlinge verbondenheid voe-
len (en vrienden worden) dan dat ze allemaal een gemengde vriendschap zouden
aangaan met een autochtone jongen. Niettemin leidt onder ling contact weI tot
bepaalde vormen van sociaal-culturele uitwisseling waardoor handelingspraktijken
en omgangsvormen minder exclusief tot bepaalde groepen behoren (Philipp, 1999).

In navolging van onder andere Putman (2000) en Fennema, e.a. (2000) ga ik er van
uit dat zowel contacten binnen en betrokkenheid op de eigen (etnische) groep als
tussen groepen en in gemengde verbanden, vormen van (Bourdieuiaans) sociaal
kapitaal zijn die van belang zijn voor een geslaagde participatie in de samenleving
en de ontwikkeling van een multiculturele democratie. Net als opleiding, arbeid en
sociale achtergrond vormen van economisch en cultureel kapitaal zijn die de kansen
en mogelijkheden van jongeren en volwassenen in een samenleving beinvloeden,
spelen oak hierbij een rol. Het aantal en de aard van de sociale contacten die iemand
heeft en de groepsverbanden waarin iemand verkeert vervullen over het algemeen
belangrijke emotionele en expressieve functies (zoals steun, vertrouwen, loyaliteit,
intimiteit, erkenning), maar kunnen bijvoorbeeld oak als instrumentele hulpbron die-
nen voor maatschappelijke deelname. Veenman , e.a. (1999) noem en sociale netwer-
ken dan oak tevens vormen van cultureel en informatie kapitaal. Zowel sekse als
etnische identiteiten blijken van invloed op de samenstelling van sociale netwerken,
die dus mede bepalend zijn voor de kansen en mogelijkheden tot deelname aan bij-
voorbeeld arbeid en sport en de vertegenwoordiging binnen beleidsbepalende posi-
ties in diverse sectoren.
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Meisjes die veel met jongens omgaan en bijvoorbeeld samen sporten zijn mogelijk
eerder geneigd ook op latere leeftijd deel te nemen aan traditionele mannenactivitei-
ten dan meisjes die voornamelijk met meisjes omgaan. Ailochtone jongeren die op
een etnisch gemengde school zitten zuilen mogelijk voornamelijk omgaan met ande-
re allochtone jongeren, maar waarschijnlijk ook eerder geneigd zijn tot het deelne-
men aan 'witte' vrijetijdsactiviteiten dan zij die op een 'zwarte' school zitten (vgl.
Philipp, 1999). Janssens (1999) liet zien dat allochtone leden van categorale sportver-
enigingen meer betrokken zijn bij en zich meer inzetten voor hun club dan allochtone
leden van 'reguliere' clubs met een etnisch gemengd of voornamelijk autochtoon
ledenbestand. Wanneer een autochtone, mannelijke clubvoorzitter binnen zijn per-
soonlijke netwerk op zoek gaat naar gegadigden voor kaderfuncties is de kans groot
dat hij voornamelijk mannelijke autochtone kandidaten zal benaderen (vgl. Elling,
1998; Knoppers & Bouman, 1996, 1998a). Sociale identificatie en betekenisgeving
aan 'eigen' en 'andere' sociale identiteiten zijn met ander woorden deels gebaseerd
op en hebben gevolgen voor machtsrelaties en process en van integratie en uitslui-
ting.

Verwijzingen naar het lichaam en 'Iichamelijkheid' zijn vaak definierende kenmerken
in relatie tot betekenisgeving aan de socials identiteiten sekse en etniciteit (Butler,
1993; hooks, 1995) en de sociale praktijk sport (Tarnboer & Steenbergen, 2000).
Mensen kijken echter op verschillende manieren tegen het lichaam en 'Iichamelijk-
heid' aan.

1.3.3 Moterieel-biologische versus sociool-culturele lichomelijkheid

Vanuit een materieel-biologische of suhstantiele (Tarnboer, 1985) visie op lichamelijk-
heid kan het lichaam worden omschreven door middel van de vorm en inhoud
(hoofd, handen, voeten, hers ens, spieren, botten) dat wordt onderscheiden van haar
omgeving door de huid. Vanuit deze visie kan bewegen worden omschreven door
middel van het verplaatsen van bepaalde lichaamsdelen of het gehele lichaam of (op
voorwaardelijk niveau) door intrafysische processen zoals het samentrekken van
spiervezels. Lichamen verschillen van elkaar in bijvoorbeeld lengte, breedte en
huidskleur, in het al dan niet bezitten van bepaalde kenmerken (bijv. flaporen, penis,
borsten, klompvoet), of het al dan niet kunnen bewegen van bepaalde lichaamsdelen
(bijv. spasticiteit, verlamming). Deze visie past binnen een dualistisch of materia-
listisch mensbeeld (idem, pp.112-133). waarbij het Iichaam een soort machine is, die
al dan niet aangestuurd wordt door een hogere orde ratio of geest. In het verleden
werden vooral vrouwen vrijwel uitsluitend gedefinieerd door hun lichaam, dat
gezien werd als een object. Veel tweede golf feministes 'van het eerste uur' bekriti-
seerden deze reductie van vrouwen tot hun lichamelijkheid. Zij deden dit echter
vaak vanuit een dualistisch mensbeeld, waarbij zij het lichaam zelf bleven zien als
een object (Spelman, 1982) en vooral pleitbezorgers werden om vrouwen (ook) als
rationele wezens te zien. Daarmee wilden ze dus de hierarchische dichotomie man-
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vrouw doorbreken, maar bleven ze vasthouden aan het lichaam-geest dualisme,
waarbij meer waarde wordt gegeven aan het 'geestelijke' en 'culturele' dan aan het
'lichamelijke' en 'natuurlijke'. Spelman pleit voor een theorie van belichaming ('theo-
ry of ernbodiment') waarvan de sociale betekenis van lichamelijkheid (o.a. in relatie
tot sekse, ras/etniciteit en sociale klasse) deel uitmaakt. De grondleggers van derge-
lijke (fenomenologische) theorieen over de sociale betekenissen van lichamelijkheid
(Merleau Panty, Schiller) hebben deze echter niet automatisch gerelateerd aan socia-
Ie machtsrelaties.

In sociaal-culturele visies op lichamelijkheid gaat het niet zozeer am het materiels
lichaam als zodanig, maar am de sociale (handelings)betekenissen van het lichaam
in een specifieke context. Tarnboer (1985) onderscheidt een relationele visie van een
substantiele door de intrinsieke betrokkenheid van het lichaam op de omgeving. Het
bestaan en bewegen van het materiels lichaam of delen daarvan zijn weliswaar
voorwaardelijk, maar de handelingsbetekenissen staan centraal. Hij sluit daarmee
onder meer aan bij fenomenologen als Merleau Panty (1945), bewegingstheoretici als
Buytendijk (1964) en sportfilosofen als Franke (1978). In 'Phenomenologie de la
Perception' spreekt Merleau Panty over een lichaam-subject, waarbij hij niet zozeer
verwijst naar een van de polen van de traditionele subject-object dichotomie, maar
am een soort prereflexieve menselijke bestaanswijze. Daarbij staan intrinsieke bete-
kenisrelaties en (handelings)intenties centraal: een bal nodigt uit am tegenaan te
schoppen, of over te gooien en een hand is am te grijpen, schrijven, of te strelen.
Tamboer (1985, pp. 202-205) stelt dat er verschillende variant en en (analyse)niveaus
kunnen worden onderscheiden waarbij hij onder andere verwijst naar de invloed van
maatschappelijke idealen (bijv. esthetische en technische) op bepaalde bewegings-
handelingen.
Bordo (1989, p.26) onderscheidt bijvoorbeeld het culturele en het praktische lichaam,
waarbij ze verwijst naar de onderlinge verbondenheid:

'The practical body is no brutely biological or material entity. It too is a culturally
mediated form; its activities are subject to interpretation and description. The
shift to the practical dimension is not a turn to biology or nature, but to another
register ... of the cultural body: the register of the useful body rather than the
'intelligible'. '

In Tarnboer's verdere uiteenzetting en zijn analyse van lichaamsbeelden van bewe-
gingstheoretici als Buytendijk en Gordijn gaat hij niet nader in op sociale betekenis-
en machtsrelaties. Door onder andere sekse en etniciteit volle dig buiten zijn analyse
te plaatsen, lijkt hij een sociaal 'neutrale' visie op menselijke lichamelijkheid in te
nemen. Dat geldt naar mijn idee tevens voor Bette (1989) die de syrnbolische beteke-
nisrelaties tussen lichaam en samenleving beschouwt. Bette beschrijft deze relatie
als paradoxaal dialectisch, waarbij de samenleving en het lichaam elkaar betekenis
geven en er tegelijkertijd sprake is van een toenemende lichaamsdistantie en
opwaardering. In een samenleving waarin reele materiels lichamen steeds overbodi-
ger lijken te geworden, zoals bijvoorbeeld in communicatieprocessen en het uitoefe-
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nen van macht, is er een soort vlucht naar authentieke lichaamsbeleving. Deze
lichaamsdistantie he eft samen met een toegenomen nadruk op individuele verant-
woordelijkheden voor de eigen gezondheid (Van Hilvoorde, 1997) onder andere bijge-
drag en aan een explosieve groei in (alternatieve) bewegingsactiviteiten zoals yoga,
fitness, dans en sport. Wanneer dergelijke activiteiten echter voornamelijk als pro-
ducten geconsumeerd (Featherstone, 1987) worden en vooral dienen als instrument
tot gezondheidsbevordering of anti-stressmaatregel, treedt volgens Bette een vorm
van resonantie (of accommodatie) op, waarbij deze activiteiten juist verder kunnen
bijdragen aan lichaamsdistantie.
Zowel Tarnboer als Bette stellen in hun analyses van betekenisverkrijgende en -ver-
lenende lichamen, sociale machtsrelaties grotendeels buiten spel.? Bordo gaat in
haar analyse van ziektebeelden zoals hysterie en anorexia echter niet aileen in op de
intrinsieke verbondenheid tussen praktische en discursieve lichamelijkheid, maar
relateert deze tevens aan machtsverschillen tussen mannen en vrouwen. Zij stelt dat
fysieke en sociale machtsverschillen niet aileen van invloed zijn geweest op de medi-
calisering van (vrouwen)lichamen, maar tevens op de (normatieve) betekenissyste-
men rondom sekse en lichamelijkheid (vgl. Hall, 1992; Lenskyj, 1986).

1.3.4 Normatieve lichamen

Diverse sociaal-kritische (sport)wetenschappers zoals hooks (1995) verwijzen naar
klasse-, sekse- en etnisch specifieke en normatieve betekenisverlening van Iiohame-
lijkheid Het 'in-de-wereld-zijn' van 'zwarte mannen' is bijvoorbeeld anders dan van
'witte vrouwen' vanwege hun verschillende maatschappelijke positionering met
betrekking tot sekse en etniciteit en kan niet begrepen worden vanuit een 'neutrals'
visie op lichamelijkheid.
Evenals het materiels lichaam en de betekenissen die daaraan gegeven worden in
feite naar elkaar verwijzen en twee zijden van dezelfde medaille zijn, hebben deze
betekenissen ook verschillende normatieve, oftewel ideologische, ladingen.
Verschillen in lichaamsbeelden tussen 'witte' en 'zwarte' mensen, tussen mannen en
vrouwen of ouderen, tussen heteroseksuelen en homoseksuelen, zijn geen betekenis-
verschillen zonder meer, maar kunnen aileen begrepen worden vanuit hun specifieke
(geconstrueerde) identiteiten en posities in de samenleving. Butler (1993) die onder
andere steunt op Franse constructivist en zoals Lacan, Derrida en Irigaray geeft aan
dat materiels lichamelijkheid mede gevormd wordt door de talige betekenissen die
eraan gegeven worden. Zij is niet van mening dat lichamen aileen discursief zijn,
maar evenmin, dat taal en materialiteit van een ontologisch verschillende orde
zouden zijn.

"The linguistic categories that are understood to 'denote' the materiality of the
body are themselves troubles by a referent that is never fully or permanently
resolved or contained by any given signified ... Toposit a materiality outside of lan-
guage, where that materiality is considered ontologically distinct from language,
is to undermine the possibility that language might be able to indicate or cotte-
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spond to that domain of radical alterity. ... for language both is and refers to which
is material, and what is material never fully escapesfrom the process by which it
is signified. " (pp. 67/68)

Tegen de kritiek dat constructivisten voorbij zouden gaan aan het materiele lichaam,
bijvoorbeeld in de zin dat er toch bepaalde biologische sekseverschillen bestaan
(zoals hormonaal), stelt Butler dat daarmee reeds uitdrukking gegeven wordt aan de
regulatieve geseksueerde formering van materialiteit. Het benoemen van iemand als
vrouw of man, als 'wit' of zwart' heeft een historiciteit van afgrenzende en ideologi-
sche betekenissen waardoor sekse- en rassenclassificaties ge(re)construeerd wor-
den. De ervaren en toegewezen sociale identiteiten zoals sekse, ras, etniciteit, seksu-
aliteit zijn dus in feite sociale constructies, die weliswaar een bepaalde belichaming
kennen (door diverse fenotypische kenmerken), maar hierdoor niet bepaald worden.
In het artikel 'Believing is seeing: biology as ideology' geeft Lorber (1993)aan dat
lichamen op veel manieren fysiologisch verschillen, maar dat ze compleet getransfor-
meerd worden door normatieve sociale praktijken om ze in sociaal geconstrueerde
cateqorieen te plaatsen (waarbij zij de prioriteit legt bij de constructie van sekse).
Sommige lichamen kunnen kinder en krijgen, anderen kunnen hard lopen of zijn goed
in dansen of tekenen; slechts bepaalde biologische kenmerken (zoals huidskleur, het
al dan niet bezitten van een penis, het seksueel aangetrokken zijn tot andere perso-
nen met of zonder penis) zijn in de loop der geschiedenis tot sociale identiteiten en
maatschappelijke ordeningscategorieen gemaakt. Beelden van het eigen lichaam of
dat van een ander worden bovendien vergeleken met een bepaalde hegemoniale
norm: die van 'jonge, witte, heteroseksuele, valide, mannelijke' mensen. Volgens
Weiss (1999) is het niet mogelijk om een 'pure' vorm van propriocepsis of een neu-
traallichaamsschema te onderscheiden van geracialiseerde, geseksu(alis)eerde, reli-
gieuze, etnische en fysiek-valide lichaamsbeelden:

"The invisibility of [the white, male, heterosexual, physically abled] body image is
itself a function of the [its] privileged position vis-a-vis other men whose race, eth-
nicity, class, nationality, and sexuality corporealy marked them as Other. " (p.166)

Ook hooks (1995) geeft aan dat 'zwarte' mens en zich over het algemeen wel bewust
zijn van de (lichaams)beelden die 'witte' mensen van 'zwarte' mens en hebben,
omdat ze er dagelijks mee geconfronteerd worden. 'Witte' mens en zijn, daarentegen,
over het algemeen niet gewend dat 'zwarte' mens en ook bepaalde lichaamsbeelden
van 'witte' mensen hebben. Gemarginaliseerde groepen kennen dus over het alge-
meen beter het beeld van zichzelf als 'de ander' dan dorninante groepen.
Dit betekent tevens dat sportende lichamen en betekenissystemen over sport, sekse,
klasse en etniciteit niet onafhankelijk van elkaar bestaan. Een traditionele sport als
voetbal verwijst kortom niet zondermeer naar binnen een specifieke, regelgeleide
context bewegende lichamen, maar in de meeste landen tevens naar een specifieke
(normatieve) 'mannelijke' lichaamspraktijk (Elling, 1999; Kuijper, 1968; Pfister, 1999).
Het gaat hierbij in mindere mate om een verwijzing naar het materiele mannelijke
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lichaam (in termen van lengte, snelheid enlof spierkracht), maar vooral om de gecon-
strueerde (of 'extrinsieke') betekenisrelaties tussen ('intrinsieke') voetbalhandelin-
gen als 'trappen' en kenmerken van hegemoniale mannelijkheid. Ook wanneer vrou-
wen voetbailen worden hun spelende lichamen voornamelijk bekeken vanuit deze
mannelijke norm. Young (1980) stelt dat intentionele lichamelijkheid zoals deze ver-
ondersteld wordt in sporthandelingen zoals het werpen, vooral gekoppeld is aan
mannelijkheid. Bij vrouwen is volgens haar eerder sprake van een 'arnbigue tran-
scendentie' en een 'ingehouden intentionaliteit', wat bijvoorbeeld naar voren komt in
de wijze waarop veel meisjes en vrouwen een bal gooien ('throwing like a girl').
Hoewel zij van mening is dat dergelijke kenmerken geen ontologische beschrijving
geven van vrouwelijkheid, maar ontstaan zijn onder invloed van specifieke machts-
verhoudingen, neemt zij in feite ook mannelijke lichamelijkheid tot norm, waarvan
vrouwelijke lichamelijkheid slechts een negatieve afgeleide vormt (Halsema, 2000;
Weiss, 1999).

In 'Bodies that matter' stelt Butler (1993) een herformulering van de materialiteit van
lichamen voor, dat deze 'intrinsieke' regulatieve normen 'belichaamt'. Zij geeft aan
dat handelende subjecten niet aileen als betekenisgevende wezens moeten worden
gezien, maar dat dominante ideologische vertogen (in relatie tot sekse, ras/etniciteit
en seksualiteit) deze subjecten zelf reeds betekenis hebben gegeven.

" (1) The recasting of the matter of bodies as the effect of a dynamic of power,
such that the matter of bodies will be indissociable from the regulatory norms that
govern their materialization and the signification of those material effects; (2) the
understanding of performativity not as the act by which a subject brings into
being what she/he names, but rather, as that reiterative power of discourse to
produce the phenomena that it regulates and constraints; (3) the construal of 'sex'
no longer as a bodily given on which the construct of gender is artificially
imposed, but as a cultural norm which governs the materialization of bodies; (4) a
rethinking of the process by which a bodily norm is assumed, appropriated, taken
on as not, strictly speaking, undergone by a subject, but rather that the subject,
the speaking '1', is formed by virtue of having gone through such a process of
'assuming' a sex with the question, and with the discursive means by which the
heterosexual imperative enables certain sexed identifications and forecloses
and/or disavows other identifications. " (p. 2/3)

Processen van (sekse)identificatie en het handelend betekenisverlenen (performati-
viteit)8 aan mannelijkheid en vrouwelijkheid vinden volgens Butler dus reeds plaats
binnen een geconstrueerd dualistisch seksevertoog. Halsema (2000) heeft veel
be wondering voor de constructivistische benadering van Butler, maar stelt dat te
veel aandacht wordt gegeven aan de geconstrueerdheid van het lichaam en te
weinig aandacht aan de, in het kader van een relationeellichaamsbeeld, eerder
genoemde constituerende betekenis. Halsema beschouwt lichamelijke kenmerken en
gewaarwordingen als een soort anker, niet in de vorm van het hebben van een
(materieel) lichaam, maar in de doorleving daarvan, in het lichamelijk-un-de-
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wereld)zijn. Hoewel de talige articulatie van lichamelijkheid dus altijd binnen een
normatief vertoog plaatsvindt, plaatst onze lichamelijkheid zich tegelijkertijd 'ook
altijd buiten de gangbare historisch-culturele definities en invullingen van seksuele
cateqorieen.' (Halsema, 2000, p. 34). Zij komt met andere woorden weer terug bij de
prereflexieve lichamelijkheid van onder andere Merleau Ponty, zonder deze in een
sociaal machtsvacuum te plaatsen. Ook Pfister (1999) geeft in de theoretische verant-
woording van haar belevingsstudie onder Duitse sportvrouwen uitdrukking aan haar
onbehagen met extreme postmoderne invalshoeken, waarbij geen ruimte is voor
reele lichamelijke ervaringen. Andere critici (zie bijv. Van Lenning, 2000) geven aan
dat 'afwijkende' lichamen en seks(uel)e identiteiten niet alleen de dichotome (hetero-
seksuele) seksecategorisatie uitdagen, maar soms ook bevestigen en gepaard kun-
nen gaan met persoonlijke tragiek. Zij zien meer in het oprekken van bestaande nor-
mati eve en hierarchische betekenissen dan in het volledig willen oplossen van de
bestaande seksedualiteit.
Naar mijn idee is de competitieve sportsetting een exemplarisch voorbeeld van een
sociale praktijk waarbinnen in- en uitsluiting plaatsvindt door sociaalnormatieve con-
structies van mannelijke en vrouwelijke lichamelijkheid. Tegelijkertijd is er sprake
van concrete lichamelijke ervaringen en betekenisgeving door mannen- en vrouwen-
lichamen. In deze studie neem ik dus afstand van een volledig geconstrueerde visie
op sociale classificaties (zoals sekse en etniciteit), maar wil ik tevens benadrukken
dat continu normatieve betekenissen gegeven worden aan reele fysiologische en
anatomische verschillen tussen bepaalde groepen (bijvoorbeeld mannen- en vrou-
wenlichamen, 'witte' en 'zwarte' lichamen). Hiervoor verwees ik naar het complexe
karakter van hegemoniale machtsrelaties. Deze complexiteit geldt tevens in relatie
tot normatieve beleefde lichamelijkheid, omdat iemands lichaam en sociale identifi-
caties (en classificaties door anderen) verschillende positioneringen kent ten opzich-
te van diverse sociale en praktische dimensies. Hoewel een vrouwelijke sporter in
onze maatschappij over het algemeen eerder beoordeeld wordt aan de hand van
esthetische normen dan haar mannelijke collega, is dit mede afhankelijk van haar
leeftijd en etnische achtergrond, de sport die en het niveau waarop zij deze beoefent
en tevens van de leeftijd, sekse, en seksuele voorkeuren van haar beoordelaars.

De traditionele westerse wedstrijdsport was lange tijd gerelateerd aan jonge, 'witte',
gezonde, mannenlichamen; andere lichamen werden (symbolisch) uitgesloten van
deelname. De sport als geheel is steeds inclusiever geworden, maar nog steeds kun-
nen, willen of mogen bepaalde lichamen niet volledig meedoen aan en meebeslissen
over diverse sport en en sportevenement. Op welke wijze dergelijke process en van in-
en uitsluiting geanalyseerd kunnen worden staat centraal in de volgende paragraaf.
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1.4 Een analysemodel van socia Ie integratie / differentia tie en in- / uitsluiting

Net als sociale relaties, waarbij mannelijkheid naar vrouwelijkheid verwijst en etni-
sche minderheden naar een etnische meerderheid, vormen processen van in- en uit-
sluiting in feite twee kanten van dezelfde medaille. (Gewenste) structuren en proces-
sen als cohesie en integratie verwijzen kortom naar (minder gewenste) structuren en
processen van sociale fragmentatie en segregatie. Naast een korte uiteenzetting van
deze dialectiek van in- en uitsluiting worden in deze paragraaf drie dimensies van
integratie/differentiatie en in-/uitsluiting onderscheiden die als theoretisch referen-
tiekader dienen voor het empirisch onderzoek.

1.4.1 Dialectiek van in- en uitsluiting

Door een sterk toegenomen etnisch-religieus en -culturele pluriformiteit en door pro-
cessen als secularisatie en individualisering leeft onder veel burgers en hun politieke
vertegenwoordigers de opvatting dat de sociale cohesie in de samenleving als
geheel en binnen praktijken en organisatie (zoals sportverenigingen) is afgenomen
(desintegratie) en deze hersteld moet worden. Dat de homogeniteit aan etnisch-cul-
turele identiteiten en waarden en normen is afgenomen, wil echter niet zeggen dat
er geen sociale bindingsprocessen meer bestaan (vgl. Duyvendak, 1997; De Ruijter,
2000). Schuyt (1997a, p. 18) stelt dat ~Q.Cialecohesis verwijst naar de interne bin-
dingskracht van een sociaal systeem zoals een team, club, sta~ of samenlevin
maar geeft ook aan dat dit altijd betekent dat bepaalde personen of groepen hier niet
bij willen, mogen of kunnen horen. Jenson (2000) stelt dat sociale cohesie verwijst
naar wie tot de gemeenschap behoort en wat de gedeelde waarden zijn, maar er
over het algemeen te weinig aandacht is voor inherente conflicten en de oplossingen
daarvoor in pluralistische samenlevingen.
Integratie als een algemeen begrip verwijst naar het samengaan van als verschillend
ervaren entiteiten, zoals personen of culturen, tot een (meer homogeen) geheel

... (Engbersen & Gabriels 1995,Vanreusel & Bulcaen 1992).Een goede en snelle sociale
integratie van nieuwkomers wordt vaak gezien als een van de voorwaarden om ver-
dere desintegratie en sociale uitsluiting tegen te gaan en tot een nieuwe vorm van
sociale cohesie te komen. Terwijl integratie in feite verwijst naar een soort erken-
ning van de (nieuwe) dominante cultuur en naar een gedeeltelijk behoud van de
eigen cultuur kan dit proces op verschillende manieren plaatsvinden (bijv.langs de
weg van zelforganisatie volgens de verzuilingstraditie). Terreinen waarop aanpas-
sing vereist wordt en de mate waarin 'eigen' culturele expressie mogelijk is worden
echter meestal vooral gedefinieerd door de (ontvangende) dominante groep
(Gowricharn, 1997; Schuyt, 1997b).

Integratie verwijst dus vooral naar een (gewenst) proces van naar elkaar toe groeien
en cohesie meer naar een (gewenste) toestand. Ook cohesie kan echter wordt gezien
als een voortdurende dynamiek van (het zoeken naar) gedeelde waarden en gelijke
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kansen. Organisatietheoretici zoals Martin (1992) gaan er juist van uit dat niet zozeer
een beleid gericht op integratie, maar een beleid op erkenning van diversiteit (frag-
mentatie) het meest gewenst is (vgl. De Ruijter, 2000; voor de sport, zie Anthonissen
& Boessenkool, 1998).Een multiculturele samenleving verwijst weliswaar naar diver-
siteit, maar is niet grenzeloos in haar acceptatie van gelijkwaardigheid en verschil.
Hier bevindt zich kortom een spanningsveld. Wanneer een culturele minderheid er
ideeen of praktijken op na houdt die door de meerderheid als inhumaan of intolerant
worden gezien, zullen deze culturele 'eigenheden' niet zo snel op tolerantie en
acceptatie kunnen rekenen van de dominante cultuur.
Termen als sociale integratie en sociale cohesie zijn eigenlijk een soort paraplube-
grippen die betrekking hebben op verschillende niveaus van menselijke interactie en
waarden en die tegelijkertijd verwijzen naar aspecten van in- en uitsluiting. Uit de
verschillende omschrijvingen blijkt dat sociale integratie en cohesie ook sterk ver-
wants chap vertonen met aspecten van burgerschap; met rechten en verantwoorde-
lijkheden, met toegankelijkheid en gevoelens van erbij horen. Steeds geldt echter dat
wanneer bepaalde (groepen) mensen ingesloten worden, anderen worden uitgeslo-
ten. Lidmaatschap van en identificatie met de ene sportclub gaat vaak samen met
sportieve competitie tegen en sociaal-normatieve distantie van de andere club. In
feite is er dus sprake van een logische afhankelijkheid, zoals bestaat tussen winnen
en verliezen in de sport:

"Sport is filled with both violence and tenderness, joy and despair, beauty and
repulsiveness, order and disorder... Cheers are inevitably followed by boos, the
sweet wine of victory by the gall of defeat." (Snyder & Spreitzer, 1987, p. 15).

Ook Van Bottenburg & Schuyt (1996) en Vanreusel & Bulcaen (1992) noemen diverse
vormen van (wedstrijdsportspecifieke en sociale) categorisatie, identificatie, discrimi-
natie en emancipatie. De sportwereld kan kortom worden opgevat als een soort
arena, waarbij continu vormen en processen van in- en uitsluiting plaatsvinden en
sociale groepen naast en tegenover elkaar gepositioneerd worden (De Ruyter, 2000).
Niet aile in- en uitsluitingsprocessen zijn echter op dezelfde wijze verbonden aan
hegemoniale machtsrelaties. De wedstrijdsportspecifieke indeling naar mannen- en
vrouwenteams is weliswaar gerelateerd aan in- en uitsluiting op basis van sekse,
maar op andere wijze dan bijvoorbeeld het niet aannemen van een vrouwelijke train-
ster op basis van haar vrouw-zijn. Al eerder werd opgemerkt dat vanuit het over-
heidsbeleid gestreefd wordt naar een inclusieve sportpraktijk, waarbij 'integratie'
van verschillende groepen in (en door) de sport wordt nagestreefd en (ongewenste)
uitsluiting wordt tegengegaan.

In deze studie zal ik zowel de termen in- en uitsluiting als integratie en differentiatie
hanteren, waarbij het eerste begrippenpaar iets meer verwijst naar verschillende
machtsposities en onvrijwilligheid en het laatstgenoemde begrippenpaar meer naar
neutrale en wenselijke vormen en processen. Ook zal ik af en toe gebruik maken van
mengvormen zoals integratie en uitsluiting, omdat dit de meest gangbare beleidsbe-
grippen zijn die respectievelijk naar gewenste en ongewenste vormen en processen
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verwijzen. In de vorige paragraaf gaf ik reeds aan dat deze processen op individueel,
structureel en symbolisch niveau plaatsvinden en vaak paradoxaal van aard zijn.
Behalve deze drie niveaus worden in deze studie tevens drie verschillende dimen-
sies van in-/uitsluiting en integratie/differentiatie onderscheiden.

1.4.2 Drie dimensies: structureel, cultureel en affectief

In de literatuur over sociale integratie van verschillende sociale groepen wordt vaak
onderscheid gemaakt tussen verschillende aspecten of dimensies. Zo onderscheiden
Vermeulen & Penninx (1994) structurele en sociaal-culturele inteqratie", maakt
Veenman (1994) onderscheid tussen participatie en orientatie, benoemt Boonstra
(1990)vormen van fysieke en sociale integratie, verwijzen Engbersen & Gabriels
(1995)naar dimensies van functionele, morele en expressieve integratie en onder-
scheidt Wohl (1980),voor de sport, formele en informele inteqratie.tv Dat de begrip-
pen sociale integratie en sociale cohesie nauw met elkaar verbonden zijn en tegelij-
kertijd gerelateerd zijn aan tegenovergestelde (uitsluitings)processen, blijkt uit de
analytische dimensies van sociale cohesie die Jenson (2000)benoemt: behoren tot
(versus isolatie), inclusie (versus exclusie), participatie (versus niet meedoen), her-
kenning (versus afwijzing) en legitimiteit (versus illegitimiteit).

Op basis van deze in de literatuur genoemde aspecten van sociale integratie en
cohesie en een analyse van de genoemde integrerende betekenissen en functies van
sport binnen het sportstimuleringsbeleid (zie Elling & De Knop, 1999)onderscheid ik
in deze studie drie dimensies: structureel, cultureel en affectief. Deze dimensies ver-
wijzen respectievelijk naar non-participatie, acceptatie-discnminatie en identificatie-
distantie (zie figuur 1). Hierbij kan ook steeds afgevraagd worden in hoeverre vor-
men en process en van integratie/uitsluiting in de sport leiden tot integratie/uitslui-
ting door sport en andersom.

structureel .... .. cultureel • .. affectief
integratie
insluiting participatie acceptatie identificatie

t - institutionalisering - waarden en norm en - vriendennetwerken
- groepssamensteliing - beeldvorming - betrokkenheid

differentiatie
uitsluiting non-participatie discriminatie dis tantie

Figuur 1 Drie dimensies van sociale integratieldifferentiatie en in-luitsluiting in en door
sport
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Structureel: (non)-participatie
In het geval van structurele (of institutionele) integratie gaat het om de mate van
(verplichte en meer vrijblijvende) participatie aan verschillende maatschappelijke ter-
reinen, waaronder ook de sport. In tegenstelling tot onderwijs en arbeid, waar bur-
gers bepaalde participatieplichten hebben, is sport een vrijetijdsactiviteit waaraan
mens en vrijwillig kunnen deelnemen. Niettemin is er vanuit de overheid al jaren
sprake van een actief sportstimuleringsbeleid, dat gericht is op evenredige participa-
tie van verschillende groepen, ongeacht sekse en etniciteit. Een lagere sportpartici-
patiegraad wordt daarbij vaak gezien als een achterstand die weggewerkt moet wor-
den door stimulering van de betreffende groep en het tegengaan van bestaande
belemmeringen (DSP,2000; Elling & De Knop, 1999; VWS,1996).
De structurele dimensie verwijst dus naar de mate van deelname aan en toeganke-
Iijkheid van sportactiviteiten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om institutionalisering (en
de vertegenwoordiging binnen besluitvormende organen) en de samenstelling van
de sportgroep. Welke participatievormen en -processen als meer of minder integre-
rend gezien worden hangt onder andere at van de socials relaties en de sportvormen
waarnaar gekeken wordt en vanuit welk perspectief (Elling & de Knop, 1999).
De sportvereniging is nog steeds de meest gangbare wijze van sportdeelname en
wordt vanwege het veer-en-door leden principe over het algemeen ook beschouwd
als de meest wenselijke vorm van deelname, wanneer het gaat om bredere maat-
schappelijke effecten in relatie tot integratie en cohesie. Toename van sportpartici-
patie door groepen die tot voor kort een gemarginaliseerde positie innamen in de
georganiseerde wedstrijdsport (o.a. vrouwen en etnische minderheden) vindt echter
ook vooral plaats in recreatief/ongeorganiseerd verband en/of in een commerciele
setting zoals een sportschool (DSP,2000; SCP,2001). Structurele in- en uitsluiting
kan behalve op actieve sportbeoefening ook betrekking hebben op de vertegenwoor-
diging in beleidsvormende en uitvoerende functies, zoals technische en bestuurlijke
kaderfuncties in sportverenigingen. In hoeverre zijn verschillende groepen betrokken
bij besluitvorming ten aanzien van regelgeving, groepsindeling, selectiecriteria en
het overbrengen van (sportspecifieke) waarden en normen?
Behalve naar verschillende organisatorische deelnamevormen, kan ook gekeken wor-
den naar de groepssamenstelling waarin gesport wordt. In de georganiseerde
(wedstrijd)sport gelden ten aanzien van sekse en etniciteit over het algemeen ver-
schillende formele deelnamenormen: jongens/mannen en meisjes/vrouwen apart,
maar etnisch gemengd. Terwijl vrouwen en mannenteams over het algemeen niet
tegen elkaar uitkomen, wordt een toename van het aantal vrouwen aan een traditio-
nele mannensport als voetbal wel als integratie gekarakteriseerd. Op internationaal
(Olympisch) niveau worden wedstrijden tussen verschillende landen, op basis van
nationaliteit, over het algemeen gezien als 'verbroedering'. Vormen van etnische
'verzuiling' binnen een land - het vormen van 'eigen' clubs of teams op basis van
etniciteit - worden echter eerder geetiketteerd als 'segregatie' (Duyvendak, e.a.,
1998; Janssens, 1999),ook al komen allochtone teams in de 'reguliere' competitie
tegen autochtone teams Uit.11
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Of er al dan niet en in welke mate deelgenomen wordt is gedeeltelijk zelfgekozen en
gebaseerd op 'eigen' mogelijkheden, motieven en wens en, maar wordt tevens
bepaald door diverse structurele, culturele en relationele aspecten. Zo zijn het sport-
aanbod in de omgeving en de beschikbaarheid over financiele rniddelen van invloed
op de mogelijkheden tot deelname. Ook de sociale omgeving (fami!ie, school, vrien-
den) kan een positieve of negatieve invloed uitoefenen op sportbeoefening in het
algemeen en draagt informatie en beelden over bepaalde takken van sport in relatie
tot sociale identificatie en distantie. Verder kan de heersende cultuur binnen een
bepaalde organisatie ook meer of minder toegankelijk zijn voor verschillende men-
sen. Hierbij komt de relatie tussen participatie met twee andere aspecten van in- en
uitsluiting in de sport naar voren: acceptatie (waarden en normen) en sociale rela-
ties.

Cultureel: acceptatie-discriminatie
Gowricharn (1995, 1997a, 1997b) stelt dat bij het meten van integratie niet aileen
gekeken moet worden naar de deelname, maar ook de 'culturele normbeelden' die
verschillende (groepen) mensen hanteren. Bij het in kaart brengen van verschillende
culturele normbeelden gaat het zowel over overeenkomsten en verschillen in dorni-
nante beelden van de meerderheid en minderheden over maatschappelijke sectoren
en process en als van beelden over elkaar (meerderheid over minderheden en anders-
om, vgl. Willems & Cottaar, 1990) In de diverse maatschappelijke sectoren, waaron-
der de sport, zijn vooral cijfers over (non)participatie bekend, maar is er veel minder
onderzoek gedaan naar culturele processen van in- en uitsluiting. Bij het proces van
sociaal-culturele integratie gaat het vooral om de afstemming en uitwisseling van
beelden, waarden en normen. Acceptatie van en respect voor pluriformiteit van
waardenorientaties, voor identiteitsvorming en -beleving is hierbij van groot belang
(zie ook Latuheru e.a 1994; Martin 1992).

Culturele norrnbeelden die leiden tot in- en uitsluiting kunnen voornamelijk
(wedstrijd)sportspecifiek zijn, zoals een sterke gerichtheid op presteren en winnen of
juist op plezierbeleving, of juist meer verwijzen naar algemene informele normen en
omgangswaarden binnen de sport. De laatste tijd is binnen de sport steeds meer
aandacht voor pluriforrniteit van waarden en normen en voor de vraag hoe met deze
pluriformiteit om te gaan (Anthonissen & Boessenkool, 1998; Beckers & Serai!, 1991;
Crum, 1991). Heerst er een meer homogene of meer heterogene cultuur en in hoever-
re is de heersende cultuur gekoppeld aan in- en exclusiviteit op basis van hegemoni-
ale machtsrelaties naar sekse en etniciteit (Connell, 1995; Knoppers & Elling, 2001)?
Welke waarden staan centraal in een sportorganisatie en in welke mate worden
deze waarden gedragen door en zijn deze inclusief naar verschillende groepen
(leden)? Dergelijke sociaal-culturele processen van in- en uitsluiting zijn onder ande-
re gerelateerd aan de dominante beeldvorming over bepaalde groepen in het alge-
meen en in relatie tot (specifieke takken) van sport. Ook kan gekeken worden naar
positieve en negatieve ervaringen van meerderheids- en minderheidsgroepen wat
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betreft de sfeer en sociale omgang (grapjes, discriminatie). Sport als geheel, takken
van sport en sportorganisaties hebben kortom verschillende sociaal-culturele imago's
en omgangsnormen die van invloed zijn op de toegankelijkheid van diverse sociale
groepen (bijv.Donnelly, 1993; Knoppers & Bouman, 1996, 1998a; Messner & Saba,
1990).Binnen het mannenrugby wordt bijvoorbeeld verwacht dat spelers 'echte'
mann en zijn en bijvoorbeeld meedoen aan overmatig drinkgedrag en het zingen van
liederen met een seksistische enlof racistische lading. Een dergelijke cultuur staat
natuurlijk niet geheel op zichzelf, maar is ingebed binnen een breder (heersend)
maatschappelijk waardenpatroon (Chandler & Nauriqht, 1996). Ook subculturen van
etnische minderheden in de sport (bijv, 'eigen' clubs, oververtegenwoordiging in
NBA)kunnen uitsluitend werken richting de etnische meerderheid.
Wanneer conflicten optreden tussen de centrale waarden van een sportorganisatie
en de wensen van bepaalde (nieuwe) groepen geldt de vraag in hoeverre van deze
groepen verwacht kan worden dat ze zich aanpassen aan de bestaande waarden en
normen (assimilatie) en in hoeverre de sportorganisatie zich moet bezinnen en ook
ruimte moet maken voor andersoortige waarden (multiculturalisatie). Behalve dat
dominante beeldvorming en hegemoniale machtsrelaties van invloed zijn op de toe-
gankelijkheid van (een bepaalde) sport voor de betreffende groepen, kunnen sport-
deelname en aansprekende prestaties ook de beeldvorming over sociale groepen in
de sport en de samenleving beinvloeden en veranderen (bijv.beelden over 'zwarte'
mannen).

Binnen het sportstimuleringsbeleid bestaat een zekere spanning tussen het gegeven
dat betrokkenheid bij sportorganisaties vooral sterk is wanneer er sprake is van een
groep met relatief homogene sociale kenmerken en het stimuleren van clubs tot een
heterogene ledensamenstelling en een multicultureel (inclusief) klimaat. De sociale
betrokkenheid verwijst naar de laatste, affectieve, dimensie: sociale relaties.

Affectief: identificatie-distantie
Sociaalaffectieve in- en uitsluiting komt tot uiting in het al dan niet betrokken voelen
en (kunnen) aangaan van sociale contacten, vriendschappen en partnervorming/-
huwelijken (o.a. Baerveldt, e.a. 1999; Nixon II, 1992; Vanreusel & Bulcaen, 1992;
Veenman, 1994).Deelname aan een sport, die op enigerlei wijze georganiseerd is,
vergroot over het algemeen de hoeveelheid sociale contacten en daarmee het sociale
netwerk, dat gezien kan worden als sociaal kapitaal (Fennema, e.a., 2000; Veenman,
e.a., 1999). Hierbij is natuurlijk weI de vraag in hoeverre een persoon opgenomen
wordt door de betreffende sportgroep en hoe persoonlijk en intensief contacten met
medesporters zijn en of deze verder gaan dan de sport zelf. Bovendien kunnen deze
sociale relaties heterogeen van aard zijn (gemengd naar sekse, etniciteit, et cetera),
maar ook voornamelijk 'in eigen kring' vorm krijgen.

Mogelijkheden tot sociale identificatie en (wedstrijdsportgebonden) motivaties en
verwachtingen zijn van invloed op de mate van betrokkenheid bij een sportgroep
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(Elling & De Knop, 1999; Janssens, 1999). Bij wedstrijd- en tops porters zijn sporters
aan de ene kant sterk op elkaar aangewezen en kan onderlinge eoneurrentie affectie-
ve relaties aan de andere kant ook in de weg staan (Olin, Heinonen & Lahtinen,
1990; Pfister, 1999). Bij sportelubs met een etniseh gemeleerde samenstelling zal tot
op zekere hoogte ontmoeting met etnisehe 'anderen' plaatsvinden, terwijl bij een
Turkse of Surinaamse sportgroep voornamelijk etnisehe identifieatie eentraal staat.
In hoeverre zijn medesporters een vorm van soeiaal kapitaal en vinden affeetieve
relaties vooral binnen of ook tussen groepen naar sekse en etnieiteit plaats? Leidt
interetnisehe ontmoeting (dat in de sport en vooral bijvoorbeeld binnen het voetbal
veelvuldig voorkomt) tot gemengde vriendsehappen en intereulturalisatie (eontaethy-
pothese) en/of is er sprake van soeiale distantie op basis van (etnisehe) versehillen
(Buijs, 1993; Chu & Griffey, 1982; Saharso, 1992)7 Hoewel wedstrijdsport over het
algemeen geseheiden naar sekse plaatsvindt kunnen sportorganisaties ook fungeren
als een soort partnermarkt (Elling & De Knop, 1999; Stokvis, 1989).
Mogelijkheden tot soeiaalaffectieve in- en uitsluiting hangen nauw samen met parti-
eipatie en de mate van aeeeptatie oftewel de heersende waarden en normen.
Culturele en affectieve vormen en proeessen van in- en uitsluiting zijn kortom nauw
aan elkaar gerelateerd:

"A social network analysis of sports nets focuses on things such as who interacts
with whom, how people interact with one another, what kinds of resources, mes-
sages and influences flow through networks of interaction and how the forms of
interaction and the characteristics of interaction networks influence the people or
the social units within them.... A focus on athletic subcultures draws attention to
the special meanings, symbols, clothing, values, beliefs, norms, attitudes, identi-
ties, language. rituals, and ways of acting that connect members of a subculture
to each other and distinguish them from outsiders in society or in others realms of
sport. " (Nixon II, 1992, p. 128)

De vorming van soeiale netwerken en de onderlinge omgang is dus geen louter per-
soonlijke aangelegenheid, maar wordt ten dele gestructureerd door hegemoniale
maehtsrelaties en soeiale posities (Allan, 1989). Terwijl diverse (wettelijke) maatre-
gelen (gemengde) sportpartieipatie van mannen en vrouwen met versehillende etni-
sehe aehtergronden en een inclusief, multieultureel klimaat kunnen stimuleren, kan
het aangaan van (wenselijke) soeiaalaffectieve bindingen minder makkelijk van bui-
tenaf gestuurd worden.
Sport biedt bovendien niet aileen mogelijkheden am nieuwe vrienden te maken,
maar ook om bestaande vriendsehapsrelaties te eontinueren en te verdiepen. Hierbij
rijst dus de vraag in hoeverre proeessen van (affectieve) integratie in de sport
gestructureerd worden door bestaande (affectieve) omgangsvormen.

Onderlinge verbanden en (beleids)argumenten
Uit de afzonderlijke bespreking van de drie dimensies blijkt reeds dat er bepaalde
verbanden bestaan tussen structurele, eulturele en affectieve vormen en proeessen
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van integratie en uitsluiting en dat deze verbanden niet altijd lineair en eenduidig,
maar eerder complex en soms paradoxaal van aard zijn. Tevens kan worden afge-
vraagd of sport(deelname) weI zoveel bijdraagt aan door de overheid gewenste bre-
dere process en van sociale integratie in de samenleving (bijv. in relatie tot andere
sectoren zoals onderwijs en arbeid) of dat hegemoniale in- en uitsluitingsprocessen
in de samenleving vooral de mate en processen van integratie en uitsluiting in de
sport bepalen.
Afhankelijk van welk integratieperspectief gekozen wordt kunnen bepaalde vormen
van integratie of cohesie ook meer of minder gewenst zijn. Er gelden dan ook ver-
schillende argumenten voor en tegen bepaalde vormen van integratie en uitsluiting.
Hierbij maak ik in navolging van Engbersen & Gabriels (1995) onder scheid in drie
aspecten: functionele, morele en expressieve argumenten.
Bij functionele argument en gaat het om een efficientie afstemming en coordinatie
van handelen. In een sportwedstrijd op het hoogste niveau zuilen de personen met
de beste vaardigheden moeten worden opgesteld, die bovendien ten dienste zullen
moeten staan van het gehele team. Vanuit een dergelijke 'wedstrijdsportintrinsieke'
overweging zal gepleit worden voor integratie of insluiting van bijvoorbeeld etnische
minderheden. Hoe groter de sportpopulatie, hoe groter de kans dat goede talenten
boven komen drijven en geselecteerd worden. Door process en als uitsluiting (bijv.
discriminatie) kunnen talenten verloren worden. Integratie in de sport van verschil-
lende sociale (minderheids)groeperingen kan daarnaast ook gelegitimeerd worden
vanuit een sportoverstijgende, instrumentele functionaliteit, zoals gezondheid of
sociale contacten.
Marele argumenten verwijzen naar een rechtvaardig normenstelsel. Zo hebben indi-
viduen en groepen mens en met verschillende (sportieve) mogelijkheden en sociale
achtergronden gelijke rechten op algemeen menselijke waarden bijv. arbeid, onder-
wijs en ook sportdeelname. Dat vrouwen en gehandicapten in de sport weliswaar
absoluut gezien niet evengoed presteren in vergelijking tot mannen of niet-gehandi-
capten, betekent niet dat zij geen gelijke mogelijkheden, behandeling en waardering
verdienen. Sportstimulering voor bepaalde doelgroepen en het streven naar toegan-
kelijkheid en evenredige vertegenwoordiging van verschillende sociale groepen
wordt dan ook eerder beargumenteerd vanuit morele en ethische uitgangspunten in
plaats van functionele (bijv.English, 1988).
Expressieve argumenten, tenslotte, verwijzen naar de erkenning van en mogelijkhe-
den tot ontwikkeling en ervaring van een individuele en coilectieve identiteiten.
Mensen hebben het recht om zichzelf te verenigen op basis van gedeelde interesses
of (geconstrueerde) identiteiten. Hierboven gaf ik aan dat het vanuit een (functione-
le) wedstrijdsportinherente prestatie-ethiek logisch is om teams gemengd naar etni-
citeit en ongemengd naar sekse in te delen. Voor veel mensen speelt echter niet
(aileen) presteren een rol bij hun keuze voor en beleving van sportbeoefening, maar
vooral ook de sociale omgeving. Sportclubs zijn over het algemeen ontstaan door een
relatief homogene sociale groep (bijv.katholieke mannen uit de arbeidersklasse).
Veel van deze 'oude' sociale signaturen van sportverenigingen zijn verdwenen, maar

EtN SOCIA.At-YRITISCH THfORETISCfi PERSf'ECTJEF 55



de afgelopen jaren zijn nieuwe clubs op basis van sociale identiteiten als etniciteit
en seksualiteit (Janssens, 1999; Stapler & Schuijf, 1997).Het vormen van 'eigen'
teams en verenigingen van ailochtonen wordt vooral gelegitimeerd door expressieve
argumenten (zoals 'zich thuis voelen') en minder door functionele of morele argu-
menten.

De hier onderscheiden argument en hangen evenals de dimensies van sociale in- en
uitsluiting nauw met elkaar samen, zijn aan de ene kant complementair en staan aan
de andere kant soms op gespannen voet met elkaar (Engbersen en Gabriels, 1995:
21-23).

1.S Samenvattend

In deze studie wordt uitgegaan van een sociaal-kritisch perspectief waarbij sociale
praktijken (als sport) en sociale relaties (als sekse en etniciteit) steeds begrepen
moeten worden in hun relationaliteit en contextualiteit. De in deze stu die centraal
staande integratievormen en in- en uitsluitingsprocessen naar sekse en etniciteit in
(en door) de sport zijn ingebed binnen ideologische betekeniskaders en hegemoniale
machtsverhoudingen, waarbij de betekenisgeving rondom traditionele wedstrijd-
sport vooral aansluit bij hegemoniale mannelijkheid. Integratievormen en -processen
zijn echter nooit volledig en worden op verschillende niveaus (individueel, structu-
reel en symbolisch) steeds opnieuw vormgegeven en ter discussie gesteld. Hierbij
zijn onder andere (geconstrueerde) sociale identificatieprocessen en betekenisgeving
aan lichamelijke verschillen van belang. Mannen en vrouwen met diverse etnische
achtergronden geven niet aileen op uiteenlopende wijze betekenis aan het lichaam
en aan sport, maar geven ook betekenis aan elkaar op basis van licharnelijkheid en
sport(prestaties} .
Vormen en process en van integratie/differentiatie en in-/uitsluiting naar sekse en
etniciteit worden in deze studie onderscheiden in een drietal dimensies: (non)partici-
patie, acceptatie-discriminatie en identificatie-distantie. Deze drie dimensies zijn
weliswaar met elkaar verbonden, maar de verbanden zijn niet lineair en eenduidig.
Sportdeelnarne van bepaalde groepen kan op verschillende manieren vorm krijgen en
als integratie, segregatie of uitsluiting gelnterpreteerd worden. De mate van accep-
tatie van diversiteit is onder andere afhankelijk van de heterogeniteit en inclusiviteit
van de heersende cultuur en bereidheid van individuen en groepen tot aanpassing
en/of de vraag om erkenning van 'eigenheid'/verschil. Sportdeelnarne kan verder lei-
den tot meer wederzijdse betrokkenheid en vriendschapsverbanden, zowel in 'eigen'
kring als gemengd van aard.
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NOYEN
Hiermee wordt aangegeven dat de media nooit de werkelijkheid als zodanig we erg even, maar
altijd een specifieke representatie laten zien: bepaalde gebeurtenissen worden geselecteerd en
op een bepaalde wijze weergegeven en andere gebeurtenissen en perspectieven worden weg-

gelaten.
2 Wilson & Sparks (1996) nemen een vergelijkbaar standpunt in, in hun onderzoek naar de inter-

pretatie van basketballcornmercials door 'zwarte' en 'witte' jongens.
3 Tegenstanders bekritiseren het gemakkelijke gebruik van het concept 'hegemonie' binnen de

sportwereld en stellen bijvoorbeeld dat het intrinsieke (of essentialistische) karakter van sport
geen specifieke ideologie met zich meedraagt (bijv. Parry, 1983). Parry stelt dat sport aileen
gebruikt kan worden binnen een bepaalde ideologie en daarmee op een specifieke wijze wordt
ingevuld. In relatie tot sekse of /rasetniciteit gaat het er dan om dat mannen en vrouwen en
verschillende rassen/etnische groepen bestaan zonder dat daar ideologische betekenissen aan
worden gegeven. Met betrekking tot sekserelaties betekent dit dat biologische verschillen tus-
sen reeel bestaande groepen mannen en vrouwen (sex) worden onderscheiden van de ideologi-
sche betekenissen van mannelijkheid en vrouwelijkheid (gender). Hedendaagse postmoderne

feministische auteurs pleiten daarentegen voor de erkenning van het (biologisch) onderscheid
tussen mannen en vrouwen als een sociale constructie (Butler, 1993; Lorber, 1993). In het vol-
gende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag in hoeverre sociale praktijken (als sport) en
sociale relaties als sekse en etniciteit aileen of voornamelijk in termen van machtsrelaties en

sociale constructies beschreven kunnen worden.
4 Van nieuwkomers wordt verwacht dat ze 'inburgeren', door zich de taal en de heersende

waarden en normenorientaties eigen te maken (Buijs, 2000; Rath, 1991; Struijs, 1998). In sport-
verenigingen wordt van nieuwkomers eveneens verwacht dat ze de formele en informele regels

en normen binnen de specifieke sport en organisatie accepteren.
5 Op 4 september 2001 zond de IKON in 'Het andere gezicht' een reportage uit over de sociale

constructie en waardering van huidskleur; hieruit kwam onder andere naar voren dat het ble-
ken van een 'zwarte' huidskleur vanwege dorninante schoonheidsidealen en maatschappelijke

kansen ook in Nederland plaatsvindt.
6 Uitsluiting op basis van etniciteit komt daarnaast ook tussen etnische minderheden en binnen

etnische minderheidsgroepen (bijv. Berbers en Arabieren onder Marokkanen) voor.
7 Bette verwijst wei naar de paradoxale betekenisrelaties van het begrip 'jeugdig', dat enerzijds

wordt nagestreefd door iedereen in de vorm van een gezond, krachtig, erotisch en rimpelloos
lichaam. Anderzijds verwijst jeugdig echter naar weinig nastrevenswaardige zaken als onvol-

wassenheid en afhankelijkheid. Dit voorbeeld geeft aan dat het als menselijk lichaam in-de-

wereld-zijn leeftijdsgebonden is.
8 Bijvoorbeeld door rniddel van uiterlijk en gedrag. Niet aileen de speelse omgang met sekse

en/of etnisch specifieke uiterlijke kenmerken door 'genderbenders' zoals Michael Jackson en
Madonna, maar ook 'regulier' seksespecifiek gedrag zoals het drag en van paardenstaarten en

rokjes door (sport)meisjes en vrouwen kan gezien worden als perforrnativiteit.
9 Latuheru e.a. (1994) en Gowricharn (1997a, 1997b) maken een zelfde soort indeling; zij onder-

scheiden een structureel en een cultureel aspect. Penninx e.a. (1995: 64) onderscheiden naast
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structurele en sociaal-culturele integratie ook nog een politiek-juridisch aspect. Deze auteurs
benadrukken tevens de complexe verhouding tussen integratie en groepscohesie (pp.45-47).

Aparte etnische gemeenschappen kunnen niet aileen, zoals vaak gesuggereerd, leiden tot des-
integratie, maar tevens een positieve rol spelen in integratieprocessen.

10 De meeste hier genoemde indelingen zijn ontleend aan onderzoek naar integratie op basis van
etniciteit, waarbij de integratie van de etnische minderheidsgroepen in de 'ontvangende'
samenieving centraal staat.

11 Dit iaatste kan gezien worden al een vorm van competitJeve integratie.
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HOOFDSTUK 2

Sport, se~se en etniciteit: I eigenheid' en
censtructles
De in het vorige hoofdstuk beschreven sociaal-kritische perspectief heeft geleid tot
een gematigd constructivistische visie op de sociale praktijken sport en de sociale
relaties en identiteiten sekse en etniciteit.! Dit betekent dat sport, sekse en etniciteit
weliswaar verwijzen naar bepaalde werkelijkheden, zoals handelingen, personen en
interacties, maar vooral betekenis krijgen en geven vanuit een specifieke historisch-
culturele context en hegemoniale machtsrelaties. In dit tweede hoofdstuk ga ik
specifieker in op de heersende betekenisrelaties.

2.1 De sociale praktijk sport

Van belang in een analyse van integratie/differentiatie en in/uitsluitinq in de sport is
de vraag naar de specifieke kenmerken van sport en de mate waarin deze kenmer-
ken sociaal geconstrueerd zijn. Discussies over wat sport is of zou moeten zijn gaan
namelijk niet alleen om de in- en uitsluiting van bepaalde vormen of takken van
sport, maar vanwege de sterke differentiatie (naar o.a. leeftijd, klasse, sekse en etni-
citeit) in deelnamepatronen tegelijkertijd ook om integratie en uitsluiting van diverse
groepen.

2.1.1 Relatie sport en samenleving: spiegel/vergrootglas en tegenwereld

Voortbordurend op het (postmoderne) begrippenkader zoals dat in hoofdstuk een uit-
een gezet is, kan sport omschreven worden als een, in een specifieke historische
context en vanuit bepaalde machtsrelaties, geconstrueerde sociale praktijk, die
onder andere bijdraagt aan de versterking van hegemoniale waardenonentaties en
machtsposities. Hiermee is echter alleen wat gezegd over het geconstrueerde karak-
ter van de sociale praktijk sport, maar niets over de specifieke kenmerken hiervan.
Ook onderwijs, media en kunst & cultuur zijn kunnen op vergelijkbare wijze als soci-
ale geconstrueerde en construerende praktijken worden omschreven. Sport heeft
met andere woorden ook specifieke kenmerken die de praktijk doet verschillen van
bijvoorbeeld wetenschap of kunst. Hoewel voetbal ook het onderwerp kan zijn van
kunst (bijv. in de vorm van een schilderij) of wet ens chap (bijv.onderzoek naar de
lichaamsbeleving van voetballers) en omgekeerd kunst of wetenschap 'als een sport'
beoefend worden zijn de praktijken niet van dezelfde orde (vgl. bijv. Best, 1985).
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Wanneer we de sociale praktijk sport centraal stellen, weet iedereen dat we het over
zaken als voetbal en kunstschaatsen hebben en het niet gaat 'om broodbakken of
vioolspelen' (Tamboer & Steenbergen, 2000, p.64).
Juist over de zogenoemde 'intrinsieke' kenmerken van sport blijkt nogal wat discus-
sie te bestaan (Steenbergen, 1999,2001). In hoeverre gelden vaak genoemde ken-
merken als 'lichamelijk', 'spel' en 'competitie' voor aile hedendaagse vormen van
sport en zijn dit in feite ook geen constructies die continu veranderen? Tamboer &
Steenbergen (2000) gaan er in hun theorie van het 'dubbelkarakter van sport' van uit
dat sport bepaalde intrinsieke (o.a. aan spel, presteren en lichamelijkheid gerelateer-
de) betekenissen kent die echter steeds ingebed zijn in (en geconstrueerd worden
door) de samenleving als geheel.

"Sport wordt steeds en tegelijkertijd gekenmerkt door een zekere 'Eigenweitiich-
keit' - die overigens zeif met e-tiistoiiscti moet worden opgevat -, alsmede door
haar inbedding in sociaal-maatschappeiijke en andersoortige verbanden." (pp.
30/31)

Door sport gedeeltelijk op te vatten als 'eigen' wereld, met specifieke regels,
waarden en normen, die van invloed kunnen zijn op andere maatschappelijke
sectoren Em als onderdeel van en constructie door de samenleving als geheel, kan
sport tegelijkertijd gezien worden als een soort tegenwereld en als spiegel of
verqrootqlas.s
In relatie tot sociale in- en uitsluiting betekent dit bijvoorbeeld dat sport zowel kan
bijdragen aan socialisatie en sociale integratie als aan exploitatie en discriminatie
van groepen mens en. De termen tegenwereld en spiegellvergrootglas worden o.a.
gebruikt door Vanreusel en Bulcaen (1992) in hun beschrijving van de sociale func-
ties en betekenissen van sportdeelname en door Tamboer en Steenbergen (2000) in
hun beschrijving van verschillende theorieen over de relatie tussen sport en samen-
levinq.? Vanuit sommige theoretische stromingen of instituten wordt meer de nadruk
gelegd op of de 'eigenheid' van sport of juist op sport als sociale constructie.
Bovendien gaan hier vaak bepaalde normatieve orientaties mee gepaard.

2.1.1.1 Sport'eigenheid' en instrumentalisering
Een manier om de typische kenmerken en daarmee de 'eigenheid' van sport aan te
geven is door rniddel van definitie. De meeste sporttheoretici onthouden zich van-
daag de dag van pogingen om de sportwereld eenduidig te definieren, omdat ze
daarmee het gevaar lopen essentialistisch te zijn en omdat sport zich ook steeds
minder makkelijk laat omschrijven, gezien de enorme pluriformisering die zich de
afgelopen kwart eeuw heeft voorgedaan (Crum, 1991; Steenbergen, 2001) Em de
overlap met andere sociale praktijken steeds onduidelijker wordt.

"Waar de sportwereid ophoudt en bedrijfsieven, politiek, sociale zorg of showw-
eield beginnen, is niet meer eenduidig vast te stellen, zo dat ooit wei kon. "
(Stokvis, 1989, 11)
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Niettemin worden slechts bepaalde activiteiten als sport gezien en andere niet.
Wanneer gekeken wordt naar overlappende kenmerken tussen die activiteiten die in
onze samenleving als sport worden gezien (en zich daarmee onderscheiden van niet-
sport) is er onder andere meestal sprake van een 'spel-karakter'<. specifieke regelge-
ving, leren en verbeteren van (bewegings)vaardigheden en een zekere mate aan
institutionalisering (zie Tarnboer & Steenbergen, 2000, pp. 31-52, voor een uitqebrei-
dere beschrijving). Juist het definierende, en daarmee 'intrinsieke', kenmerk van
institutionalisering is ook kenmerkend voor de historische en sociale constructie van
sport, waardoor sport 66k als spiegel en versterker kan worden gezien van dorninan-
te waarden en machtsrelaties in de samenleving. Hierop kom ik later nog terug.
Een andere manier om specifieke kenmerken (en daarmee de geconstrueerde eigen-
heid) van sport te achterhalen is door sporters en andere betrokkenen te vragen naar
hun motieven tot en ervaringen in de sport in relatie tot andere sociale praktijken
(vgl. ook Vanreusel & Bulcaen, 1992). Het gaat hierbij vooral om individuele en col-
lectieve betekenisverlening en daarmee dus ook om een vorm van sociale construe-
tie. Vaak worden unieke socials betekenissen aan sport toegekend die de sport als
(positieve) tegenwereld construeren. Wanneer mensen gevraagd wordt waarom ze
aan sport deelnemen en wat de specifieke betekenissen van sport zijn, worden vaak
vooral functionele en 'extrinsieke' kenmerken zoals plezier/ontspanning, compensa-
tie, gezondheid en sociale contacten genoemd (Manders & Kropman, 1982, Vanreusel
& Bulcaen, 1992) die in feite ook door andere (vrijetijds)activiteiten vervuld kunnen
worden. Dat geldt ook voor diverse expressieve en symbolische kenmerken die geas-
socieerd worden met sport zoals presteren, persoonlijke ontwikkeling en sociale
identificatie. Toch verleent de cornbinatie van deze betekenissen en motieven sport
haar specifieke karakter als 'tegenwereld' in onze huidige samenleving. Voor de
meeste mens en is sportbeoefening een vorm van vrije tijdsbesteding die 'los' staat
van school, werk en andere dagelijkse levensinvullingen, waarbij sport mensen gele-
genheid biedt om de dagelijkse beslommeringen en zorgen te verqeten.> Vooral in
relatie tot lichamelijke ervaringen onderscheiden de meeste vormen van sportbeoe-
fening zich van de dagelijkse werkzaamheden en andere vrijetijdsactiviteiten (bijv.
televisie kijken, muziek maken, theater, cafebezoek, verzamelen).

"Der besondere Charakter des heutigen Sports liegt darin, dass er nicht ein Pilich:
is, der man nachtkommen muss, sondern ein Angebot, das die Menschen
wahrnehmen konnen: Es handelt sich indes um ein Angebot, das iiictit nur
Unterhaltung, Entspannung, Freude und Vergniigen bietet, auch diese sind iiu die
Menschen wichtig =, sondern um ein Angebot, das es ihnen ermoqlicut. sich im
eigenen Tun selbst zu erfahren und zu bestimmen, indem sie sicti - freiwillig und
nach selbstgesetzten Regeln - Aufgaben stellen, indem sie auch etwas von sicti
verlangen, zum Beispiel hinsichtlich ihres Konnens und iiuet Fahigkeiten, iiuet
Kooperation, ihrer Fairness, oder sich sogar herausfordern lassen zu besonderen
Anstrengen und Leistungen. Der Sport entspricht damit in seineti Etlebnis- und
Erfahrungsmoglichtkeiten offensichtlich den Wiinschen und dem Lebensgefiihl
vieler Menschen unserer Zeit, ihrem Bediirfnis nach Selbstgestaltung, Selbstbesta-
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tigung und Selbsterfahrung, nach sozialen Kontakten und Beziehungen, aber auch
nach Privatheit und IndividualiUit, ja sogar Selbstbestimmung und Selbstverwirk-
lichung. Sport vermittelt ihnen Einsichten und Erfahrungen, die sie vielleicht
anderswo nicht gewinnen k6nnen; er hilft ihnen, Gewohnheiten zu entwickeln,
die tiit sie in einer technischen Welt mit ihrer Bewegungs- und Gestaltungsarmut
wichtig sind; er gibt ihnen Gelegenheit etwas konkret und auf halbwegs noch
natiirliche Weise tiu ihre Gesundheit zu tun und damit den Gefahren des
Bewegungsmangels entgegenzuwirken; er lesst sie ihren Kotpet in vielfaltiger
Weise erfahren; er erm6glicht es ihnen, ihr k6nnen zu erprobe; er macht Sieg und
Niederlage, Gelingen und Scheitern unmittelbar erfahrbar; er halt Gnuuisetze wie
freiwillige Leistung, Fairness, Chancengleichheit zumindest symbolisch gegen-
wsitu: und macht sie oft auch unmittelbar erlebbar; er fiigt der allgemeinen
Aesthetik die Aesthetik des K6rpers und der Bewegung hinzu. Sport erweitert auf
diese Weise das Leben vieler Menschen, und et belebt und bereichert ihre
Alltagskultur im ganzen." (Grupe, 1990, p. 107/108)

Vooral een abstract kenmerk als 'plezier' verwijst naar mijn idee vaak deels naar de
specifieke kenmerken van een bepaalde sport. In de meeste onderzoeken wordt ech-
ter niet doorgevraagd naar de zulke sporttakspecifieke kenmerken. Mensen vinden
een bepaalde sport bijvoorbeeld al dan niet 'leuk' vanwege het accent op of het ont-
breken van een spelkarakter, met of zonder bal, gerichtheid op competitie, het team-
of juist het individuele aspect en accenten op handelingsvaardigheden waarbij snel-
heid, conditie, techniek en/of tactiek van belang zijn (zie bijv. Knoppers & Bouman,
1996, 1998a). Hierbij wil ik benadrukken dat de aspecten van 'eigenheid' van sport
als geheel of van specifieke vormen of takken in het bijzonder niet aHeen leiden tot
(blijvende) deelname, maar ook uitval en non-participatie tot gevolg kunnen hebben.
In onderzoek wordt meestal uitsluitend naar de mening van sporters en betrokkenen
gevraagd, aan mensen die de sport een warm hart toedichten en daar zelf vooral
positieve en unieke betekenissen aan toeschrijven. Dat sommige mensen en bepaal-
de sociale groepen meer dan andere de 'eigenheid' van sport in het algemeen of van
bepaalde sporten in het bijzonder niet leuk vinden, krijgt nauwelijks aandacht, of
wordt bijvoorbeeld geassocieerd met toevallig opgedane negatieve ervaringen.
Behalve op individueel niveau wordt sport als geheel ook door maatschappelijke
instellingen vaak gezien als een zich in positieve zin onderscheidend fenomeen.
Vanuit hun beleidstaken hebben nationale en lokale overheden en sportorganisaties
nogal eens de neiging om sport voornamelijk als positieve tegenwereld te belichten
(bijv. VWS, 1996; Kearney, 1992). In het bijzonder met betrekking tot socialisatie,
sociale integratie en gezondheid wordt de instrumentele functie van sport vaak
benadrukt (Elling & De Knop, 1999; Tarnboer & Steenbergen, 2000). Terwijl Tarnboer
& Steenbergen instrumentalisering juist noemen als een vorm van sociaal-culturele
inbedding die min of meer tegengesteld is aan de intrinsieke kenmerken van sport,
is mijn mening dat instrumentalisering juist vooral gestoeld is op de zogenoemde
'eigenheid' van sport. Vanwege de vermeende unieke kenmerken en positieve effec-
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ten van sport vindt in het kader van de 'sport voor allen' beweging op grote schaal
sportstimulering plaats, waarbij diverse 'doelgroepen' worden onderscheiden zoals
jeugd, vrouwen, aliochtonen, ouderen en gehandicapten (zie bijv. Hoogewerf, 1995;
Zoutendijk, 1995).
Terwijl functionalistische perspectieven veelal een te eenzijdig en te positief (idealis-
tisch) beeld van de uniciteit van de sportwereld schetsten benadrukken sociaal-kriti-
sche perspectieven vaak vooral sport als een (negatieve) spiegel of versterker van
dominants waarden en normen in de samenleving.

2.1.1.2 Sport als spiegel of vergrootglas van maatschappelijke
ontwikkelingen: de constructie van sport

In tegenstelling tot functionalistische benaderingen leggen sociaal kritische benade-
ringen het accent vooral op de sport als historische en sociaal-culturele constructie,
waarbij sport de (negatieve) uitsluitingspracessen en machtsrelaties in de samenle-
ving als geheel reflecteert en hiertoe bijdraagt (vgl. Tamboer & Steenbergen, 2000).
Vooral in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd vanuit neornarxisti-
sche hoek de sport - en dan met name de topsport - bekritiseerd vanwege de repro-
ductie van kapitalistische arbeids- en klassenverhoudingen (o.a. Brahm, 1978;
Rigauer, 1981). In plaats van integratiebevorderend en emanciperend werd de
(top)sport eerder gezien als een praktijk waarin een scala aan -ismen tot uitdrukking
komen, zoals nationalisme, racisme en seksisme''.
Vooral enkele historische analyses hebben laten zien dat opvattingen over wat
('echte') sport is en zou moeten zijn continu veranderen en steeds ingebed ziin
binnen hegemoniale machtsrelaties (bijv.Stokvis, 1979).

Eichberg (1998) schetst de intemationale historische ontwikkeling van traditionele
volksspelen, naar de opkomst van de modeme sporten tot de hedendaagse postrno-
deme sport- en bewegingscultuur. Hij onder scheidt een zevental factoren, waarmee
veranderingen gekarakteriseerd kunnen worden: tijd, ruirnte, energie, interpersoon-
lijke relaties, doelen, waarden en ideeen, instituties. De overgang van traditionele
spelen (waarin onder andere eenheid/integratie, locale identiteit, traditionele festi-
viteiten en rituelen centraal stonden) naar de modeme sport wordt voomamelijk
gekenmerkt door specialisatie, standaardisatie, kwantificeerbaarheid en registratie
en de invoering van verschillende competitieklassen naar leeftijd, sekse en/of
gewicht. De postmodeme sport- en bewegingscultuur wordt daarentegen vooral
gekarakteriseerd door haar pluriformiteit, waarbij plaats is voor verschillende
waardenorientaties, Naast de topsport en de commerciele mediasport waarbinnen
vooral het nastreven van modeme (Olympische) waarden, zoals citius, altius, Iottiiis,
tot uitdrukking komt zijn er tal van 'altematieve' bewegingen, gericht op specifieke
groepen, gezondheid, farniliesport, lichaamsexpressie en -ervaring et cetera. Hierbij
zijn sport- en bewegingsruimte en tijd weer sterk minder afgebakend van het dage-
lijks leven. Zoals de mogelijkheid om niet alleen 's avonds en bij de sportvereniging
te sporten, maar op alle tijden van de dag en via verschillende organisaties en

SPORT, SEKSE EN ETNICllEIT 63



(publieke) ruimtes. Digel (1986)beschrijft deze ontwikkeling in de sport eveneens in
relatie tot bredere maatschappelijke process en, zoals een sterker accent op hedo-
nisme, levenskwaliteit en zeliontplooiing naast de voortschrijdende ontwikkeling van
(moderne) materialistische waardenorientaties zeals discipline, prestatie en status.
Deze ontwikkelingen in algemene waardenorientaties in de sport en samenleving
heeft Crum (1991)in navolging van Duitse sporttheoretici zoals Digel (1986) en
Heinemann (1986)gekarakteriseerd door middel van drie processen: 'versporting'
van de samenleving, 'versporting' van de sport en 'ontsporting' van de sport. Hierbij
verwijst versporting van de samenleving naar een algemene maatschappelijke
opwaardering en een groei in de deelname en de aandacht voor sport. Met verspor-
ting verwijst hij naar de bovengenoemde voorzetting van waardenorientaties die
kenmerkend zijn voor de traditionele (moderne) wedstrijdsport. 'Ontsporting' van
sport verwijst naar diverse 'alternatieve' tegenbewegingen. Zo vindt de maatschap-
pelijke preoccupatie met lichamelijke gezondheid en seksualiteit onder andere z'n
weers lag in de sportieve lichaamscultus binnen fitnesscentra. Hoewel Crum in feite
de voorheen beperkte definitie van - georganiseerde wedstrijd - sport wil oprekken
(oftewel reconstrueren), kiest hij met begrippen als 'ontsporting' en 'alternatieve vor-
men van sportbeoefening' naar mijn idee impliciet voor het primaat van de traditio-
nele wedstrijdsport. Crum (1991)stelt dat de zin van de traditionele sport vooral in
de sportbeoefening zelf ligt (met waarden als presteren, winnen en records) en het
in 'alternatieve' vormen van sportbeoefening veeleer om lichaamservaring, om ple-
zier hebben en je lekker voelen, om fitness en er goed uit zien. Doordat 'de' sport
over haar oorspronkelijke grenzen heen de samenJeving in trok, zich als het ware
vermaatschappelijkte, gat zij een aantal van haar essetitiele kenmerken prijs. Dat
proces wordt 'ontsporting van sport' genoemd. (p.16)
Hiermee lijkt hij vooral de sociale constructie van 'alternatieve' sporten en (bewe-
gings)activiteiten te onderkennen die daarmee impliciet niet als 'echte' sport gezien
en daarmee min of meer als tweederangs geclassificeerd worden." Het benoemen
van genoemde ontwikkelingsprocessen als 'ontsporting' is vergelijkbaar met wan-
neer paradigmaverschuivingen in de wetenschap (van bijvoorbeeld positivistisch en
kwantitatief naar postmodernistisch en kwalitatief) als ontwetenschappelijking zou-
den worden gekenschetst.
Ook Van Bottenburg (1994) & en Stokvis (1979, 1989)hebben laten zien dat de domi-
nante waarden van de traditionele (moderne) sport in feite specifieke vormen van
betekenisgeving zijn. Zij beargumenteren dat bij de nationale ontwikkeling en de
internationale verspreiding van bepaalde sporten vooral sprake is van bepaalde
machtsverhoudingen en extrinsieke maatschappelijke doelen." Nationale en interna-
tionale machtsverhoudingen (die onder andere gerelateerd zijn aan sociale klasse,
etniciteit en sekse) hebben er kortom toe geleid dat slechts enkele van de in diverse
landen enlof door specifieke etnische groepen beoefende volksspelen en sportach-
tige vermaken zijn uitgegroeid tot mondiaal beoefende en gewaardeerde sporten.?
In de vorige paragraaf werd een bepaalde mate aan institutionalisering een van de
definierende kenmerken van sport genoemd. Vooralmachtsrelaties in en binnen
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instituties zijn echter ook van invioed op de definierinq van sport. Instanties zoals
het NOC*NSF en het roc en ook de media maken onderscheid tussen sport en niet-
sport, tussen wedstrijdsport en topsport of tussen Olympisch en niet-Olympisch op
basis van bepaalde gekozen criteria. Hierdoor worden niet alleen bepaaide activitei-
ten in- en uitgesloten als zijnde 'echte' sport, maar wordt (top)sportdeelname tevens
gekoppeld aan specifieke sociale groepen. In de sportmedia en andere (definierende)
instituties in de sport, zoals bijvoorbeeld het laC, worden machtsposities namelijk
nog voomamelijk bezet door 'witte' mannen.
Zowel de op de public school in Engeland ontwikkelde spelsporten als het in
Duitsland en Zweden ontwikkelde gymnastiekltumen zijn gelieerd aan op dat
moment maatschappelijk hoog gewaardeerde deugden en waarden zoals loyaliteit,
discipline, teamgeest, kracht, leiderschap, militarisme, patriottisme (zie ook o.a. John
Hargreaves, 1986; Holt, 1991; Steendijk-Kuypers, 1999). Deze waarden zijn niet
alieen aan elkaar, maar tevens nauw gelieerd aan hegemoniale mannelijkheid.
Vrouwen waren dan ook aanvankelijk uitgesloten van deelname. Tumen en spel-
sporten waren overigens weI deels op verschillende klassengebonden waarden en
aspecten van mannelijkheid gericht. Zo stelt Holt (1991, p.132) dat de anglosaksische
sporten aanvankelijk alleen toegankelijk waren voor jongens uit de hogere klassen
en gericht op het bijbrengen van morele (fair play) waarden, terwijl gymnastiek een
meer volks karakter had.

Vooral vanwege de van oorsprong (impliciete) gerichtheid op 'mannelijkheid' en de
controle door mann en (voor-en-door mannen) benadrukken feministisch georienteer-
de sporttheoretici dat de dominante (traditionele wedstrijd)sport een geconstrueerde
praktijk is die er mogelijk anders had uitgezien wanneer sport voor en door vrouwen
ontwikkeld was. Zo wijst English op de mannelijke bias van (wedstrijd)sport, niet
alleen op basis van de vroegere exclusief mannelijke deelname, maar vooral ook van-
wege de betekenisgeving:

HI am suggesting that our concept of 'sports' contains a male bias. Historically,
this is understandable, because sports were an exclusively male domain, probably
based on war and hunting, and actually used to assert male dominance. The few
athletic activities permitted to women - mostly forms of dance - were not thought
to fall under the concept of sport, and are still classified as arts or entertainment
instead. Speed, size, and strength seem to be the essence of sport. Women are
naturally inferior at 'sports' so conceived.
But if women had been the historically dominant sex, our concept of sport would
no doubt have evolved differently. Competitions emphasizing flexibility, balance,
strength, timing and small size might dominate Sunday afternoon television and
offer salaries in six figures. Men could be clamoring for equal press coverage of
their champions." (English, 1988[1978), p.333).

Hoewel English hiermee ten dele de intrinsieke kenmerken van sport deconstrueert,
blijven prestatie en competitie bij haar weI overeind als kenmerkende aspecten van
sport. WeI geeft ze aan dat de enorme en vrijwel exclusieve aandacht van de publie-
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ke en commerciele sportmedia (zowel kranten als televisie) voor commerciele man-
nensport gezien kan worden als een bepaalde constructie van wat als 'echte' sport
gekend en erkend zou moeten worden (Knoppers & Elling, 2001a). Dat internationaal
gestandaardiseerde en geinstitutionaliseerde wedstrijdsporten waarbij het lichaam
een centrale plaats inneemt (nog steeds) de 'harde kern' vormen van de hedendaag-
se sportwereld kan op verschillende wijzen verklaard worden. Het lijkt echter niet
geheel toevallig dat vooral door vrouwen en (etnische) rninderheden beoefende
bewegingsactiviteiten (zoals aerobics, volksdansen, kaatsen, olieworstelen) door
velen niet beschouwd worden als behorende tot de 'harde kern' van sport.
Vanuit een sociaal-kritisch perspectief kan de definierinq, het ontstaan en de ontwik-
keling van sport niet begrepen worden door alleen naar bepaalde 'intrinsieke' ken-
merken te kijken, omdat deze kenmerken altijd gelieerd zijn aan de hegemoniale
nationale en internationale waarden en machtsverhoudingen, die op hun beurt weer
gerelateerd zijn aan sekse, sociale klasse, leeftijd, nationaliteit en etniciteit (bijv.
Hall, 1996; Jennifer Hargreaves, 1994 en Knoppers, 1993, 1999).Dat betekent trou-
wens niet alleen dat dominante waarden in de sport de dominante waarden in de
samenleving refiecteren of versterken, maar kan ook betekenen dat sport en sportie-
ve waarden als tegenwereld geconstrueerd worden. 10 In het eerste hoofdstuk gaf ik
reeds aan dat juist dergelijke 'valse representaties' kunnen bijdragen aan bestendi-
ging van dominante machtsrelaties (zoals hegemoniale mannelijkheid).

In het voorgaande zijn zowel elementen van de relatieve eigenheid van sport aan de
orde gekomen als van de historische machtsverhoudingen waarbinnen deze eigen-
heid geconstrueerd en veranderd is. Welke aspecten van sport benadrukt en
gewaardeerd worden, ligt dus onder andere aan het theoretische of institutionele
perspectief van waaruit sport belicht wordt. Bovendien is het afhankelijk van naar
welke tak van sport, niveau of organisatiewijze wordt gekeken en welke sporthande-
lingen of regels en waarden in relatie tot welke sociale relaties daarbinnen centraal
worden gesteld. Zo kunnen verschillende in- en uitsluitingsprocessen belicht worden
wanneer we voetbal centraal stellen.

2.1.1.3 Perspectief en waardering: in- en uitsluiting in de voetbalsport
Voetbal kan bijvoorbeeld bekeken worden vanuit de regels en doelen van het spel
zeIt: als een team- en balsport waar geen hand-/armcontact is toegestaan en het
doel is om meer doelpunten te maken dan de tegenstander. Deze omschrijving geeft
aan dat het in ieder geval een sport is waarbij je met andere personen in een team
moet samenwerken. Bij deelname aan diverse voetbalcompetities vindt in- en uitslui-
ting plaats door middel van selectiecriteria. Deze zijn vooral gebaseerd op functions-
le aspecten zoals balvaardigheid. Vanuit dit perspectief lijkt voetbal weinig van doen
te hebben met hegemoniale machtsrelaties.
Wanneer echter de historische ontwikkeling centraal staat, ontstaat een ander beeld.
Voetbal werd ontwikkeld op de public schools in Engeland voor jongens uit de hoge-
re sociale klassen en groeide uit tot een van de meest beoefende professionele volks-
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sporten voor jongens en mannen in de wereld. In Nederland en andere landen waren
meisjes en vrouwen lange tijd van officiele deelname uitgesloten (Derks, 1999;
KNVB,1997)11Ook vandaag de dag blijkt voetbal door veel mens en binnen en bui-
ten de (voetbal)sportwereld nog steeds te worden gezien als typische 'mannensport'
die bijvoorbeeld een bijdrage kan leveren aan de socialisatie van jongens, ongeacht
etnische en sociaal-economische achtergrond, tot 'echte' mannen; de dominante
(media)beeldvorming over voetballende vrouwen is nog steeds overwegend negatief
(Elling, 1999; Knoppers & Elling, 1999a, 2001a). Hoewel er in Nederland in vergelij-
king tot jongens en mannen nog steeds relatief weinig meisjes en vrouwen voetbal-
len (6%),behoort deze sport absoluut gezien echter inmiddels (samen met hockey en
volleyball tot de drie grootste teamsporten onder vrouwen. Ondanks een spectaculai-
re groei van meisjes- en vrouwenvoetbal is er tot aan vandaag de dag nag sprake
van diverse structurele en culturele belemmeringen, zoals weinig aandacht en
waardering, minder goede trainers/coaches dan de jongens/mannen en negatieve
beeldvorming. De betrekkelijkheid van een visie waarbij het karakter van voetbal als
(intrinsiek) mannelijk wordt getypeerd, kan ook genuanceerd worden door te wijzen
op de populariteit en beeldvorming van deze sport in Amerika: voetbal wordt daar
voomamelijk beoefend door meisjes en vrouwen (Philipp, 1998; Wilson, 1999) en dan
ook niet beschouwd als een typische jongenssport zoals kenmerkend is in veel West-
Europese landen (Brandl-Bredenbeck, 2001). Ook blijkt de voetbalwereld niet voor
alle mannen inclusief: homomannen worden in de heersende heteroseksistische cul-
tuur buitengesloten. Dit perspectief laat zien dat voetbal niet sociaal neutraal is en
er diverse process en van structurele en culturele in- en uitsluiting plaatsvinden.
Met betrekking tot in- en uitsluiting op basis van etniciteit wordt voetbal juist vaak
genoemd als voorbeeld dat bijdraagt tot acceptatie, integratie en emancipatie van
etnische minderheden. Niet aIleen hebben de meeste voetbalverenigingen in de
grote steden een etnisch qemeleerde (jeugd)ledensamenstelling. Ook hebben aan-
sprekende 'zwarte' voetbalidolen zoals Rijkaard, Gullit, Davids en Kluivert bijgedra-
gen aan de zichtbaarheid Em acceptatie van allochtone of 'zwarte' (Surinaamse)
Nederlanders (Gowricham, 1997).Behalve deze voorbeelden van, over het algemeen
als positief gewaardeerde, structurele en culturele insluiting kunnen echter ook
andere process en van in- en uitsluiting worden genoemd. Er is bijvoorbeeld sprake
van een sterke ondervertegenwoordiging van allochtonen binnen het (hogere) tech-
nisch en bestuurlijk kader in de voetbalwereld. Verder blijkt dat op basis van etni-
sche identificatie en/of opgedane negatieve ervaringen bij 'reguliere' clubs sluiten
veel allochtone volwassenen zich aan bij een 'eigen' sportvereniging. Recentelijk is
er bovendien aandacht gekomen voor integratie van spelers uit ontwikkelingslanden
in de westerse professionele voetbalcompetities in de vorm van mensenhandel door
'witte' spelersmakelaars. Ook kan worden gekeken in hoeverre (media)beeldvorming
over niet-witte voetballers dominante (koloniale) beelden over lichamelijke en geeste-
lijke vermogens van niet-witte mensen bevestigt dan weI uitdaagt. Hieruit blijkt dat
er gelijkertijd veel tegenstrijdige in- en uitsluitingsprocessen kunnen optreden.
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Deze beschrijvingen van uiteenlopende vormen en process en van integratie en uit-
sluiting in de voetbalsport laten zien dat het niet altijd eenvoudig is om onderscheid
aan te brengen tussen eigenheid en constructie en om bepaalde integratieprocessen
positief of negatief te waarderen.

2.1.2 Sport als een socia Ie arena waarin betekenisrelaties continu worden betwist

Als uitgangspunt voor deze studie bezie ik sport als een binnen specifieke beteke-
nisrelaties en sociale machtsverhoudingen geconstrueerde sociale praktijk, die conti-
nu aan verandering onderhevig is. Nietternin onderken ik tevens dat de sociale prak-
tijk sport, ondanks veranderingen in activiteiten en betekenisgeving, ook steeds een
bepaalde 'eigenheid' kent. Hoewel de kenmerken van vrijetijdsactiviteiten die al
geruime tijd of meer recentelijk als 'sport' worden aangemerkt (vgl. bijv. aerobics,
dart en, ritmische sportgymnastiek, schaken, skaten, voetbal, zeilen) zeer uiteen
lopen, markeren deze weI een bepaalde sociale praktijk. Pianospelen, bier drinken,
tuinieren, seks of koken zijn tevens vrijetijdsactiviteiten, waarin zelfs wedstrijden
kunnen worden gehouden, maar deze zuIlen ook in de toekomst hoogstwaarschijnlijk
niet tot de sportfamilie gaan behoren. In deze studie gebruik ik een brede opvatting
van wat sport is, waarbij ik me niet laat leiden door institutionele of wetenschappe-
lijke definities, maar door algemeen taalgebruik (Steenbergen, 2001). Voorde empiri-
sche stu die betekent dit dat ik de vraag of respondenten aan sport doen, zo open
mogelijk stel en niet op voorhand beperk tot bepaalde (bewegings)activiteiten.

Hoewel de traditionele en ook hedendaagse sport niet sociaal neutraal is, maar
steeds betekenis krijgt binnen een historisch-culturele context en specifieke machts-
verhoudingen, verleent de sport ook bepaalde betekenissen aan andere sociale prak-
tijken en aan individuele personen. Zoals ik aan de hand van het voetbalvoorbeeld
liet zien, kunnen deze betekenissen verschillend gelnterpreteerd en gewaardeerd
worden door person en of instituten, en zijn deze niet sociaal-neutraal, maar altijd
gedeeltelijk ideologisch van aard. Juist omdat sport een van de meest centrale vor-
men van populaire (consumptie)cultuur is (John Hargreaves, 1987),worden hegemo-
niale waarden en normen patronen niet slechts geproduceerd en gereflecteerd.
Mensen ondergaan sport niet als willoze individuen, maar maken, beleven en geven
betekenis aan sport op zeer uiteenlopende manieren. Zo staat sport bijvoorbeeld
enerzijds symbool voor gezondheid, maar worden juist in de sport ook vaak geheel
vrijwillig hoge gezondheidsrisico's aangegaan. Dominante beelden over sekse, etni-
citeit en lichamelijkheid worden niet alleen gecreeerd en bevestigd, maar tevens uit-
gedaagd en gereconstrueerd. Mensen kunnen op hun eigen wijze plezier beleven
aan activiteiten die door anderen als 'onderdrukkende' massaconsumptie worden
gezien. Sporters kiezen kortom om uiteenlopende redenen voor verschiIlende acti-
viteiten die zi] zelf en anderen op diverse manieren beleven en betekenis (kunnen)
geven.
Sport kan met andere woorden worden opgevat als een continu betwistbare ideolo-
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gische praktijk (Coakley, 1998; Hartmann, 2000). De hierboven beschreven genoem-
de visies op sport als (positieve) tegenwereld of als (negatieve) spiegel/vergrootglas
hebben geen van be ide volledig gelijk of ongelijk, maar leggen in feite verschillende
accenten. Net als beschrijvingen vanuit een instrumentele tegenwereld-visie veelal
niet geheel blind zijn voor de negatieve ontwikkelingen in de sport, zien kritische
theoretici sport uiteindelijk ook als een belangrijke sociale praktijk die hegemoniale
machtsrelaties en negatief geachte maatschappelijke ontwikkelingen kan uitdagen
en transformeren. Juist vanwege de (geconstrueerde) intrinsieke kenmerken van
sport, waaronder bijvoorbeeld de specifieke verhoudingen tot het lichaam, kan sport
gezien worden als een arena, waarbinnen continu betekenissen worden gecreeerd,
bevestigd, bestreden en getransformeerd.

"To thematize sport as an object of struggle, control and resistance, that is as an
arena for the play of power relations, is of course ultimately to thematize its achieve-
ments with respect to human freedom and implicitly to raise the question of the
transformational potential of sport in this regard. " (John Hargreaves, 1986,p.14).

Omdat het transformerende potentieel van sport in beleidsteksten vaak de nadruk
krijgt, wil ik er nogmaals op wijzen dat dergelijke emanciperende mogelijkheden
nooit geheel op zichzelf staan, maar steeds vorm krijgen binnen hegemoniale
machtsverhoudingen en betekenisrelaties. Dat naast sociale praktijken zoals sport,
oak het lichaam en sociale relaties zoals sekse en etniciteit, continu ge(re)constru-
eerd worden door economische, politieke, culturele en ideologische 'gevechten', is
eveneens steeds vaker onderwerp van discussie.

2.2 Sociale relaties: sekse en etniciteit

De sociale en hegemoniale machtsrelaties sekse/gender en ras/etniciteit hebben voor
veel mens en een bepaalde vanzelfsprekendheid die in de constructivistische litera-
tuur echter ter discussie gesteld wordt. De centrale vraag hierbij is vooral op welke
wijze in- en uitsluiting van mannen en vrouwen en raciale/etnische groepen optreedt
in en door sport, maar vaoral oak in hoeverre ('natuurlijke') verschillen geYnterpre-
teerd worden en betekenis krijgen. Zoals eerder aan de orde kwam speelt het
lichaam een belangrijke ral bij geseksueerde, raciale of etnische betekenisverlening.

2.2.1 Sekse

Een van de traditionele dualismes die nag steeds richtinggevend zijn in onze samen-
leving is het onderscheid tussen mannen en vrouwen, oftewe I naar geslacht of
sekse. Wanneer we gevraagd worden een persoon te beschrijven, zal 'sekse' onge-
twijfeld deel uitmaken van de omschrijving. Niet aileen de naamgeving van, maar
oak de aankleding en omgang met pasgeboren kinderen zijn duidelijk gecategori-
seerd in wat bij 'jongetjes' en wat bij 'meisjes' hoort (Meulenbelt, 1988). Bij registra-

SPORT, SEKSE EN ElN1ClTElT 69



tie van persoonsgegevens bij uiteenlopende instanties (overheid, banken, vereniqin-
gen) wordt vrijwel altijd gevraagd een 'm' of 'v' te omcirkelen dan weI door te stre-
pen. Voor de meeste mensen is het maken van sekseonderscheid vanzelfsprekend,
logisch en uiteindelijk gebaseerd op essentiele (biologische) verschillen.
Hoewel bij het maken van sekseonderscheid in allerlei arnbtelijke registraties vraag-
tekens kunnen worden geplaatst, lijkt het voor de sport een duidelijke kwestie van
fair play. In vrijwel alle takken van sport wordt onderscheid gemaakt tussen jon-
gens/mannen en meisjes/vrouwen, naast bijvoorbeeld categorisering op basis van
leeftijd en niveau.is Deze verschillen worden gezien als natuurlijk en noodzakelijk
voor het creeren van zo gelijk mogelijke start- en winstkansen (in de zin van 'fair
play als wedstrijdethos', zie Steenbergen, Van Hilvoorde & Tarnboer, 1995).Dit in
tegenstelling tot onderscheid in teams of clubs naar bijvoorbeeld sociale klasse,
etniciteit, religie, seksuele voorkeur en beroepsstatus, wat tegenwoordig vooral
gezien wordt als sportextrinsiek, sociaal onderscheid.P Dat geldt in feite ook voor
bepaalde associaties tussen (sommige takken van) sport en sekse. In de sport wordt
namelijk niet alleen onderscheid gemaakt in mannen- en vrouwenwedstrijden
binnen bepaalde takken van sport, maar worden bepaalde takken van sport en spsci-
fieke bewegingshandelingen tevens gerelateerd aan mannelijkheid of vrouwelijk-
heid. Hierbij is niet zozeer sprake van categorisering op basis van voor de wedstrijd-
sport relevante fysieke verschillen, maar spelen vooral historische, sociale en culture-
le aspecten een rol. De vraag die gesteld kan worden is in hoeverre er duidelijk
onderscheid bestaat tussen natuurlijke en sociaal-culturele verschillen.

2.2.1.1 Natuurlijke of culture Ie verschillen?
Over het algemeen worden teamsporten en fysieke contacts port en (maar bijv. ook
een individuele non-contactsport als wielrennen) in Nederland en diverse andere Ian-
den gezien als typische mannensporten (vgI. Brandl-Bredenbeck, 2001; Coakley,
1998; Emancipatieraad, 1997).Vrouwen beoefenen relatief gezien meer individuele
en fysieke non-contact sporten dan mannen en minder 'harde' (team}sporten.
Afgevraagd kan worden welke oorzaken ten grondslag liggen aan dergelijke deelna-
meverschillen en op welke wijze betekenis gegeven wordt aan dergelijke verschillen.
Gaat het hierbij vooral om gerniddelde verschillen tussen mannen en vrouwen in
relatie tot anatomische, fysiologische en/of psychologische kenmerken of (ook) om
historische en sociaal-culturele ontwikkelingen? Waarom is voetbal in veellanden
een typische mannensport, terwijl het in Noord-Amerika eerder een meisjes/vrou-
wensport is? Een interessant voorbeeld in Nederland is handbal, dat paradoxaal
genoeg niet alleen als een fysiek harde teamsport, maar tevens als een typische
damessport wordt gezien (Elling, 1998; Knoppers & Bouman, 1998a).
In het eerste hoofdstuk verwees ik reeds naar Young's (1980) artikel 'Throwing like a
girl', waarin zij op zoek gaat naar kenmerkende verschillen tussen de vrouwelijke en
mannelijke bewegingswijze. Zij herkent in de vrouwelijke bewegingswijze vooral
aspecten als een 'arnbigue transcendentie' en een 'ingehouden intentionaliteit'.
Hiermee bedoelt ze dat vrouwen over het algemeen minder intentioneel gericht zijn
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op de omgeving en minder gebruik maken van hun gehele lichaam bij bewegingsac-
tiviteiten. Een kenmerkend voorbeeld zou zijn de verschillende manieren waarop jon-
gens en meisjes een voorwerp gooien. De Nederlandse fysioloog/psycholoog en
bewegingswetenschapper Buytendijk (1961) erkende dat mannen en vrouwen beide
een meer mannelijke of vrouwelijke bewegingswijze kunnen vertonen, afhankelijk
van de context, maar onderscheidt tegelijkertijd wezenlijke verschillen in de vrouwe-
lijke en mannelijke bestaanswijze.

"De meeste handelingen zoals die in werkelijkheid door mannen en vrouwen wor-
den uitgevoerd en waarvan het verloop wordt geregistreerd en geanalyseerd,
verschillen volstrekt niet constant volgens het door ons ontwikkelde schema. Dit
is echter begrijpelijk. Niet alles wat een vrouw doet is vrouwelijk gedaan. Talrijke
verrichtingen zijn 'neutraal', niet gespecificeerd in hun uitvoering door een sek-
suele differentiatie. In de eerste plaats kan deze ontbreken, omdat manlijk en
vrouwelijk beide menselijke eigenschappen ziin, die zowel bij mannen als
vrouwen voorkomen. Mannen kunnen een uitgesproken vrouwelijke beweg-
ingswijze realiseren en vrouwen een uitgesproken manlijke daad verrichten. In de
tweede plaats ...eisen de situaties zelf dikwijls een bepaalde dynamiek. Vele han-
delingen dwingen tot een bepaalde uitvoeringsvorm en aan deze eis moeten een
vrouwen een man beiden voldoen, meestal voldoen zij eraan met een 'nuance'
van hun eigen dynamiek. Er is niet Mm betoep, dat een vrouw niet kan uitoefe-
nen, tenzij misschien de allerzwaarste arbeidsvormen, waarvoor ook de meeste
mannen ongeschikt zijn. En er is geen vrouwelijke bezigheid, die ook niet door
een man gedaan kan worden. In zoverre echter de mens aan de dwang van de
situatie ontsnapt en vooral als hij zich kan laten gaan, als hij zonder nadenken
dingen hanteert, als hij een jas dichtknoopt, iets opneemt, iets aangeeft, met een
handbeweging groet en andere eenvoudige handelingen verricht, wordt het speci-
fiek vrouwelijke of manlijke onmiddellijk zichtbaar. Juist op grond van de uitvoer-
ingswijze van deze onbeduidende dagelijkse bewegingen vormt zich in onze
sociale relaties het oordeel." (Buytendijk, 1961, p. 226).

Terwijl Buytendijk ondanks zijn vele relativeringen uiteindelijk, vooral in de dagelijk-
se handelingen, weI een typisch mannelijke en vrouwelijke bewegingswijze meent
te erkennen, probeert Young de verklaring voor waargenomen verschillen niet in
bepaalde essenties van 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid' te zoeken, maar in de
ongelijke maatschappelijke posities en machtsverhoudingen van mannen en vrou-
wen. Young (1980, p. 141) stelt dat vrouwen meer dan mannen geconfronteerd wor-
den met een tegenstelling in hun fysieke bestaanswijze, omdat ze veeIvuIdig als
(lichaams)object gezien worden en tot immanentie veroordeeId, terwijl hun mense-
lijkheid subjectiviteit en transcendentie veronderstelt.

Het gaat hierbij in feite om het zogenoemde natuur-cultuur (nature-nurture) debat:
zijn waargenomen verschillen tussen bepaalde groepen (zoals mannen en vrouwen)
een kwestie van 'natuurlijke' of 'sociaal-culturele' (aangeleerde) verschillen? Door
feministische (sport)wetenschappers is vooral de betekenisverlening op basis waar-
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van bepaalde (uiterlijke) kenmerken en handelingen als mannelijk of vrouwelijk wor-
den gezien en hoe ze gewaardeerd worden, ter discussie gesteld. Waarom worden
bepaalde gemiddelde (fysieke) verschillen tussen mannen en vrouwen belangrijker
gemaakt dan de enorme verschillen die bestaan binnen groepen mannen en vrou-
wen? In- en uitsluitingsprocessen in de sport op basis van seksespecifieke deelname
en betekenisverlening worden door sociaal-kritische sportwetenschappers vooral
gezien als constructies die voortkomen uit ongelijke machtsverhoudingen tussen
mannen en vrouwen en de daaruit voortkomende socialisatieprocessen (bijv.
Boutilier & SanGiovanni, 1983; Jennifer Hargreaves, 1994).Gemiddelde anatomische
en fysiologische verschillen tussen groepen mannen en vrouwen zijn weliswaar (ten
dele) verantwoordelijk voor de prestatieverschillen tussen mannen en vrouwen in
veel sporten, maar verklaren niet aile verschillen in deelname aan diverse takken van
sport, de aandacht van de media, de kledingvoorschriften, de vertegenwoordiging
van vrouwen in technische en bestuurlijke kaderfuncties, et cetera. Hoewel de
meeste mensen weI aannemen dat er, o.a, door verschillen in lengte en spierkracht,
bepaalde prestatieverschillen bestaan tussen (naar leeftijd en etniciteit vergelijkba-
re) groepen mannen en vrouwen, kan niet precies vastgesteld worden hoe groot
deze gemiddelde verschillen daadwerkelijk zijn. Dit is moeilijk vast te stellen omdat
mannen en vrouwen historisch gezien en van jongs af aan op zeer verschillende
wijze qeevolueerd en gesocialiseerd zijn met betrekking tot bepaalde bewegingsacti-
viteiten.
In zijn boek Jeugdsport in Nederland besteedt De Heer (1969) een aparte paragraaf
aan 'Verschillen tussen meisjes en jongens in verband met de sportbeoefening'.
Daarbij noemt hij vooral diverse biologisch gefundeerde verschillen tussen 'het'
meisje en 'de' jongen, maar verwijst hij tevens naar sekseverschillen in sociale posi-
tie en controle over sport.
- "Samenhangend met verschillen in bouw en functie is het prestatievermogen bij

het meisje geringer dan bij de jongen wat betrett de kracht, de snelheid en het
uithoudingsvermogen. De cootainetie is mogelijk bij bepaaJdebewegingen bij het
meisje iets beter. In ieder gevaJbeweegt zij zich anders dan de jongen. Takken
van sport of onderdelen ervan, waar de sierlijkheid van bewegen op de voorgrand
staat, passen goed bij het meisje...

- Bij het meisje is de immanentie geaccentueerd, bij de jongen de intentionaliteit.
Intensieve, langdurige topsportbeoefening met een sterke prestatie-gerichtheid
komt minder overeen met de instelling van het meisje dan met die van de jon gen.

- Ret ideaalbeeld van het meisje en van de jongen zijn verschillend. BepaaJdetrain-
ings- en sportvormen kunnen een grate spierantwikkeling veraorzaken. Voor de
jongen levert dit geen prablemen op. Oak buiten de sport is een krachtige,
gespierde jongen graag gezien. Voor het meisje ligt dit heel anders. Ret moeten
deelnemen aan bepaaJdetrainingen, in het bijzonder de krachttraining, vormt een
bran van conflicten en stelt het meisje voor een keuze...

- De sportwereld wordt hoofdzakelijk geleid door mannen. de specifieke prablemen
van het meisje en de vrauw in de sport worden daardoor te weinig belicht vanuit

72 'ZE lliN EP INlET] vOOR GEB'~UWD



hun ervaring en standpunt. Ook de directe leiding aan de sportbeoefenaren berust
voor het grootste deel bij mannen. Het sportbeoefenende meisje verschilt niet
alleen in tal van opzichten van de jongen, maar ook haar positie in de sportwereld
is anders." (pp.87-89)

Net als in relatie tot sport, onderken ik bepaalde seksespecifieke 'eigenheden' zoals
diverse biologische verschillen tussen jongens/mannen en meisjes/vrouwen, maar
tevens dat verschillen ten dele geconstrueerd worden en steeds betekenis krijgen in
een sociaal-culturele context. Hierbij kan worden afgevraagd of een begrip als
'sekse' zowel kan verwijzen naar 'natuurlijke' en 'geconstrueerde' sekseverschillen
en betekenisgeving.

2.2.1.2 Sekse en/of gender?
In de Engelstalige literatuur naar ongelijke sekseverhoudingen wordt sinds de twee-
de feministische golf onderscheid gemaakt tussen 'sex' en 'gender', waarbij 'sex'
vooral verwijst naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen en 'gen-
der' naar processen van betekenisverlening aan en hegemoniale machtsverhoudin-
gen tussen mannen en vrouwen.

"The sex/gender distinction is a theory of natural difference. It states that (some
of) the differences between the sexes are naturally given in the dimorphic facts of
human biology. Attendant upon these natural differences, in a variety of relation-
ships to the biological facts depending on the point of view advanced, are cultural
differences. The former set of differences are to be referred to as sex and the lat-
ter as gender." (Hood-Williams, 1995, p. 295)

Een positief element van het gebruik van zo'n onderscheid is dat een begrip als gen-
der niet automatisch gekoppeld wordt aan dichotome biologische verschillen, maar
gebruikt kan worden om de veelzijdigheid van mannelijkheden en vrouwelijkheden
in beeld te brengen. Ook kan gender gebruikt worden als werkwoord dat verwijst
naar seksespecifieke betekenisverlening en sociale machtsrelaties: sociale praktijken
zoals sport zijn 'gegendered'. In tegenstelling tot categorisatie of socialisatie naar
sekse, dat verwijst naar het maken van verschil tussen individuen, moet gender eer-
der begrepen worden als een sociaal mechanisme van in- en uitsluiting (West &
Fenstermaker, 1996).
In Nederland was er aanvankelijk kritiek op het omarmen van de 'sex-gender' dicho-
tomie omdat dat een essentialistische visie op biologische verschillen zou recht-
vaardigen, alsof biologische verschillen geen sociaal-culturele constructies zijn, maar
natuurlijk en onveranderlijk. Bovendien zou de abstractie van een begrip als gender
mogelijk te ver af staan van machtsrelaties en politi eke actie (Outshoorn, 1989).14
Toch werd het gebruik van deze term ook in Nederland in toenemende mate usance.
Onvertaald, omdat de in Nederland gangbare begrippen geslacht en sekse geen
goede alternatieven zouden zijn.15Het "I'ijdschrift voor vrouwenstudies' heet sinds
1998 dan ook 'Tijdschrift voor genderstudies' en op de universiteiten waar de afzon-
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derlijke wetenschapsdiscipline 'Vrouwenstudies' nog bestaat is deze hijna overal
omgedoopt tot 'genderstudies'. Zowel in de Engelse als Nederlandse praktijk blijkt
genderonderzoek echter ook vaak nog aileen of voornamelijk te gaan over vrouwen
of te verwijzen naar de (biologische) sekse-identiteiten man en vrouw (Pryzgoda &
Chrisler, 2000). In Engelstalige formulieren waarbij gevraagd wordt naar iemands
sekse/geslacht kan nu bijvoorbeeld onder het kopje 'gender' (voorheen 'sex') worden
gekozen tussen 'male' en 'female'.
Terwijl het gender-begrip in Nederland langzaam ingeburgerd lijkt te raken is er in
de laatste jaren in de Engelstalige literatuur in toenemende mate aandacht voor de
voor de gegenderde constructie van 'sex' (bijv. Butler, 1993; Hood-Williams, 1995;
Lorber, 1993). De constructie van het lichaam en dichotome seksecateqorieen staan
hierbij centraal. Wanneer over biologische sekseverschillen gesproken wordt is er in
feite al sprake van een constructie van sekse, die weliswaar heel 'natuurlijk' lijkt,
maar in feite een normatieve tweedeling is van mensen.

In deze stu die maak ik enerzijds gebruik van de heersende seksecateqorieen man-
nen/jongens en vrouwenimeisjes en probeer ik anderzijds steeds opnieuw aan te
geven dat verschillen in bijvoorbeeld participatie, uiterlijk, omgang tussen en binnen
deze cateqoneen, alsmede het dualistische sekseonderscheid zelf, steeds begrepen
moeten worden vanuit hegemoniale machtsrelaties en betekenisgeving. Omdat sek-
serelaties een Nederlandse term is die verwijst naar de sociale verhoudingen tussen
mann en en vrouwen, waarbij - naar mijn idee niet beter of slechter dan bij gender -
ook de sociale constructie van 'mannen' en 'vrouwen' zelf als aparte cateqorieen, ter
discussie gesteld kan worden, kies ik ervoor om consequent te praten over
(geconstrueerde) seksecateqorieen, -relaties en -specifieke betekenisgeving en niet
over twee verschillende termen zoals sekse en geslacht of sekse/geslacht en gender.

2.2.1.3 Historische in- en uitsluiting naar sekse in en door sport
Een van de verklaringen voor de hedendaagse deelnameverschillen in diverse spor-
ten en de steeds kleiner wordende verschillen in prestatieniveaus en wereldrecords
van mannen en vrouwen, is de relatieve 'achterstand' van vrouwen in de
(wedstrijd)sport. In vrijwel aile moderne takken van sport die aan het eind van de
negentiende en begin van de twintigste eeuw in Nederland geintroduceerd werden
hebben vrouwen korte of langere tijd te maken gehad met vormen van uitsluiting. Al
meerdere malen noemde ik voetbal als een sport die in Nederland nog steeds
beschouwd wordt als een 'echte' mannensport.
De ontwikkeling van de moderne sport heeft kortom een belangrijke rol gespeeld bij
de geconstrueerde tegenstellingen tussen mannen en vrouwen en tussen kwalitei-
ten die met mannelijkheid en vrouwelijkheid geassocieerd worden. Binnen de hege-
moniale opvattingen (van met name de 'witte', mannelijke middenklasse) over man-
nelijkheid en vrouwelijkheid droeg en draagt sportbeoefening bij aan de vorming
van 'echte' mannen en mannelijkheid (Whitson, 1990).Bepaalde vormen van sport-
beoefening, vooral traditionele spelsporten als voetbal, kunnen als een soort initiatie-
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ritueel gezien worden, als een 'masculinizing practice', dat jonge mann en kennis laat
maken met dominante waarden en omgangsnormen (actief, zelfstandig, doelgericht,
productief, agressief). Atletische kwaliteiten en sportieve prestaties werden en wor-
den dan ook vaak geYnterpreteerd als een bewijs van 'echte' (heteroseksuele) man-
nelijkheid.

"..sport was thought to regenerate the male body and thus make efficient use of
male energy, The athletic male body became a symbol of masculine character and
vigor, an indication of future successes in adult endeavors. In addition, athletic
achievement and development of the body erased any question of a young man's
sexual morals. " (Crossett, 1990, p. 53)

Binnen het dominante begrippenkader in relatie tot ('witte', hogere klasse) vrouwe-
lijkheid - passief, afhankelijk, verzorgend, emotioneel - was aanvankelijk slechts spo-
radisch plaats voor functionele beweging, in het kader van gezondheid, maar zeker
niet voor (wedstrijd)sport. De wijze waarop naar de vrouw en het vrouwenlichaam
gekeken werd, werd aan het eind van de negentiende en begin van de twintigste
eeuw sterk beinvloed en gecontroleerd door de medische wetenschap (Lenskyj,
1986; Steendijk-Kuypers, 1999).Deze gezondheidskundige functie van lichaamsbe-
weging voor vrouwen stond bovendien voornamelijk in het teken van het creeren
van optimale voorwaarden voor de reproductiefunctie: het zorgen voor een gezond
nageslacht (Pfister, 1983; Vertinskyj, 1987).Vooral ('witte') hogere klasse vrouwen
werden sterk gelimiteerd in hun letterlijke en figuurlijke bewegingsruimte. Ook
pedagogische en esthetische normen speelden een belangrijke rol met betrekking tot
de toelaatbaarheid van bepaalde handelingen en sporten voor meisjes en vrouwen.
Overmatig zweten en onkuise bewegingen waren lange tijd uit den boze. Soms
mochten vrouwen slechts aan de schoonheidsvarianten van bepaalde sporten deel-
nemen (bijvoorbeeld roeien, zie Derks, 1997).
Juist in hogere klasse sporten (zoals tennis, hockey en golf) kennen vrouwen niette-
min een relatief lange traditie. Deze sporten hadden ook een sterke sociale ontmoe-
tingsfunctie en konden gezien worden als een soort huwelijksmarkt. WeI golden en
gelden vaak seksespecifieke kleding- en spelregels, zoals het door vrouwen verplicht
dragen van een rok en het aantal gewonnen sets waar om gespeeld wordt bij tennis
(bij vrouwen twee en bij mann en drie).

"De eerste hockeyboom viel eind van de negentiende eeuw samen met de
opkomst van het vrouwelijk gezondheidsideaal dat door medici was ontketend ten
dienste van en gezond nageslacht. Toch was de hockey-antipathie hardnekkig,
ook bij enkele artsen die van nadelige invloeden op de latere moedermelkproduc-
tie spraken en kiitiek hadden op een spel dat de schoudergordel in pJaats van de
bekkengordel verbreedde en versterkte; bovendien leidde ruw spel tot ongevallen.
De hockeydames waren er doof voor en Jangzaammaar zeker verstomden de
negatieve geluiden. De buitensporten in teamverband waren aan de winnende
hand, mits ook hier ladylike naar lichaam en geest werd gespeeld. " (Steendijk-
Kuypers, 1999, p. 133).

Ook pedagogisch verantwoorde sporten die binnen schoolverband beoefend werden
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(zoals gymnastiek, zwemmen, korfbal en volleyball kennen een relatief lange deelna-
me van zowel mannen als vrouwen (Stokvis, 1989). Vooral in de midden en lagere
sociale klassen was sprake van een sterke seksepolarisatie in (buitenschoolse) sport-
beoefening. Tussen de twee wereldoorlogen werd voetbal een erg populaire volks-
sport voor jongens en mannen en werden gymnastiek- en turn en langzamerhand
meer meisjesactiviteiten. In kleinere gemeenschappen waren er vaak ook weinig
alternatieven voor de jeugd uit de lagere sociale klassen: jongens voetbalden en
meisjes mochten helemaal niet sport en of deden aan gymnastiek.

Terwijl medische controle over de lichamelijke bewegingsvrijheid van meisjes en
vrouwen (waaronder sport) zogenaamd gericht was op preventie van mogelijke scha-
delijke gevolgen voor de reproductieve functie van vrouwen, blijken achteraf vooral
mythes rondom (specifieke vormen van) mannelijkheid en vrouwelijkheid te zijn
geconstrueerd en gecultiveerd. Door de jaren he en veranderden ideeen over hoe een
gezond en esthetisch vrouwenlichaam er uit zou moeten zien en in welke mate
lichaamsbeweging en sport daar een rol bij konden spelen. Terwijl opvattingen en
geinstitutionaliseerde regels over het lichaam, sport en beweging aan de ene kant
als bevestiging golden van hierarchische sekseverhoudingen, hebben sportieve acti-
viteiten ook bijgedragen aan veranderingen in beeldvorming en praktijk.
Vrijwel alle speeltijden van spelsporten en afstanden in individuele tijdsporten (zoals
bijv. schaatsen, hardlopen en zwemmen) ware lange tijd korter dan die van mann en
in dezelfde sporten. Inmiddels is echter aangetoond dat dergelijke verschillen geen
biologische grondslag kennen, maar vrouwen relatief gezien juist een voordeel heb-
ben ten opzichte van mannen wat betreft duurprestaties. Vrouwen zijn kortom niet
minder geschikt dan mannen om extreme lichamelijke prestaties te verrichten zoals
het lopen van een marathon, of het volbrengen van een triatlon. Gevaar voor de
reproductieve functies, angst voor fysieke en psychologische 'vermannelijking' en
esthetische normen werden weliswaar lange tijd als argumenten gebruikt om vrou-
wen van bepaalde sportactiviteiten uit te sluiten, maar sportvrouwen lieten zelf zien
dat veel seksespecifieke norm en niet zozeer gebaseerd waren op daadwerkelijke
biologisch-genetische verschillen, maar op ongelijke machtsverhoudingen en domi-
nante betekenisconstructies.
Zo bewees de ('witte') Nederlandse Fanny Blankers-Koen door haar talloze nationale
titels en wereldrecords en haar deelname aan en prestaties tijdens de Olympische
Spelen omstreeks de conservatieve oorlogsjaren (1932, 1936, 1948)16dat toppresta-
ties in een 'mannensport' als atletiek wel degelijk konden samengaan met vrouwe-
lijkheid en moederschap. Door haar verschijning en prestaties daagde zij traditionele
visies op mannelijkheid en vrouwelijkheid uit en werden deze tegelijkertijd
bevestigd, onder andere door beeldvorming in de sportmedia die naar Blankers-Koen
verwezen als de 'vliegende huisvrouw'. Een vergelijkbare dubbelrol speelde later de
'zwarte' Noord-Amerikaanse atlete Florence Griffith Joyner, die niet aileen bekend
stond vanwege haar geweldige atletische prestaties, haar spierkracht en snelheid,
maar tevens vanwege haar zeer 'vrouwelijke' (heteroseksuele) uitstraling, waaronder
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haar extreem lange naqels!". Mackenzie Dewar (1991) stelt dat Joyner symbool stond
voor 'the American Dream': door talent en hard werken kan de top worden bereikt
door iedereen, ongeacht sekse of huidskleur. Maar behalve symbool van vrijheid, kan
de (hetero)seksualisering van Joyner ook gezien worden als bevestiging en onder-
steuning van hegemoniale machtsrelaties rondom sekse en huidskleur:

"For others she is a symbol of the ways in which strong, powerful and fast
women, whose performances are potential challenges to the hegemonic represen-
tations of the 'weaker' sex, are trivialized, marginalized and sexualized in an
attempt to neutralize any possible threats to male power and privilege. "
(Mackenzie-Dewar, 1991: 16)

Naast dergelijke individuele sportvrouwen hebben ook meer structurele ontwikkelin-
gen in deelname van vrouwen aan sportactiviteiten zoals bodybuilding, voetbal, tur-
nen, aerobics en vechtsporten hegemoniale visies op lichamelijkheid en sekserelaties
uitgedaagd en bevestigd (bijv.Elling, 1999; Hall, 1996; Kenen, 1986).Aan de ene
kant is er steeds meer ruimte gekomen voor differentiatie in de sportieve hande-
lingspraktijken van jongens/mannen en meisjes/vrouwen. Aan de andere kant kun-
nen niet-traditionele vormen van sportbeoefening door jongens/mannen en
meisjes/vrouwen ook bijdragen aan stereotype beelden over sekseverschillen. 20
schrijft Rijsdorp (1966) in zijn boek over sport als jong-menselijke activiteit:

'Het ligt volkomen in de lijn van de huidige, op presta tie ingestelde, Westerse
maatschappij, en van haar ideaalbeeld van de vrouw, dat de vrouwensport een
gelijkwaardige plaats inneemt in de sportwereld als de mannensport, en dat er
toch dat typisctie aanvoelen van een onderscheid aanwezig is, waarin zich de
aantrekkingskracht van ongelijknarnige polen demonstreert. Voorst wordt hier ook
duidelijk, dat bepaalde takken van sport vrouwen aantrekken met een betrekkelijk
groot gehalte aan mannelijke componenten en andere takken van sport of
lichaamsoefening slechts door mannen met betrekkelijk sterk vrouwelijke cotnpo-
nenten wordt gezocht. De sprintkampioene zal gewoonlijk meer mannelijke
trekken vertonen dan de vrouw; die enkele malen per week in haar besloten club-
je genoeglijkheidstennis speelt, en misschien ook nog wel eens aan een gezelJig
toernooi deelneemt. De kunstrijder draagt over het algemeen meer vrouwelijke
componenten in zich dan de worstelaar. Een voetballer is geen korfballer, en een
turnster geen rhytmisch gymnaste. (pp. 1871188).

Rijsdorp wijst zowel op verschillen tussen als binnen de seksecateqorieen vrouwen
en mannen. Vanwege hun hegemoniale positie hebben sportmannen in het verleden
echter in veel mindere mate aangedrongen op integratie binnen traditioneel 'vrou-
welijke' sporten dan vice versa en zijn heersende uitsluitingsprocessen in de sport
vooral door vrouwen ter discussie gesteld. Afgevraagd kan worden welke vormen en
process en van individuele, structurele en symbolische in- en uitsluiting naar sekse
tegenwoordig optreden in relatie tot sport. Inhoeverre dragen hedendaagse vormen
van top-, wedstrijdsport en recreatieve sportbeoefening nog steeds bij tot bevesti-
ging van mannelijke superioriteit en devaluatie van vrouwen en vrouwelijkheid?
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2.2.1.4 Hedendaagse vormen van in- en uitsluiting
In de huidige gezondheidscultuur nemen beweging en sport een centrale plaats in
voor zowel mannen en vrouwen, maar blijken tegelijkertijd nog steeds duidelijke
seksespecifieke normen te bestaan. Mochten vrouwen in het verleden niet aan sport
deelnemen op grond van medische en esthetische argumenten; tegenwoordig is het
voor vrouwen bijna een verplichting om aan fitness enlof conditietraining te doen om
'sterk' en gezond, maar vooral ook slank en mooi te worden en te blijven.
Om het huidige geprivilegieerde (jonge, witte, heteroseksuele) slank-gespierde vrou-
wenlichaam te realiseren is een strenge lichaamscontrole noodzakelijk, waarbij
behalve lichaamsbeweging/sport ook hygiene, dieten, en kleding/mode een belang-
rijke rol spelen (Bordo, 1989).Zeker in moderne 'vrouwelijke' bewegingsvarianten als
aerobics, callanetics, steps en andere fitnessactiviteiten lijkt het soms of het lichaam
eenduidig wordt getraind om de nieuwe ideale lijn te verkrijgen (Waaler Loland,
2000). Maar ook van vrouwen die meer met mannelijkheid geassocieerde spelsporten
(zoals basketbal, handbal en voetbal) beoefenen, wordt vaak (impliciet) verwacht dat
zij hun sportactiviteiten 'compenseren' door voldoende vrouwelijke uitstraling (Cox
& Thompson, 2000).18Sportbeoefening speelt dan ook niet aIleen een rol bij in- en
uitsluiting tussen jongens/mannen en meisjes/vrouwen, maar ook binnen deze groe-
pen.

Door diverse auteurs is inmiddels aangetoond dat met een appel op vrouwelijkheid,
veelal gedoeld wordt op een heteroseksuele voorkeur en uitstralinq, waarmee tege-
lijkertijd de angst voor en afkering van homoseksualiteit duidelijk wordt (Cahn,
1994; Griffin, 1998; Hekma, 1994; Palzkill, 1990).Als het gaat om vrouwen verwijst
niet-vrouwelijk (of mannelijk) kortom vaak impliciet naar niet-heteroseksueel.
Meisjes en vrouwen die traditioneel mannelijke sporten beoefenen zijn daarom vaak
al bij voorbaat 'verdacht'. Uit onderzoek in diverse westerse landen (Pfister, 1999 in
Duitsland, Caudwell, 1999 in Engeland, Cox & Thompson, 2000 in Australis en
Hekma, 1994 in Nederland) blijkt dat voetbalspeelsters in het algemeen, maar vooral
'mannelijk' uitziende speelsters sterk geassocieerd worden met homoseksualiteit.
Tevens komt uit deze studies naar voren dat er ook daadwerkelijk relatief veel lesbi-
sche vrouwen voetbaIlen of in deze sport ten minste 'zichtbaar' zijn. Er lijkt hier kort-
om sprake te zijn van een soort self-fulfilling prophecy: heteroseksuele meisjes en
vrouwen stoppen mogelijk eerder met voetbal of beginnen er niet eens aan, mede
gezien het mannelijkeilesbische imago. Lesbische meisjes of vrouwen gaan deze
sport mogelijk juist eerder beoefenen of stoppen er niet mee om dezelfde reden. Het
is voor hen een relatief 'veilige plaats' waar ze zichzelf kunnen zijn en andere lesbi-
sche vrouwen kunnen ontmoeten (Palzkill, 1990)
V~~rmannen geldt een gelijksoortige redenering. Van jongens en mannen die tradi-
tionele mannensporten beoefenen, zoals voetballers en wielrennen, wordt veronder-
steld dat ze heteroseksueel zijn. Aan een heteroseksuele identiteit van mannen die
traditionele vrouwensporten beoefenen, zoals mannelijke kunstschaatsers of turners,
daarentegen wordt eerder getwijfeld. Vanwege de niet ter discussie staande hetero-
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seksualiteit van voetbaIlers verleent de handelingscontext van dergelijke dominante
(mannen)sporten bovendien een soort compensatie voor 'onmannelijk' gedrag. Het
sportveld lijkt juist vrijplaats te zijn voor handelingen (zoals knuffelen, zoenen en
huilen) die daarbuiten als vrouwelijk worden gezien. Pronger (1990)gebruikt de ter-
men homo-erotische paradox en ironie om de paradoxale ervaring van orthodoxe,
conventionele mannelijkheid en de gelijktijdige affiniteit onder mannen in traditione-
le volkssporten weer te geven. Vanwege de formele seksesegregatie in de sport gaat
het bewijzen en vieren van aspecten van hegemoniale mannelijkheid bovendien nog
steeds gepaard met het afwijzen van vrouwelijkheid. Omdat de meeste handelingen
in traditionele wedstrijdsporten gebaseerd zijn op mannelijke (lichaams)normen,
wordt het over het algemeen positief gewaardeerd wanneer een meisje gooit of
schopt 'als een jongen' (maar paradoxaal genoeg aIleen als ze weI 'vrouwelijk' blijft).
Wanneer van een jongen gezegd wordt dat hij beweegt 'als een meisje' betekent dit
over het algemeen dat hij het niet goed doet.

Naast deze aan seksualiteit gerelateerde vormen van seksespecifieke integratie en
uitsluiting zijn ook leeftijd, sociale klasse en etniciteit (nog steeds) invloedrijke inter-
acterende sociale relaties. Vooral voor jongens uit lagere sociaal-economische klas-
sen (waaronder veel allochtone jongens) met weinig opleiding zijn fysiek harde spor-
ten (zoals vechtsporten) vaak een belangrijke vorm van identificatie met mannelijk-
heid en gelden bepaalde professionele sporten ook als een aantrekkelijke mogelijk-
heid om op maatschappelijk aanvaardbare wijze carriere te maken. Terwijl ('witte')
hogere klasse sporten in vergelijking tot zogenoemde volkssporten over het alge-
meen gelijkwaardiger man-vrouwverhoudingen kennen qua deelname, gelden in
dergelijke sporten juist ook nog vaak traditionele seksespecifieke kledings- en
omgangsnormen. Inhoeverre belnvloeden de in de sportmedia relatief zichtbare
'zwarte' topsport(st)ers (bijv.voetballers als Kluivert en Davids en de tenniszusjes
Williams) behalve etnisch/raciale beeldvorming ook dominante seksebeelden?

De genoemde ontwikkelingen van seksespecifieke vormen en processen van integra-
tie en differentiatie, van in- en uitsluitinq, in de sport laten zien dat sekseverschillen
in sportdeelname en de betekenissen die daaraan gegeven worden niet los gezien
worden van historische en sociaal-culturele ontwikkelingen en hegemoniale machts-
verhoudingen. Maar hoe zit het eigenlijk met de doorgaans als vanzelfsprekend aan-
genomen seksecategorisatie in de sport? Zoals gesteld is de wedstrijdsport een van
de weinige sociale praktijken waar het niet meer dan eerlijk lijkt dat meisjes en jon-
gens, mannen en vrouwen niet tegen elkaar hoeven te strijden, omdat jongens en
mannen gerniddeld gezien bepaalde fysieke voordelen genieten wat betreft kracht
en snelheid, aspecten die in vrijwel alle vormen van hedendaagse wedstrijdsport
bepalend zijn. Dat de betekenis en het belang die aan dergelijke fysiologische ver-
schillen wordt gegeven sociaal geconstrueerd is, kwam reeds meerdere malen aan
de orde. Maar laat de wedstrijdsportwereld niet ook juist zien dat mannen en vrou-
wen twee logisch onderscheidbare cateqorieen zijn? Dat seksecategorisatie in relatie
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tot wedstrijdsport een relevant, maar tegelijkertijd geenszins eenduidig onderscheid
is, zal ik aan de hand van de seksetest beargumenteren.

2.2.1.5 Wat is een 'echte' vrouw?
Al eerder is vastgesteld dat mannen gerniddeld meer spiermassa hebben en langer
zijn dan vrouwen (van dezelfde leeftijd en etnische groep), waardoor ze over het
algemeen sneller en sterker zijn, kenmerken die in de meeste sporten voordeel ople-
veren. Om die reden gelden er in de wedstrijdsport rigide seksecateqorieen, wat
weinig problemen lijkt op te leveren wat indeling betreft. We kunnen toch ailemaal
zien of iemand of man, of vrouw is, ook al moeten we soms iets beter kijken.
Omdat in 1957 bekend werd dat in de jaren dertig een Duitse, als vrouw verkleedde,
man aan hoogspringwedstrijden voor vrouwen had meegedaan en tijdens de koude
oorlog door westerse sporters en kaderleden getwijfeld werd aan de 'ware' sekse-
identiteit van sportvrouwen uit het voormalige Oostblok (vnl. atletes en zwemsters),
werden vanaf de jaren zestig bij internationale wedstrijden seksetesten uitge-
voerd.t? Hiermee komen we eigenlijk bij de vraag wat geslacht/sekse is en of we dat
wel eenduidig kunnen definieren. Tevens kan afgevraagd worden of het hierbij wel
zozeer om fair play normen ging of (ook) meespeelde dat vrouwen mannelijke presta-
tienormen en daarmee mannelijke superioriteit uitdaagden. Aanvankelijk werden
vrouwen aan een 'fysieke inspectie' onderworpen; er werd gecontroleerd of de
betreffende atlete geen mannelijke geslachtsdelen had.20Tijdens de Olympische
Spelen in 1968 werd echter een chromosomentest ingevoerd (Hood-Williams, 1995).
Hiermee werd de chromosomenconfiguratie van enkele lichaamscellen van de atlete
(meestal afkomstig uit de wangzak door rniddel van het schrapen met een lepel)
bekeken: XX is de 'normale' configuratie bij de meeste vrouwen en XY bij de meeste
mannen. Vrouwen met een XY configuratie werden uitgesloten van deelname.
Op deze test is uiteindelijk veel kritiek geleverd vanwege de onbetrouwbaarheid,
methodologische en ethische problemen ten aanzien van privacyinbreuk en geneti-
sche screening (Ljungqvist, 2000; Vossen, 1986). Biomedisch onderzoek heeft
inmiddels uitgewezen dat er veel genetische variatie voorkomt op de genoemde
chromosomentypes. Niet aileen hebben sommige personen een chromosomenconfi-
guratie die tegengesteld is aan hun fysieke voorkomen (dus mannen met XX en
vrouwen met XY), maar ook zijn er mens en met andere chromosomenconfiguraties
zoals XXY,XYY,XXYY,XXXXof XXXXYY(Hood-Williams, 1995). Omdat de westerse
samenleving echter maar twee geslachten kent, wordt er bij baby's met onduidelijke
of meervoudige geslachtskenmerken op basis van de aanwezige kenmerken (bijv.
lengte penis) een keuze gemaakt. Bovendien kiezen somrnige volwassenen zelf om,
vooral door rniddel van uiterlijk (bijv. cross dressing) of ook door rniddel van hormona-
le en/of chirurgische veranderingen (tijdelijk) van geslachtlsekse 'te wisselen'. Dit
laatste voorbeeld geeft aan dat niet aileen chromosomenconfiguraties en uiterlijke
kenmerken als spieraanleg en het bezitten van borsten, vagina of penis bepalen of
iemand man of vrouw is, maar ook psychosociale componenten, hoe iemand zichzelf
beleeft en door anderen gezien wordt (Hood-Williams, 1995; Mol, 1985). Wat betreft
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de sekse test bleek uiteindelijk dat het lOC weliswaar op een kenrnerk selecteerde
dat veelal onderscheidend is tussen groepen mannen en vrouwen, maar dat een
afwijkende 'mannelijke' chromosomenconfiguratie bij vrouwen geen grote voordelen
in de sport oplevert. Uiteindelijk was er dus sprake van discriminatie van bepaalde
groepen vrouwen, terwijl het feitelijk te doen was om een 'eerlijke' competitie te
handhaven. Pas in 1999 heeft het lOC de verplichte seksetest afgeschatt (Ljungqvist,
2000).

Vooral feministische medisch-biologen en sociaal wetenschappers zijn van mening
dat vrouw-zijn en man-zijn niet eenduidig gedefinieerd en aangetoond kan worden
en dat het denken in slechts twee geslachten in feite ook een sociale constructie is
(bijv. Butler, 1993; Lorber, 1993).

HI am arguing that bodies differ in many ways physiologically, but they are com-
pletely transformed by social practitioners to fit into the salient categories of a soci-
ety, the most pervasive of which are 'female' and 'male and 'women' and 'men'.

Neither sex nor gender are pure categories. Combinations of incongruous genes,
genetalia, and hormonal input are ignored in sex categorization, just as combinations
of incongruous physiology, identity, sexuality, appearance and behaviour are ignored
in the social construction of gender. " (Lorber, 1993, p. 569-570)
Er worden kortom vraagtekens gezet bij het uitgangspunt van twee natuurlijke bio-
logische seksecateqorieen; de biologische seksedifferentiatie zou juist veel gevari-
eerder zijn. Vaak wordt te veel de nadruk gelegd op sekseverschillen, terwijl de over-
eenkomsten tussen mannen en vrouwen over het algemeen groter zijn, dan de
onderlinge verschillen tussen mann en of vrouwen. Dat geldt ook voor de sport: de
verschillen in prestatie tussen de snelste man en de snelste vrouw of tussen de
gemiddelde sportprestatie van mannen en vrouwen, zijn geringer dan tussen de
snelste en langzaamste man of vrouw. In de processen van betekenisverlening aan
en de constructie van sekse spelen bovendien (heteroseksuele) machtsverhoudingen
een rol. Waarom werden er geen tests bij mannen gehouden om de biologisch extra
getalenteerde mannen buiten de competitie te houden? Zouden mannen met 'afwij-
kende' XX coniiguraties eigenlijk niet met vrouwen mee mogen doen? Deze laatste
overwegingen laten zien dat de seksetest niet aileen heeft bijgedragen tot de con-
structie van een natuurlijke' seksecategorisatie, maar tevens bestaande hegemoniale
machtsverhoudingen in en buiten de sport ondersteunde.

Het voorbeeld van de seksetest geeft aan dat het maken van onderscheid tussen
mannen en vrouwen in de sport niet zo duidelijk en 'natuurlijk' is als veelal wordt
gedacht. Zowel mannen als vrouwen hebben in zeer verschillende mate aanleg met
betrekking tot kracht en uithoudingsvermogen om bepaalde (fysieke) prestaties te
kunnen leveren. Toch zijn de meeste mensen wei van mening dat het eerlijk is dat
mannen en vrouwen niet tegen elkaar hoeven te strijden in de meeste takken van
sport. Bovenstaande is dan ook geen pleidooi om zonder meer de seksecateqorieen
binnen de sportwereld at te schaffen, maar wei om het belang aan te geven dat er
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steeds opnieuw kritische vragen gesteld worden bij de vanzelfsprekendheid van
zogenaamde 'natuurlijke' verschillen tussen groepen mensen, zoals tussen mannen
en vrouwen. Wat 'doen we' bijvoorbeeld met transseksuelen? Mag of moet een van
man-naar-vrouw transseksueel meedoen met de vrouwen? De tenniswereld kent het
voorbeeld van Renee Richards, een man-naar-vrouw transseksueel, die uiteindelijk
via een rechtszaak toegang heeft gekregen tot het vrouwencircuit (Birrell & Cole,
1990).Naar mijn idee is het in relatie tot wedstrijdsport weI degelijk relevant om
aparte seksecategorieen te hanteren, maar zou er weI meer aandacht moeten zijn
voor reflectie op de vanzelfsprekendheid waarmee bestaande tweedelingen worden
gemaakt, gehandhaafd en beoordeeld. Moet er niet meer ruimte komen voor diver-
siteit en voor gelijke waardering van verschillen?

2.2.1.6 Waarderingvan gelijkheid en verschil
De vraag die we op basis van bovenstaande kunnen stellen is of er in de sport geen
plaats is voor 'afwijkingen' van een rigide seksecategorisatie. Of juist weI? Want wij-
ken eigenlijk niet alle goede sporters, ongeacht tot welke (tussen)sekse ze behoren,
af van 'gewone' mensen? Is het misschien juist zo dat vooral de 'afwijkingen' van de
'normale' man-vrouw verdelingen die hegemoniale beelden van mannelijkheid of
vrouwelijkheid versterken - zoals grote, sterke en snelle mannen en kleine, lenige en
esthetische vrouwen - in de schijnwerpers worden geplaatst, terwijl 'afwijkingen'
die traditionele sekseverschillen uitdagen verdacht of buitengesloten worden? Butler
noemt dergelijke niet-wenselijke lichamen (bijv.homoseksuelen) 'abjected' oftewel
verachte licharnen. In- en uitsluiting vindt kortom niet aIleen plaats door categorisa-
tie en betekenisgeving, maar vooral ook door ongelijke waardering van bepaalde ver-
schillen.
We zagen dat Young (1980) vrouwelijke lichamelijkheid en beweging omschreef als
negatieve afgeleide van de manneIijke licharneIijke existentie (ambigue transcenden-
tie, ingehouden intentionaliteit, discontinue eenheid), wat onder andere zou voortko-
men uit een sterke objectivatie van vrouwen(lichamen) in onze samenleving. Door
anderen is echter (ook) verwezen naar positieve aspecten van de relatie tussen vrou-
wen en licharnelijkheid, waarbij het in vergelijking tot mannen sterker een-zijn met
hun lichaam (wat onder andere kan verwijzen naar een beter Iichaarnsbewustzijn en
beter luisteren naar en genieten van je lijf) positief gewaardeerd wordt (bijv. Irigaray,
1980, Woesler de Panafieu, 1983).Hoewel dit meer een-zijn-met juist kan voortkomen
uit een sterke externe objectivatie (blik van de ander) en dus niet als essentie van
het vrouwelijke zijn hoeft te worden beqrepen-". laat dit voorbeeld zien dat beelden
van 'vrouwelijkheid' of 'manneIijkheid' verschillend beoordeeld worden. Zo geven
Messner en Sabo (1994)een negatieve interpretatie van de harde, competitieve en
agressieve Iichamelijkheid die in professionele mannensporten centraal staat en van-
uit de bijdrage aan hegemoniale mannelijkheid over het algemeen positief
gewaardeerd wordt. Deze sportmannen zouden hun lichaam in principe ook als
instrument (als object) gebruiken. Naar mijn idee beleven zowel jongens en mannen
als meisjes en vrouwen hun lichaam ten dele als subject en als object; afhankelijk
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van de context kunnen mensen hun lichaam in verschillende mate zijn en hebben
(Buytendijk, 1961).
Ook blijkt hieruit dat een maatschappelijk ordeningsprincipe zoals sekse vaak nauw
samenhangt met opvattingen over het lichaam, maar dat associaties paradoxaal van
aard kunnen zijn en onder andere gemedieerd worden door andere sociale relaties
en maatschappelijke ordeningsprincipes zoals leeftijd, etniciteit, klasse en seksua-
liteit (Hall, 1996; Jennifer Hargreaves, 1994, hooks, 1995).Vanuit een westers ('wit')
perspectief worden vrouwen aan de ene kant vooral geassocieerd met de natuur (het
lichaam) en mannen met de geest (de ratio). Aan de andere kant wordt deze vrouwe-
lijke lichamelijkheid eerder afgeschilderd als passief (object--) en minderwaardig en
mannelijke lichamelijkheid als actief (subject) en superieur. Identificatie met hege-
moniale ('witte', hogere klasse, heteroseksuele) lichamelijke mannelijkheid wordt ten
dele ondersteund door, maar onderscheidt zich ook van identificaties met lagere
klasse, 'zwarte' of homoseksuele mannelijkheden (Connell, 1995).

Net als binnen andere maatschappelijke sectoren heeft feministische kritiek in de
wereld van de sport zowel pijlen gericht op het streven naar meer gelijkheid als van
waardering van verschil (Hall, 1996; Jennifer Hargreaves, 1994).Over het geheel
gezien wordt vooral een liberale positie ingenomen: vrouwen en mannen die streven
naar gelijke keuzemogelijkheden en waardering voor jongens/mannen en
meisjes/vrouwen. Zij benaderen toegankelijkheid van aile sporten voor iedereen en
gelijke regels en waardering voor mannelijke en vrouwelijke sporters. In de meeste
gevailen betekent dit vooral het tegengaan van belemmeringen voor meisjes en
vrouwen in traditionele mannensporten en het aanpassen van regels (bijv. tijden of
afstanden) aan de mannelijke varianten van de sporten. Op het hoogste niveau is er
vooral veel aandacht voor een gelijke Iinanciele waardering van en media-aandacht
voor gelijkwaardige prestaties. Is het eerlijk dat mannen in het professianele tennis
meer verdienen dan hun vrouwelijke collega's? Omdat mannen volgens de regels
(soms) meer sets moeten spelen dan vrouwen of omdat de beste man van de beste
vrouw zou winnen? Verdient een mannenvoetbalwedstrijd automatisch meer aan-
dacht dan een vrouwenvoetbalwedstrijd? Is een mannenwedstrijd per definitie inte-
ressanter omdat ze 'op hoger niveau' spelen of meer verdienen? Veel minder aan-
dacht is er voor de stimulering van mannelijke deelname aan met 'vrouwelijkheid'
geassocieerde sporten en bewegingsactiviteiten zoals kunstschaatsen, ritrnische
sportgymnastiek en synchroonzwemmen en het aanpassen van de mannencompeti-
ties aan de regels en normen binnen de vrouwencompetities. Dat is natuurlijk ook
niet verwonderlijk als mannen deze activiteiten ook niet willen beoefenen. Waarom
zouden ze dat ook willen als deze activiteiten als vrouwelijk en dus als onmannelijk
(en homoseksueel) gezien worden en maatschappelijk nauwelijks gewaardeerd wor-
den?
Impliciet is bij het liberale gelijkheidsstreven kortom sprake van het hanteren van
een mannelijk referentiekader, waarbinnen traditionele competitieve spelsporten die
vooral door en voor mannen ontwikkeld zijn hoger gewaardeerd worden dan andere
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sport- en bewegingsvormen. Niettemin gaan de meeste 'gelijkheidstrevers' ook uit
van een bepaald verschilperspectief. Namelijk wat betreft de onderkenning van
bepaalde biologische sekseverschillen waardoor seksecategorisatie in de meeste
wedstrijdsporten relevant is. Wanneer er namelijk een radicale sekseblindheid zou
worden doorgevoerd binnen de hedendaagse sportstructuur betekent dat zeer waar-
schijnlijk dat vrauwen op het hoogste niveau in de maatschappelijk meest
gewaardeerde takken van sport onzichtbaar zullen zijn (Rintala, 1989). Jonge kinde-
ren zouden echter weI 'gewoon gemengd' kunnen sporten, omdat er dan nog vrijwel
geen sprake is van relevante sekseverschillen. Toch is er bij slechts weinig
(team)sporten sprake van gemengde trainingen, laat staan gemengde competities.P
WeI vindt in sommige sporten een soort eenrichtingsintegratie plaats: binnen
bepaalde contexten mogen vrouwen meedoen in mannencompetities. Het bekendste
voorbeeld in Nederland is de deelname van tafeltennisster Bettine Vriesekoop aan de
mannencompetitie.
Veel minder aandacht dan voor het streven naar gelijke kansen en waardering van
vrouwen in traditionele mannensporten is er voor een (radicaal) verschilperspectief,
waarbij gepleit wordt voor een andere dominante sportopvatting door bijvoorbeeld
meer nadruk te leggen op het proces in plaats van op de uitkomst (vgl. Birrell &
Richter, 1987) enlof het ontwikkelen van meer takken van sport waarbij vrouwen
fysiologische voordelen hebben (English, 1988).Bij een benadering waar meer
waardering gevraagd wordt voor vrouwelijke bewegingsvormen en sportopvattingen
komt echter het gevaar van essentialisme om de hoek komt kijken, waarmee de
reeds bestaande seksecategorisatie tussen verschillende takken van sport en ver-
schillende benaderingswijzen versterkt kan worden. Door het hoger waarderen van
sport en die nu aileen of vooral door meisjes en jonge vrouwen beoefend worden,
zoals ritmische gyrnnastiek en synchroonzwemmen, en het ontwikkelen van meer
sporten waarbij vooral een beraep gedaan wordt op fysieke kwaliteiten waarin vrou-
wen gemiddeld voordelen hebben, zoals flexibiliteit en balans, wordt weliswaar
getracht de hierarchie tussen mannen- en vrouwensport te doorbreken, maar niet de
dichotomiesering als zodanig. Ondersteund door de 'sport voor allen' gedachte is er
niettemin steeds meer ruimte voor 'alternatieve' vormen van sport en bewegen
waarbij andere accenten worden gelegd dan op absolute prestaties. Hierbij gaat het
dus niet expliciet om de promotie en waardering van sportactiviteiten voor meisjes
en vrouwen, maar om een veel breder gedragen 'alternatieve' opvatting onder veel
mannen en vrouwen over wat sport is en zou moeten zijn, Vooralsnog ontvangen
dergelijke vormen echter weinig waardering binnen het dominante prestatievertoog,
zoals dat bijvoorbeeld in de sportmedia naar voren komt.
In feite gaat het zowel meer 'liberaal' georienteerde als meer 'radicaal' georienteerde
feministes om het streven naar gelijke waardering van verschillende activiteiten,
ongeacht of ze soms meer of beter door vrouwen worden beoefend (vgl. het arbeid-
zorg debat in de samenleving).
In deze paragraaf heb ik proberen te schetsen dat de moderne sport geconstrueerd
is random dichotome seksecateqorieen en deze tegelijkertijd (re)construeert.

84 ZE ZIJN PI [NIU] VOOR GEB(" WD'



Machtsverhoudingen en betekenisrelaties naar sekserelaties in de sport worden ech-
ter niet aileen continu bevestigd, maar oak steeds opnieuw uitgedaagd. Niet aileen
in het verleden, maar oak vandaag de dag vinden processen van (structurele, cultu-
rele en affectieve) seksespecifieke in- en uitsluiting plaats tussen en binnen groepen
mann en en vrouwen (naar bijv. leeftijd, etniciteit en seksuele voorkeur).
Langzamerhand lijkt er steeds meer vraag naar en ruimte te komen voor een plura-
listisch sportlandschap waarbij geen sprake is van radicale deconstructie van sekse,
maar evenmin van een rigide seksecategorisatie en -polarisatie. In de volgende para-
graaf staan de betekenisrelaties tussen sport en etniciteit centraal.

2.2.2 Etnidteit

Mensen verschillen niet aileen van elkaar met betrekking tot seksespecifieke ken-
merken, maar oak met betrekking tot raciale/etnische kenmerken zoals huidskleur,
haarstructuur, taal, religie, en culturele gewoonten, waarden en (omgangs)normen.
Oak etnische verschillen vormen vaak een structure rend principe in de moderne
westerse samenleving. De grootste groepen etnische rninderheden in Nederland zijn
verbonden met het koloniale verleden (Indonesiers, Surinamers, Antillianen en
Arubanen) en met economische (gast)migratie (vooral Turken en Marokkanen). Net
als bij sekse is hier sprake van een hierarchisch ordeningsprincipe: wat geassocieerd
wordt met 'wit' en westers krijgt meestal een positieve lading en/of wordt hager
gewaardeerd dan wat met 'niet-wit', niet-westers geassocieerd wordt. Zowel fenoty-
pische kenmerken (zoals huidskleur en haarstructuur) als cultureel-religieuze ken-
merken (zoals taal, waarden en normen) worden als 'natuurlijke' en relevante onder-
scheidingscriteria gebruikt, waarbij het lichaam vaak een belangrijke rol speelt. Zo
worden 'witte' mens en over het algemeen meer geassocieerd met de geest (de ratio)
en 'zwarte' mensen meer met de natuur (het lichaam). Dit kan consequenties hebben
voor visies op sportdeelname van verschillende etnische en raciale groepen (Coakley,
1998).Wat sekserelaties betreft heb ik reeds laten zien dat in de sport niet aileen
(fysieke) prestaties worden uitgedaagd, maar ook continue betekenissen worden
verleend, bevestiging en doorbroken. Sport kan ook worden opgevat als een praktijk
waarin in- en uitsluiting ten aanzien van ras/etniciteit plaatsvindt en betekenissen
continu betwist worden (Hartmann, 2000).

2.2.2.1 Ras of etniciteit
Terwijl sekse geconstrueerd is als een dichotome biologische en sociale relatie (man
versus vroUW)24heeft ras/etniciteit een complexer karakter dat verwijst naar meer-
dere biologisch (ras) en cultureel (etniciteit) verschillende groepen (Coakley, 1998;
Miles, 1989; Rath, 1991; Zack, 1997).Een rassentheorie maakt dus onderscheid tus-
sen verschillende groepen mens en, op basis van vermeende genetische verschillen.
Zo zijn in het verleden door Europese en Noord-Amerikaanse wetenschappers sinds
het eind van de 18de eeuw onder andere 'blanken', 'negers', 'Joden' en 'Aziaten'
onderscheiden als afzonderlijke rassen.
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Het onderscheid naar verschillende rassen komt gedeeltelijk overeen met onder-
scheid op basis van nationale en continentale afkomst (bijv. Nederlanders versus
Duitsers: Afrikanen versus Europeanen) en uiterlijke en culturele kenmerken (bijv.
Noord-Europese versus Zuid-Europese volkeren; of Bosniers versus Serviers). Echter
lang niet alle nationals, geografische, culturele en uiterlijke verschillen worden
(meer) als aparte raciale types gezien, wat echter niet betekent dat verschillen tus-
sen nationale en/of etnische groepen niet ten dele vanuit ideologische representaties
genaturaliseerd of gebiologiseerd worden.

"..until fairly recently, the terms 'race' and 'nation' (or 'people') were synonymous.
The peoples of Europe, within regions as well as within countries, were viewed as
much as rungs on the racial 'ladder' as were peoples or 'races' outside Europe.
Indeed, virtually all the images and stereotypes projected outside Europe in the
age of empire had been used first within Europe. However, when they were re-
used within Europe the repertoire was infused with the imagery of empire, with
other, wider logics of exclusion, of which the imperial construction of 'race' was
one. Thus in 1885 the English physician John Beddoe devised an 'index of nigres-
cence', a formula for identifying a people's racial components." (Nederveen
Pieterse, 1995, p. 25)

Nederveen Pieterse geeft het voorbeeld van de Ieren die zowel in Engeland als
Amerika geracialiseerd werden, waarbij vergelijkingen werden gemaakt met negroi-
de kenmerken. De Britse 'upper class' zou zelfs de lagere 'working class' bijna als
een apart ras construeren, door te stellen dat hun haar en huidskleur donkerder was.
Hij stelt dat verschillen tussen groepen mensen (naar onder andere sekse, ras/etni-
citeit en klasse) geconstrueerd worden door sociale ongelijkheid en door hierarchi-
sche machtsrelaties. Juist in situaties waarin deze ongelijkheden worden uitge-
daagd, worden hierarchischs socials cateqorieen gemaakt, bevestigd en genaturali-
seerd door ideologische processen als seksuering en racialisering.

"Existing differences and inequalities are magnified for fear they will diminish.
Stereotypes are reconstructed and reasserted precisely when existing hierarchies
are being challenged and inequalities are or may be lessening." (idem, p. 26).

Een van de meest kenmerkende raciale constructies, die vandaag de dag ook in de
sport nog volop betwist wordt, is die tussen 'zwarte' en 'witte' of tussen 'negroide'
en 'blanke' mensen. Het gaat hierbij vooral om een ideologisch proces van betekenis-
geving aan het fenotypische kenmerk huidskleur (en in minder mate aan kenmerken
als bijvoorbeeld haarkleur- en structuur, oogkleur, anatomische verhoudingen) dat
daarmee een definierend kenmerk wordt voor een rassentypologie (Miles, 1989).
Miles stelt dat er weI degelijk somatische en genetische verschillen zijn tussen men-
sen, maar dat deze op zichzelf niet relevant zijn; rassen zijn dus geen biologische,
maar sociaal verbeelde, ideologisch geconstrueerde realiteiten, die in feite ook geen
analytische waarde hebben. Ook Coakley (1998, p. 250/251) en West & Fenstermaker
(1996, p.371) laten zien dat pogingen om ras als een objectief wetenschappelijk ken-
merk te definieren weinig succesvol zijn gebleken en er geen eenduidige biologische
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criteria (bijv. hormonaal, genetisch of anatomisch) vast te steIlen zijn om verschillen-
de rassen te onderscheiden.

Net als we zagen in relatie tot sekse, gaat het bij racialisering echter meestal niet
aIleen om het onderscheiden van bepaalde groepen, maar tevens om hierarchische
waardetoekenning. 'Wit' is daarbij (net als 'mannelijkheid' en 'cultuur') niet aIleen
anders dan, maar ook superieur aan 'zwart' ('vrouwelijkheid' en 'natuur'). Vanuit hun
hegemoniale posities verkondigden vooral 'witte', mannelijke medici pseudo-wet en-
schappelijke ideeen over anatomische, fysiologische en hormonale inferioriteit van
'zwarte' mensen om de ondergeschikte sociale posities (o.a. in relatie tot de slaven-
handel) van 'zwarten' te legitimeren (Hoberman, 1997).De sociale en culturele min-
derwaardigheid van 'zwarte' mensen werd onder andere beargumenteerd door ver-
wijzingen naar hun 'primitieve' lichamelijke condities, waardoor ze (net als vrouwen)
dichter bij de natuur zouden staan (zie bijv. ook hooks, 1995).

2536 heerst in Nederland geen sterk raciaal vertoog meer; dat is sinds de oorlog in
onbruik geraakt (Rath, 1991).Over het algemeen wordt in Nederland gesproken over
etnische groepen en niet over verschillende rassen, alhoewel Rath een heel scala aan
voorbeelden uit de politiek, de media, de sport en de wetenschap noemt waarbij weI
degelijk sprake is van racialisering. In het kader van sport kan gedacht worden aan
racistische spreekkoren of acties (bijv.het maken van oerwoudgeluiden of het gooien
met bananen) als een 'zwarte' speler aan de bal is. In relatie tot het ledenaandeel
etnische minderheden van sportclubs - waarbij het vaak gaat om Turken en
Marokkaanse die wat huidskleur betreft eerder 'wit' dan 'zwart' genoemd kunnen
worden - wordt, in navolging van scholen, gesproken over 'zwarte' en 'witte' clubs
(bijv.Janssens, 1999).
Het accent binnen onderzoek en overheidsbeleid ligt echter op de mate waarin groe-
pen met verschillende culturele achtergronden integreren of assimileren in de meer-
derheidscultuur van de (ontvangende) samenleving. De uitkomst van dit proces en
daarmee de sociale positie van etnische minderheden is onder andere afhankelijk
van de bereidheid tot 'aanpassing' van de etnische rninderheiden en de bereidheid
tot 'acceptatie' van de etnische meerderheid.sf Hoewel er in principe geen sprake is
van raciale naturalisering van verschillen tussen bepaalde groepen en hun sociale
posities, is er ook in het kader van het denken in etnische minderheden sprake van
ideologische representaties. Rath (1991)stelt dat etnische minorisering in Nederland
vooral gebaseerd is op de mate van sociaal-culturele non-conformiteit en in mindere
mate op grond van fenotypische verschillen zoals huidskleur. Hij noemt als voorbeeld
dat een hippie over het algemeen een slechtere behandeling ten deel valt dan een
'zwarte' Surinamer in een net pak. Een ander voorbeeld is het niet opnemen van
Indonesiers, maar weI van woonwagenbewoners als doelgroep in het integratiebe-
leid van de rijksoverheid. De eerste groep heeft in tegensteIling tot de tweede groep
weliswaar over het algemeen een niet-witte huidskleur, maar is tevens sterker 'aan-
gepast' aan de Nederlandse samenleving.
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Ook uit onderzoek van Verkuyten (1997)blijkt dat Surinaamse Nederlanders over het
algemeen meer geaccepteerd worden dan (Islamitische) Turkse en Marokkaanse
Nederlanders. In de sport en dan vooral het betaald voetbal zijn het eveneens de
aliochtone Nederlanders met een Surinaamse achtergrond die als het meest geinte-
greerd gezien worden en daarom geaccepteerd worden als 'echte' Hollanders.

"Surinaamse spelers hebben al min of meer de Nederlandse mentaliteit
overgenomen. Kluivert is tach gewoon een Amsterdammer in zijn doen en laten.
Dat komt later oak wel bij Marokkaanse en Turkse kinderen." (Co Adriaanse, in
NRC Handelsblad 11 februari 1995).

Net als met betrekking tot sekserelaties gaan theoretische discussies over integratie
en uitsluiting in de sport naar ras/etniciteit in op betekenisverlening aan waargeno-
men verschillen in sportdeelname en prestaties.

2.2.2.2 Integratie en uitsluiting naar ras/etniciteit in de sport
Ter verklaring van etnische verschillen in sportdeelname en prestaties worde zowel
biologische als meer sociaal-culturele vertogen gebruikt en is er met andere woorden
sprake van een soort natuur-cultuur debat.
In vergelijking met sekse ligt het accent bij etnische (structurele) differentiatie in de
sport meer op sociaal-culturele kenmerken, wat aangeeft dat er een grotere consen-
sus bestaat in de aanname dat verschillende etnische groepen op zich gelijke presta-
tiemogelijkheden hebben in sport in het algemeen en diverse takken van sport in het
bijzonder. Macht men over het algemeen, net als in relatie tot sekse, van mening zijn
dat bijvoorbeeld 'zwarte' mensen voordelen hebben ten opzichte van 'witte' mensen
in (bepaalde takken van) sport, dan zou het logisch zijn am aparte cateqorieen te
vormen waarmee gelijke uitgangsposities gecreeerd worden. De vraag die daarbij
echter vervolgens gesteld zou kunnen worden is hoeveel 'kleurcateqorieen' er dan
zouden moeten worden gevormd, omdat huidskleur in nag sterkere mate dan de eer-
der besproken (aan sekse gerelateerde) chromosomenconfiguraties, verschillende
varieteiten kent. Wanneer is iemand kortom 'zwart' of 'wit'? Hoewel een indeling in
'zwart' en 'wit' op het eerste gezicht mogelijk logisch en 'natuurlijk' lijkt, is er - net
als bij een formele indeling is 'man' en 'vrouw'- uiteindelijk sprake van geconstrueer-
de cateqoneen. Hoewel ik ook vraagtekens stelde bij de stringente binaire sekseca-
tegorisatie, ben ik wat betreft prestatiemogelijkheden in de sport weI van mening
dat fysieke sekseverschillen in zekere zin 'fundamenteler' zijn dan etnisch-raciale
verschillen.

Een van de kenmerken van de moderne wedstrijdsport is bovendien dat verschillen-
de nationaliteiten tegen elkaar in het strijdperk treden; bij Europese - en wereldkam-
pioenschappen komen niet alleen de alierbeste sporters tegen elkaar uit, maar vooral
ook de beste sporters uit verschillende landen.s? In het verleden waren nationale
kenmerken veel sterker dan tegenwoordig gekoppeld aan etnisch-raciale kenmerken
en leek de sport juist een plaats waar de 'natuurlijke' superioriteit tussen verschil-

88 ZE 7. IN EF [NIP] v'nCR GEB"JVND



lende volkeren werd bevochten in plaats van dat naar etniciteit gecategoriseerd
werd. Hoewel er, met uitzondering van samenlevingen zoals Noord-Amerika en Zuid-
Afrika waarbinnen lange tijd een algehele 'zwart'-'wit' segregatie plaatsvond, geen
formele raciaal-etnische cateqorieen hebben bestaan in de wedstrijdsport, werden er
in de ontwikkeling van verschillende takken van sport wel verschillende 'natuurlijke'
etnische disposities onderscheiden. Ook in Nederland waren landsgrenzen in het
verleden aanleiding om verschillen te zoeken, te naturaliseren en gedeeltelijk te raci-
aliseren:

"De voorkeur voor bepaalde takken van sport, de spelopvatting, de wedstrijdin-
stelling, de aanvat en de organisatie, ziiti voor een volk karakteristiek.
Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Dr FLangrange heeft in de
vorige eeuw reeds gewezen op de samenhang tussen de physiologische voor-
waarden, welke voor de volkeren onderling verschillend ziin, en de voorbeschik-
theid van die volkeren voor verschi1lende vormen van sportbeoefening ...
De motorische vezels der metidiotuiite volkeren zijn prikkelbaarder dan die van
noordelijke volkeren. Daaram kunnen, aldus de physioloog, Engelse en Duitse
schermers nooit op tegen Fransen en Italian en ... Maar, hoewel de lichamelijke
rasverschillen ongetwijfeld meespreken in de keuze, techniek en ontwikkeling van
de sport, het komt mij voor, dat het aangeboren verschil in contractie-snelheid der
musculatuur een te eenzijdige verklaring geeft. Er spelen heel wat meer factoren
mee...
De rationalisering der technieken en het sterkere in tern a tionale sportverkeer heeft
een nivellering doen ontstaan van verscheidene onderlinge verschillen, terwijl
door training een physiologische en mentale aanpassing is verkregen , die in
dezelfde richting werkt ... Andere factoren, die een tol spelen zijn de klimatologi-
sche omstandigheden, het landschap, en de maatschappelijke levensvormen. .. zo
passen cricket en golf in het Engelse landschap, American football en basketball
in de Amerikaanse maatschappij. " (Rijsdorp, 1966, pp. 1351136)

Uit dit voorbeeld komt duidelijk naar voren dat er weliswaar verschillende etnische
disposities worden verondersteld, maar dat hiervoor naast genetische aspecten, ook
sociaal-culturele, ecologische een economische factoren verantwoordelijk worden
gehouden.
Lagendijk (1991) stelt dat er vooral in de (weinige) sportboeken die voor 1950 wer-
den uitgebracht diverse voorbeelden te vinden zijn van stereotiepe be elden over
relaties tussen lichaamsbouw (naar sekse en ras) en geschiktheid voor bepaalde tak-
ken van sport. Net als andere vormen van entertainment zoals muziek en dans was
boksen een van de sport en waar de eerste 'negers' in Nederland carriere in konden
maken en geld mee konden verdienen. Boksen paste in het stereotiepe beeld van
'primitieve wildemannen':

Met een dergelijk '[unctioneel-anatomisch' perspectief was een legitimering
voorhanden waarmee bijvoorbeeld aan vrauwen en negers andere takken van
sport werden toegeschreven dan aan blanke mannen. Sociobiologische ideeeu
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kunnen niet los gezien worden van hardnekkige rassenstereotiepen die in sport in
het a1gemeenen in boksen in het bijzonder een vruchtbare voedingsbodem vin-
den. Zo wordt de beoefening van het boksen de negers 'die immers als ras dichter
bij de natuur staan dan de blanken' (Sterman, 1946, p. 120) in sportkringen 1etter-
Jijk op het 1ijf geschreven." (Lagendijk, 1991,p.46/47)

Zoals reeds gesteld, is dit biologische rassenvertoog langzamerhand in onbruik
geraakt. Overeenkomstig het huidige algemene op integratie gerichte etnische min-
derheden beleid wordt ook in relatie tot sport vooral de vraag gesteld in hoeverre de
sportdeelname van etnische minderheden 'afwijkt' van de etnische meerderheid en
in hoeverre bepaalde ontwikkelingen, zoals de oprichting van categorale sportvereni-
gingen (bijv.Turkse of Surinaamse voetbalclub), bevorderend of belemmerend wer-
ken in het proces van sociale integratie (zie bijv. Elling & De Knop, 1999; Janssens,
1999; De Jong, 1989; Stokvis, 1991). 'Afwijkingen' in sportdeelname en organisatie
van etnische minderheden in vergelijking met de etnische meerderheid worden voor-
namelijk in verband gebracht met de sportcultuur in het land of de cultuur van her-
komst en de positie van etnische minderheden in hetlde 'ontvangende' land/cultuur.
Verklaringen voor de oprichting van 'eigen' clubs worden vooral gezocht in proces-
sen van etnische identiteitsvorming/-beleving en discriminatie in 'reguliere' sport-
verenigingen. Binnen beleidskringen wordt sportdeelname over het algemeen gezien
als een werkzaam instrument bij het integratieproces van kansarme jongeren, waar-
onder veel allochtonen.

Onderzoek naar etnische diversiteit in (recreatieve) sportdeelname in Nederland is
dus vooral gericht op sociaal-culturele achtergronden van verschillende groepen etni-
sche minderheden en niet, zoals in de Engelstalige literatuur het geval is, gecen-
treerd rondom de discussie rondom 'zwarte' en 'witte' spotters. Niettemin zijn in de
sportmedia vooral deelname- en prestatieverschillen tussen 'zwarte' en 'witte' top-
sporters zichtbaar die raciale beelden kunnen bevestigen (Knoppers & Elling, 1999b).

2.2.2.3 'White men cannot jump'
Vooral in Noord-Amerika is onderzoek gedaan naar biologische verschillen tussen
mensen met een 'witte' en een 'zwarte' huidskleur in relatie tot sportdeelname
(Hoberman, 1997; Phillips, 1993).Dit vanuit de veronderstelling dat huidskleur een
onderscheidend (raciaal) kenmerk is dat gerelateerd is aan kenmerken als kracht en
snelheid die van invloed zijn op bepaalde sporthandelingen zoals 'springen' of 'hard-
lopen'. Daarbij wordt gezocht naar mogelijke genetische verschillen die onder andere
verklaard worden vanuit (pseudo-wetenschappelijke) evolutionistische theorieen:
vanuit hun langer durende primitieve levensomstandigheden, maar vooral tijdens de
slavernij zou het 'zwarte' ras een bepaalde fysiologische voorsprong en een verhoog-
de pijngrens hebben meegekregen, omdat alleen de sterksten overleefden.
Phillips (1993)besteedt vooral uitgebreid aandacht aan de methodologische voor-
waarden voor onderzoeksdesigns en interpretaties van resultaten. Hij concludeert
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dat onderzoeksresultaten tot dusverre niet hebben aangetoond dat er significante
rassenverschillen bestaan tussen 'witte' en 'zwarte' mens en die de bestaande
prestatieverschillen kunnen verklaren.

"The fact that there are sharp racial differences in athletic performance, and that
physical talent is necessary for top-classperformance, suggest that there may be
race-linked physical differences that explain some of the performance differences
between races. A variety of racial differences have been proposed as explanations
of racial performance, but none of these explanations have been demonstrated to
be 'true'. rr (Phillips, 1993,p. 168)

De meeste onderzoeksdesigns en resultaten met betrekking tot fysiologische rassen-
verschillen blijken niet te voldoen aan noodzakelijke criteria wat betreft steekproef-
validiteit, grootte van gevonden en te verklaren verschillen (magnitude), theorie en
consistentie op basis waarvan daadwerkelijke verschillen kunnen worden aange-
toond. Regelmatig worden niet-loqische oorzaak-gevolg conclusies getrokken
('omdat de beste sprinters 'zwart' zijn, hebben 'zwarten' fysiologische voordelen') of
tautologische verklaringen gegeven ('zwarten' zijn betere sprinters, omdat de beste
sprinters een 'zwarte' huidskleur hebben'). Een ander voorbeeld van een tautologi-
sche verklaring is bijvoorbeeld: 'omdat 'zwarten' gemiddeld langere benen hebben
zijn 'zwarten' betere sprinters', wanneer weI is aangetoond dat 'zwarte' mensen
gemiddeld langere benen hebben, maar niet dat dit een relevant kenmerk is dat
goede sprinters van slechte onderscheidt.

"An adequate physical explanation of black sprinting superiority has to first dis-
tinguish between good and bad sprinters. It has to show what better Russian
sprinters have that slower Russians do not, and what better Arab sprinters have
that slower Arabs do not, and so forth. Once an explanation of what physical char-
acteristics distinguish better sprinters within a population is demonstrated, these
same characteristics have to be shown to be distributed between races in approxi-
mately the same proportion as racial differences in performance. That is, world-
class white sprinters should exhibit the same 'sprinter profile' that top black
sprinters have. Slower white and black athletes should not fit this profile" (idem,
pp. 153/154).

Hoewel Phillips het bestaande onderzoek dat relevante fysiologische 'rassen' ver-
schillen aantoont als onwetenschappelijk diskwalificeert, stelt hij dat het veronder-
stellen van raciale verschillen in sportprestaties op zich een wetenschappelijk legi-
tieme vraag is. Hij bekritiseert dan oak de 'rnoraalridders' die het stellen van derge-
lijke vragen en het doen van onderzoek hiernaar reeds als uitingen zien van racisti-
sche vooronderstellingen. Wat dit laatste punt betreft ben ik het slechts gedeeltelijk
met hem eens. Op zich denk ik dat onderzoek naar biologische verschillen tussen
etnische groepen niet per definitie fout hoeft te zijn, zeker niet wanneer het bijvoor-
beeld am medische toepassingen gaat (vgl. Coakley, 1998).Net als vrouwen over het
algemeen gedeeltelijk andere predisposities hebben voor bepaalde ziektes (wat
zowel door 'natuurlijke' als 'sociaal-culturele' verschillen zou kunnen worden ver-

91



klaard) , kan ook de leefomgeving en -omstandigheden en mogelijk huidskleur van
invloed zijn op biologische verschillen en disposities tussen etnische groepen.
Hiervoor zouden echter redelijke aanwijzingen moeten zijn die uitgebreid en gefun-
deerd wetenschappelijk onderzoek legitimeren.
Dat mens en met een 'zwarte' huidskleur in enkele takken van sport (basketbal, bok-
-sen) en sportdisciplines (sprint, lange afstand) uitblinken, is op zich geen reden om
te veronderstellen dat huidskleur een kenmerkend criterium is van fysiologische ver-
schillen die funderend zijn voor bepaalde sportprestaties. Zeker niet wanneer
bekend is dat er grote sociaal-economische en culturele verschillen zijn tussen
'witte' en 'zwarte' mensen. Dat is vergelijkbaar met de veronderstelling dat (autoch-
tone) Nederlanders, en vooral Friezen, bepaalde fysiologische disposities hebben om
goed te kunnen schaatsen. Phillips (1993) noemt het voorbeeld van de opzienbaren-
de sportprestaties van voormalig Oost-Duitsland dat een relatief kleine populatie
kende. Hij stelt dat vrij duidelijk is dat niet zozeer genetische voordelen als een
wetenschappelijk ondersteund en rigide selectie- en trainingsregime de juiste ver-
klaring biedt. Ook de Nederlandse schaatsprestaties (of internationaal aansprekende
resultaten in zwemmen, volleybal of hockey) worden door vrijwel iedereen vooral in
het licht gezien van een specifieke maatschappelijke traditie, cultuur en technische
ontwikkeling.
Het feit dat verschillen tussen 'zwarte' en 'witte' sporters wel bij voorbaat gezocht
worden in biologische verschillen lijkt kortom niet geheel (wetenschappelijk) neu-
traal, objectief en onschuldig, maar wel degelijk uitdrukking te zijn van racialisering
en racistische vooroordelen (Davis, 1990; Hoberman, 1997). Al eerder gaf ik aan dat
de rassencateqorieen 'wit en 'zwart' (evenmin als de seksecateqorieen man en
vrouw) geen eenduidig te onderscheiden, dichotome cateqorieen betreft. Coakley
(1998, p. 251) geeft het voorbeeld van de Amerikaanse golfer Tiger Woods wiens
etnische achtergrond zeer complex is: een kwart Thai, een kwart Chinees, een kwart
Afro-Amerikaans, een achtste Indiaans (native-American) en een achtste ('wit')
Europees:

"many in the USrefer to him as 'black' , while he refers to himself as 'Cablinasian
(Caucasian, Black, Indian, Asian)'. But where [does he] fit in a racial classification
system? And what does biology have to do with it?"

Het verleden heeft reeds vele malen aangetoond dat aanleidingen tot en interpreta-
ties van 'objectief' medisch-wetenschappelijk onderzoek naar sekse en ras/etniciteit
niet waardevrij zijn. Hoewel ik van mening ben dat fysiologisch onderzoek, waarbij
onder andere gecategoriseerd wordt naar sekse, leeftijd en etniciteit niet per defini-
tie 'slecht' is, ben ik me ook terdege van bewust dat dergelijke cateqorieen sociale
constructies zijn en onderzoeksvragen en interpretaties niet losstaan van hegemoni-
ale machtsverhoudingen. Hoberman (1997) laat bovendien zien dat vooral de media
veel invloed hebben op de manier waarop redelijk 'objectieve' resultaten gecommu-
niceerd worden en door het brede publiek worden gemterpreteerd. Wanneer weten-
schappelijk wordt aangetoond dat Keniaanse atleten gemiddeld een andere
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lichaamsbouw en een hogere zuurstofopname hebben dan atleten uit andere landen
(en daarom de lange afstanden in de atletiek domineren; Saltin, 200139), wil dat niet
zeggen dat alle 'zwarte' mens en daardoor beter kunnen hardlopen, maar heeft dit
waarschijnlijk te maken met bepaalde ecologische omstandigheden. In de Spits van
27/1112000 werden de uitkomsten van het Deense onderzoek naar Keniaanse hardlo-
pers op de sportpaqina echter vermeld onder de kop 'Zwarte atleten sneller door
genen'. Men kan zich verder afvragen of dit onderzoek ook was uitgevoerd als
Kenianen overwegend 'wit' waren geweest.

2.2.2.4 Sociaal-economische en culturele verschillen en machtsverhoudingen
Naast of in plaats van biologische verklaringen en betekenisgeving geven vooral
sociologen andere verklaringen voor en betekenissen aan etnisch/raciale verschillen.
Deze vertogen zijn meer geworteld in sociaal-economische en culturele posities van
verschillende etnische groepen en hun onderlinge machtsverhoudingen.
Hierboven werd reeds verwezen dat de onder- en overrepresentaties van bepaalde
etnische groepen binnen de sport als geheel of binnen specifieke takken van sport in
het bijzonder, onder andere te verklaren zijn uit culturele tradities en sociaal-econo-
mische posities. In Nederland zijn voetbal en vechtsporten onder andere populair
onder jongens en mannen uit diverse groepen etnische minderheden, omdat deze
sporten ook in de landen van herkomst vaak frequent beoefend worden.
Vechtsporten zijn bovendien relatief recentelijk gelmporteerd door verschillende
etnische groepen (Lagendijk, 1991; Theeboom, 2001). Een interessant voorbeeld in
dit geval is cricket dat onder autochtone Nederlanders vrijwel uitsluitend door perso-
nen uit hogere sociale klassen wordt beoefend. Daarnaast is echter ook een grote
groep Hindoestaanse Surinamers en aliochtonen uit landen als India en Sri Lanka in
etnisch 'gemengd' of 'eigen' verband actief (Janssens, 1999; Stokvis, 1991).

"Sport maakt deel uit van een westerse, moderne, burgerlijk geseculariseerde
levenswijze, die leden van sommige minderheidsgroepen zich niet eigengemaakt
hebben... Doordat de meeste leden van minderheidsgroepen migranten zijn en
nog niet zo lang in Nederland verblijven, is et, voor zover men aan sport doet, een
tendens om verenigingen van landgenoten te vormen. Dit komt niet alleen voort
uit het streven in de eigen vertrouwde steer te verkeren, het is ook een uiting van
... etnicering .... Hierbij is sprake van groepsvorming op basis van eigen etnische
en culturele symbolen in interactie en communicatie met de nieuwe samen-
levinq." (Stokvis, 1991, p. 8/9).

Het vormen van 'eigen' verenigingen en sterke concentraties van etnische minderhe-
den in bepaalde takken van sport wordt behalve met de culturele achtergrond tevens
in verband gebracht met een proces van etnicering en identificatie, waarbij de socia-
le positie van etnische minderheden en processen als marginalisering en discrirnina-
tie een belangrijke rol spelen.
De lagere sociaal-economische en gemarginaliseerde posities die etnische minderhe-
den in de ontvangende samenleving over het algemeen innemen, wordt mede
genoemd als verklarende factor waarom mannelijke leden uit etnische minderheden
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relatief veel deelnemen aan bepaalde professionele volksporten. Mannen met een
niet-Nederlandse etnische achtergrond zijn in veel arbeidssectoren nog sterk onder-
vertegenwoordigd en als het om hogere posities gaat, vaak zelfs helemaal onzicht-
baar. Mede hierdoor kan (professionele) sportbeoefening voor deze mannen bijdra-
gen aan sociale mobiliteit en de constructie van een 'zwarte' en 'mannelijke' iden-
titeit (Major, 1990; Messner, 1990). Omdat 'zwarte' mannen evenals bijvoorbeeld
homoseksuele mannen niet (kunnen) voldoen aan het hegemoniale beeld van manne-
lijkheid, dat geconstrueerd is rondom 'witte', heteroseksuele mannen die op sociaal-
economisch gebied succesvol zijn, wordt een soort 'hypermasculiniteit' geconstru-
eerd rondom lichamelijke spierkracht, competitie, doorzettingsvermogen, agressie en
misogynie (vgl. ook Connell, 1990, 1995; Klein, 1990). Deze verklaringen worden
vooral in Noord-Amerikaanse literatuur gegeven waar een sterk raciaal vertoog
heerst en sport soms als een van de weinige mogelijkheden gezien wordt om uit de
'zwarte' getto's te ontsnappen. Lagendijk (1991)noemt in zijn verklaring van de
bovenproportionele deelname van (mannelijke) jongeren uit diverse groepen etni-
sche minderheden aan vechtsporten ook de interactie tussen de heersende cultuur
en diverse (etnische specifieke) jeugd-, muziek- en lichaamsculturen, waarbij aspec-
ten als 'mannelijkheid' (identiteit, solidariteit en competitie), vermaak en verzet van
belang zijn voor gemarginaliseerde groepen.
Bovendien kan de zichtbaarheid van 'zwarte' of andere niet-westerse topsporters
een bron van 'empowerment' zijn voor 'zwarte' en andere niet-westerse mannen en
vrouwen, en als voorbeeld dienen voor jongeren uit etnische minderheden. Hoewel
in het voorgaande gesteld is dat ras en ook etniciteit in feite sociale constructies zijn
die gevormd worden binnen bepaalde machtsverhoudingen, neemt dat niet weg dat
raciale en etnische identificatie reele processen zijn die paradoxaal genoeg vaak juist
voorwaarde zijn voor processen van emancipatie en deconstructie.

In relatie tot sekse gat ik reeds aan dat bij het positief waarderen van als 'vrouwe-
lijk' geconstrueerde waarden, handelingen en activiteiten steeds 'het gevaar' op de
loer ligt dat daarmee seksecategorisatie juist bevestigd wordt. De 'black power'
beweging met slogans als 'black is beautiful' en de wereldbekende groet met gebal-
de vuist van de 'zwarte' sprinters Smith en Carlos tijdens de Olympische Spelen in
Mexico (1986)vervullen een vergelijkbare functie in het ornbuigen van wat binnen
het hegemoniale ('witte') gedachtegoed als negatief gewaardeerd werd. Positieve
waardering van en identificatie met dat wat als 'zwart' geconstrueerd is, bevestigd
uiteindelijk echter raciale constructies van 'zwart' en 'wit' (hooks, 1995; Miles, 1989).
Onder andere Coakley (1998)en Jarvie (1991)hebben laten zien dat uit Noord-Ameri-
kaans en Engels onderzoek blijkt dat de sportkeuze van zowel 'witte' als 'zwarte' jon-
geren en de stimulering vanuit hun omgeving beinvloed wordt door hegemoniale
opvattingen over de relatie tussen huidskleur en sportieve prestaties. Coakley (1998)
geeft het voorbeeld van een jong 'wit' basketbal- en sprinttalent op een 'witte' basis-
school dat niet van plan is om voor een van deze sporten te kiezen tijdens zijn ver-
volgopleiding, omdat hij van mening is dat hij verslagen zal worden door 'zwarte'
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jongens. Hij zou daarom liever kiezen voor voetbal of de langere loopafstanden.
In Nederland is de invloed van hegemoniale 'raciale' beelden nog niet onderzocht.
WeIwordt steeds meer gesproken in een geracialiseerde terminologie van 'zwarte'
en 'witte' sportverenigingen en 'zwarte' en 'witte' vlucht-? (Janssens, 1999) zonder
een uitleg te geven van de gebruikte termen of deze tussen haakjes te plaatsen en
waarbij 'zwart' bovendien vaak voornamelijk verwijst naar Turkse of Marokkaanse
sporters. Verklaringen voor de huidige ontwikkelingen worden hoofdzakelijk gezocht
in sociaal-culturele process en van etnische identificatie, integratie en discriminatie.

Al eerder werd opgemerkt dat zowel biologische als sociaal-culturele verklaringen
van deelname- en prestatieverschillen tussen etnische groepen vooral over mannen
gaan. Ook de eerder genoemde positief gewaardeerde processen die nauw gelieerd
zijn aan etniciteit en sport, zoals sport als middel tot sociale integratie en de slogan
'sport verbroedert' hebben met name betrekking op jongens en mannen. Zowel
Engelstalige als Nederlandstalige studies naar etnische relaties en sport - zowel van-
uit een perspectief van socialisatie en integratie als discrirninatie (bijv.Janssens,
1999; Meloen & Eersteling, 1994) - hebben vooral betrekking op typische 'mannen-
sporten' (zoals basketbal in Amerika en voetbal en vechtsporten in Nederland) en
jongens en mannen met diverse etnische achtergronden.
Veel minder aandacht is er voor etnische relaties in (en door) sport tussen vrouwen.
Dit heeft onder andere te maken met de relatieve onzichtbaarheid van 'niet-witte' of
allochtone vrouwen in de (top)sport. Uit divers sportdeelnameonderzoek in
Nederland (bijv. DSP,2000; Duyvendak, e.a., 1998; Hoolt, 1987) is inmiddels bekend
dat allochtone meisjes en vrouwen in het algemeen en meisjes en vrouwen met een
islarnitische achtergrond in het bijzonder (o.a. Turks en Marokkaans) weinig sport en
in vergelijking met autochtone meisjes/vrouwen en allochtone jongens/mannen van
dezelfde leeftijd. Ter verklaring worden behalve etnisch-culturele ook religieuze
factoren genoemd zoals de ondergeschikte positie van vrouwen in islamitische (en
andere niet-westerse) culturen. Oorzaken en verklaringen worden vooral gezocht en
neergelegd bij etnische rninderheden. Veel minder aandacht is er voor processen van
hegemoniale beeldvorming en sekse- en etniciteitsconstructies door de etnische
meerderheid (vgl. Mackenzie Dewar, 1991).
Dat sociale relaties als sekse en etniciteit niet onafhankelijk van elkaar bestaan,
maar met elkaar in interactie staan en hegemoniale posities continue betwist wor-
den werd ook duidelijk in enkele relatief recente rechtszaken in de Verenigde Staten
waarbij 'zwarte' mannelijke topsporters werden aangeklaagd voor verkrachting van
'witte' vrouwen. Op basis van sekse nemen 'zwarte' mannen (in de sport) een qepri-
vilegieerde positie in ten opzichte van 'witte' vrouwen, maar bevinden 'witte' vrou-
wen zich in een geprivilegieerde positie ten opzichte van 'zwarte' mannen, op basis
van ras/etniciteit (vgl. Young, 1997; Zack, 1997).
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In deze paragraaf heb ik proberen aan te geven dat ondanks er, in tegenstelling tot
sekse en leeftijd, in de wedstrijdsport geen formeel onderscheid (meer) gemaakt
wordt naar etniciteit/ras, tach diverse process en van structurele, culturele en affec-
tieve in- en uitsluiting plaatsvinden. Net als met betrekking tot sekserelaties worden
dorninante betekenisrelaties rondom etniciteit en ras in en door de sport continu
bevestigd en uitgedaagd.
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk ga ik nag specifiek in op wat er bekend is
over in- en uitsluiting naar sekse en etniciteit in relatie tot sport en jongeren.

2.3 Sport, jongeren en in- en uitsluiting: wat is er bekend?

In Nederland is in vergelijking tot andere landen nog relatief weinig inhoudelijk
(sociaal-kritisch) onderzoek verricht naar de relaties tussen etniciteit en sport, maar
relatief veel in vergelijking tot relaties rondom sekse en sport, dat eigenlijk al langer
een beleidsissue is. Een van de mogelijke oorzaken hiervoor is dat etniciteit, in
tegenstelling tot sekse, geen formeel structure rend kenmerk is van sportbeoefening
en er daarom op basis van Iidmaatschapscijfers van verenigingen en bonden weinig
inzicht bestaat in de deelname van verschillende etnische groepen.30 Bovendien
werd etniciteit tot voor kort niet meegenomen in landelijke onderzoeken naar sport-
deeiname (bijv.van Prinsen & Kropman, 1992; SCP,2000),waardoor aparte inventari-
saties noodzakelijk waren am meer inzicht te krijgen. Verder lijkt een van de oorza-

I

I ken dat sport in relatie tot allochtonen eerder gezien wordt als voorbeeld van en
beleidsinstrument vaor sociale integratie, terwiji sport minder aansprekend is wat
betreft vrouwenemancipatie. Tensiotte kan nag gesteld worden dat er in de laatste
decennia tiberhaupt veel onderzoek naar etniciteit verricht is, omdat integratie van
etnische minderheden een belangrijk beleidsthema is waar enorm veel geld voor vrij-
gemaakt wordt (Rath, 1991).Niet aileen biedt deze beleidsprioriteit rechtstreeks legi-
timatie voor onderzoek, maar oak voor allerhande projecten, waarnaar vervolgens
weer (evaluatie)onderzoek gedaan wordt. Aan de hand van een beleidsanalyse van
het thema sport en sociale integratie (Elling & De Knop, 1999) en een screening en
monitoring van diverse projecten naar jeugdsport en sociale integratie (JiB, 2001)
kan geconcludeerd worden dat tot dusverre niet zozeer duidelijk~in hoeverre sport-

~mulering bfdraa aan sociale integratie, maar weI dat sociale integratie zowel op
Iandelijk als lokaal beleidsniveau in toenemende mate als Ie itimerinq gebruikt
wordt voor sportstimulering projecten.

2.3.1 (Non)participatie

Afhankelijk van de definitie van sportdeelname (wat is sport, intensiteit) en de leef-
tijdsafbakening doet een uiteenlopend deel van de jongeren aan sport (DSP,2000;
SCP,2000, zie ook tabel Bl in de bijlagen). Bijna 9 van de 10 jongeren tussen 12 en
19 jaar deed in 1999 minstens een keer per jaar aan sport; 42% daarvan sportte
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wekelijks. In Amsterdam liggen deze cijfers nog iets lager. Gemiddeld sporten jonge-
ren zo'n vier uur per week en het merendeel is lid van een sportvereniging, hoewel
dit aantal met toenemende leeftijd sterk daalt, vooral in Amsterdam (DSP,2000). De
meest populaire sport en zijn zwemmen, fitness/aerobics en voetbal; in georgani-
seerd verband scoren ook gymnastiek, tennis en hockey hoog onder de jeugd
(NOC*NSF,1999, zie ook tabel B2 in de bijlagen). De meeste van deze sporten zijn
echter geen typische jeugdsporten, maar worden ook door volwassenen het meest
beoefend. Het totale ledental in de georganiseerde sport bestaat voor ongeveer een
derde uit jeugd en jongeren tot 18 jaar (NOC*NSF,1999).De meeste takken van sport
in georganiseerd verband worden dan ook door meer volwassenen dan jongeren
beoefend. Bij enkele sport en ligt het percentage jongeren echter hoger dan het per-
centage volwassenen. Het gaat hierbij vooral om de individuele sporten judo, gym-
nastiek, zwemmen en fietscross. Een aantal traditionele teamsporten, zoals basket-
ball, hockey en korfbal worden in georganiseerd verband door jongeren evenveel als
of meer dan ouderen beoefend. Verder blijken relatief nieuwe en kleine sporten als
dans sport, honk- en softbal en diverse vechtsporten bij jongeren relatief populair.

In tegenstelling tot de sportparticipatie van etnische minderheidsgroepen kunnen de
participatiecijfers van meisjes en vrouwen weI worden afgeleid uit bondscijfers die
via NOC*NSFworden uitgegeven. Ook in algemene en lokale sportdeelname onder-
zoeken worden deelnamepercentages reeds geruime tijd naar sekse en leeftijd gedif-
ferentieerd. Uit deze cijfers blijkt dat vanuit een brede definitie van sportdeelname
(autochtone) meisjes ongeveer evenveel aan sport doen als (autochtone) jongens.
WeI sporten (autochtone en allochtone) meisjes vaker recreatief en minder in georga-
niseerd en competitief verband; binnen de georganiseerde jeugdsport ligt het per-
centage meisjes op 39% (NOC'NSF, 1999)31.Tevens bestaan er veel sporttakspecifie-
ke verschillen. Terwijl tennis en hockey relatief sekseneutraal zijn, vormen meisjes
en vrouwen bijvoorbeeld slechts 6% van het totaal aantal van meer dan een miljoen
georganiseerde voetballers. Ook het merendeel van de overige sporten waaronder
vechtsporten, gemotoriseerde sporten, wielrennen en basketbal worden door meer
jongens/mannen dan meisjes/vrouwen beoefend (vgl. Emancipatieraad, 1997).
Paardensport, gymnastieklturnenlaerobics, handbal en kunstschaatsen zijn daaren-
tegen typische meisjessporten.
Het meeste onderzoek naar sport en etniciteit gaat over de mate en vorm van partici-
patie van diverse groepen etnische minderheden, vooral wat betreft de grootste
groepen van het minderhedenbeleid van de overheid: Surinamers, Antillianen,
Turken en Marokkanen. Zo deden onder andere Zwaard (1984), Brasse (1985),Hoolt
(1987), Bakthali & Ramsahai (1990) en Duyvendak e.a. (1998) op lokaal niveau onder-
zoek naar de sportparticipatie van etnische minderheden, voornamelijk onder jonge-
renoDe gevonden percentages in de diverse studies zijn moeilijk vergelijkbaar,
omdat uiteenlopende methoden zijn gebruikt en de steekproeven soms erg klein zijn
(zie ook Lagendijk en Van der Gugten, 1996).Toch zijn er wel enkele algemene
bevindingen die ook bevestigd worden in een recent algemeen sportdeelname
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onderzoek van de Gemeente Amsterdam en DSP (2000).20 blijkt dat de sportdeelna-
me van jongens uit verschillende etnische groepen nauwelijks verschilt. WeI sporten
jongens uit etnische minderheden relatief vaak in commercieel of ongeorganiseerd/-
particulier (bijv. in park) verband en zijn ze in sommige sporten relatief (over)ver-
tegenwoordigd, maar in de meeste sporten ondervertegenwoordigd. Vooral de sport-
deelname van allochtone meisjes, en dan met name (Turkse en Marokkaanse) meis-
jes met een islamitische achtergrond is lager dan die van autochtone meisjes. In ver-
gelijking tot autochtonen zijn leeftijds- en sekseverschillen in sportdeelname, waarbij
de sportdeelname van ouderen en vrouwen lager ligt, bij de diverse groepen alloch-
tonen groter. De meerderheid van de etnische minderheden sport in gemengd ver-
band in 'reguliere' sportclubs; in ongeorganiseerd verband sport en allochtonen daar-
entegen relatief vaak in etnisch homogene kring of in etnisch gemengd verband zan-
der autochtonen. Populaire takken van sport onder allochtone jongens en mannen
zijn vooral voetbal, vechtsporten en basketbal.F Ook allochtone meisjes beoefenen
deze, in Nederland als 'mannelijk' geetiketteerde, sporten relatief vaak in vergelij-
king met autochtone meisjes. Maar net als onder autochtone meisjes zijn ook fit-
ness/aerobics en zwemmen populaire activiteiten.

De centrale vraag in het empirisch onderzoek onder jongeren in relatie tot structure-
Ie integratie/differentiatie en in-/uitsluiting in en door de sport is in hoeverre, op
welke wijze en met wie jongens en meisjes met uiteenlopende etnische achtergron-
den deelnemen aan sport in het algemeen en specifieke sporten in het bijzonder.

2.3.2 Acceplalie en discriminatie

In Nederland zijn nog relatief weinig studies verricht die inzicht geven in de heer-
sende waarden en normen en dominante beeldvorming over gemarginaliseerde groe-
pen in de sport. In het kader van het onderzoeksprogramma Waarden en Normen in
de Sport, deel I (1994-1998)en II (1998-2001)zijn echter diverse meerjarige studies
verricht waarin aandacht is voor het expliciteren en analyseren van dominante en
marginale, expliciete en impliciete waarden en normen (Steenbergen, e.a., 1998;
2001). In hun onderzoek naar bestuurders van sportverenigingen vonden
Anthonissen & Boessenkool (1998) dat veel traditionele sportverenigingen sterk
gericht zijn op presteren en wedstrijdsport vanuit een piramidemodel (een brede
basis en een smalle top). Daarbij krijgt recreatieve (jeugd)sportbeoefening weinig
(financiele en beleidsmatige) aandacht en is er vanuit het dominante 'integratieden-
ken' - door de auteurs naar Martin (1992) opgevat als homogeen waardenpatroon-
weinig ruimte voor pluriformiteit.

"Macht, belangen, cultuur, cultuurverschillen en emoties ziiti voor velen onbek-
ende of verborgen dimensies. " (Anthonissen en Boessenkool, 1998, p. 211).

Deze hegemoniale verenigingscultuur wordt voornamelijk geconstrueerd en gecon-
solideerd door autochtone mannen (die overigens steeds jonger en hoger opgeleid
zijn); allochtone jongens en mannen en autochtone en allochtone meisjes en vrou-
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wen maken nauwelijks deel uit en worden nauwelijks gehoord door kaderleden, ook
al bestaat het ledental soms grotendeels uit meisjes/vrouwen of allochtone jeugd. Uit
enkele studies blijkt dat diverse jongeren van sport of vereniging veranderen of
geheel stoppen met sport vanwege een eenzijdige gerichtheid op wedstrijdsport
(bijv.Baar, 1996; De Martelaer, e.a., 1995; Theeboom, 2001).
Knoppers & Bouman (1998b) deden onderzoek naar de arbeidscultuur van
trainers/coaches en naar posities en betekenisrelaties gerelateerd aan sekse in het
bijzonder. Zij vonden dat er een sterke nadruk heerste op de eigen prestatiemogelijk-
heden ('beter zijn dan de sporters') van trainers in verhouding tot pedagogische en
didactische vaardigheden, wat uitsluiting van diverse groepen en eenzijdige identifi-
catiemogelijkheden voor jongeren tot gevolg heeft. De meeste trainers en sporters
nemen (autochtonelw mannen en (gezonde, sterke en snelle) mannenlichamen als
norm voor sportprestaties en het trainersschap. Daarnaast is er sprake van
(hetero)seksualisering van vrouwelijke sporters en trainers. Nietternin geldt er een
gelijkheidsideologie. Uit een onderzoek Knoppers & Elling (1999a) naar beeldvorming
over voetbaltrainers en meisjes-/vrouwenvoetbal onder jongeren werden eerdere
resultaten van diverse doctoraalstudies naar de positie en beleving van meisjes in
het meisjes- en het gemengde voetbal (o.a. Bouwman, e.a, 1992, Ten Pas, 1993;
Trooster, 1994)bevestiqd.> Omdat voetbal nog steeds gezien wordt als echte jon-
gens-/mannensport wordt meisjes-/vrouwenvoetbal binnen verenigingen en door de
'buitenwereld' (o.a. de media) nauwelijks gewaardeerd en ondersteund. Uit
Nederlands onderzoek naar sportuitval onder meisjes van Gerlof (1987)en diverse
buitenlandse studies naar sportbeleving en seksestereotypering (bijv.Archer &
McDonald, 1990; Brandl-Bredenbeck, 2001; Laberge & Albert; 1999; Palzkill, 1990;
Pfister,1999) blijkt eveneens dat jongeren zich duidelijk bewust zijn van seksespeci-
fieke imago's van bepaalde sporten en conflicten kunnen ontstaan tussen sekse-spe-
cifieke waarden en sportdeelname. Opvallend is dat Baar (1996) in zijn studie naar
uitval van jongens bij het turnen 'slechts' sportgebonden, verenigingsgebonden en
persoonsgebonden redenen noemt en hij geen aanwijzingen vond dat het meis-
jesachtige imago van turnen mogelijk een rol speelde bij het stoppen met turnen
door jongens.

In de genoemde studies naar sportparticipatie onder etnische minderheden was
vaak tevens in beperkte mate aandacht voor structurele en culturele belemmeringen
en discrirninatie; vooral onder jongens en mannen. De Jong (1989) en Van Schelven
(1994) deden onderzoek naar allochtone 'categorale' sportorganisaties, waaruit bleek
dat dergelijke clubs soms vooral op sport gericht zijn, maar ook vaak een sociaal-cul-
turele betekenis hebben. Hierbij gaat het vooral om etnische identificatie, om in de
vrije tijd de eigen taal te kunnen spreken en mensen met dezelfde culturele achter-
grond te ontmoeten. Ook stellen sommige organisaties zich ten doel om de jeugd
'van de straat te houden' en daarmee te behoeden voor deelname aan vandalistische
en criminele activiteiten. Uit de studie van Meloen en Eersteling (1994)naar discri-
minatie van allochtonen in de amateursport, kwam naar voren dat expliciete discri-
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minatie weliswaar weinig voorkomt, maar de meeste allochtonen inmiddels 'gewend
zijn' aan, veelvuldig voorkomende, subtiele vormen van discriminatie. WeIblijken
wedstrijden waaraan teams/clubs die voornamelijk of volledig uit etnische minderhe-
den bestaan, vaker confiicten op te leveren dan wedstrijden waaraan aileen autoch-
tone of gemengde teams/clubs meedoen. Dit laatste kwam ook naar voren uit
Janssens (1999) onderzoek naar etnische tweedeling. Daaruit bleek verder dat er een
toename van ailochtone sporters bij een vereniging kan leiden tot een 'witte' vlucht,
maar tevens dat de oprichting van een categorale vereniging door ailochtonen een
'zwarte' vlucht kan veraorzaken bij gemengde clubs. Bovendien concludeerde hij dat
veel allochtonen niet zouden sporten als ze dat niet in 'eigen' kring zouden mogen of
kunnen. In Nederland is nog niet onderzocht in hoeverre etnisch-gerelateerde beeld-
vorming over sport in het algemeen en specifieke takken van sport (o.a. via de
media) in het bijzonder van invloed is op de sportkeuzes van jongeren en de domi-
nante beelden over etnische groepen (vgl. Van Sterkenburg, 2000, 2001).

De centrale vraag in het empirisch onderzoek onder jongeren in relatie tot culturele
in- en uitsluiting en sport is welke beelden jongens en meisjes met uiteenlopende etni-
sche achtergronden hebben over (verschillende takken van) sport en op welke wijze
deze gerelateerd zijn aan normatieve betekenisgeving random sekse en etniciteit.

2.3.3 Soda Ie identificatie en distantie

Hoewel nauwelijks thematisch onderzoek is gedaan naar vormen en pracessen van
sociaalaffectieve integratie en uitsluiting onder jongeren is uit algemene belevings-
studies onder de jeugd wel bekend dat sociale contact en belangrijk zijn (Baar, 1996;
Brinkhoff, 1998; De Martelaer, e.a., 1995)Uit deze onderzoeken komt tevens naar
voren dat hun sportparticipatie beinvloed wordt door waarden en norrnenorientaties
van hun ouders en het sociale netwerk van leeftijdsgenoten waarin zij verkeren. De
aard van de sociale contact en tijdens en random het sporten zijn eveneens van
invloed op de plezierbeleving en daarmee op de continuiteit van deelname. Kinderen
en jongeren worden regelmatig door vrienden gestimuleerd om een bepaalde sport
te beoefenen, waar ze vervolgens vaak nieuwe contacten opdoen. Hoewel de wed-
strijdsport over het algemeen naar sekse gescheiden is, vinden - vooral in individue-
le sporten waar overwegend 'gemengd' getraind wordt - ook regelmatig (hetera)sek-
sueel gerichte interacties plaats. Tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook via de
kantine, feesten of toernooien bestaat voldoende gelegenheid tot ontmoeting en
intensivering van contacten. Niet duidelijk is echter hoeveel jongeren tijdelijke of
langdurige vriendschapsrelaties aangaan in of via de sport. Bovengenoemde studies
laten tevens zien dat sommige jongeren stoppen met een bepaalde sport of bij een
specifieke organisatie omdat ze (vanwege selectiecriteria) niet meer samen met hun
vriend(en) kunnenlmogen sporten, omdat hun (beste) vriend ook stopt, of omdat ze
niet in de groep worden opgenomen.
De mate van sociaal contact, het aangaan van vriendschappen en de sociale binding
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verschillen niet aileen per individu. Ook aspecten als de tak van sport, het prestatie-
niveau en socials identiteiten zijn hierop van invloed.
Weiss e.a. (1996)vonden in hun onderzoek dat kenmerken van de 'beste' sportvriend
van jongeren van 8-16 jaar niet wezenlijk verschillen van andere vriendschappen. Uit
het onderzoek van Pfister (1999) en Elling en De Knop (1999)onder (jong) volwasse-
nen kwam echter naar voren dat er weI degelijk verschillen lrunnen zijn tussen
sportvrienden en overige vriendschappen. Door veel sporters worden sportvrienden
eerder vergeleken met 'colleqa's' van het werk en geven zij aan een minder hechte
band met hen te hebben dan met hun 'echte' vrienden buiten de sport. Bij intensieve
sporters lijkt er eerder sprake te zijn van een grotere overlap, omdat sport voor hen
de belangrijkste sociale context is. Ook bij recreatieve (team)sporters geldt dat er
vaak een overlap bestaat, omdat veel mens en samen sporten met vrienden die zij al
kennen van buiten de sport.
Bij teamsporten, die voorheen vooral door mannen werden beoefend, lijkt sociaal
contact meer ingebed dan bij individuele sporten. Ook wedstrijdsport lijkt sociaal
contact te intensiveren, omdat dan vaak samen gereisd en nagepraat wordt. Meer
contact betekent echter niet per definitie 'meer vriendschappelijk'. Pfister (1999) stelt
dat vooral teamsporten vrouwen ook de mogelijkheid biedt om kameraadschappen
op te bouwen die enerzijds minder 'close' zijn dan andere vriendschappen en ander-
zijds juist intiemer vanwege de fysieke interactie. Het 'eigene' aan sportvriendschap-
pen wordt volgens haar vooral gekenmerkt door de specifieke lichamelijkheid, erva-
ren emoties en nabijheid. Net als in andere sectoren van de samenleving verschillen
de diverse contact en die men in de sport opdoet kortom van (goede) bekende, tot
kameraad, tot vriend. Dat de meeste contacten via de sport geen 'echte vrienden
zijn, wil echter niet zeggen dat de andere vormen van sociaal contact niet belangrijk
zijn. Door in groepsverband te sporten kunnen sociale netwerken en daarmee moge-
lijkheden voor informatie-uitwisseling, steun en waardenoverdracht worden uitge-
breid.
In tegenstelling tot Noord-Amenka waar sporters vaak een eigen groep vormen, de
'jocks' (zie o.a Youniss & Smollar, 1985), lijkt 'goed zijn in sport' in Nederland en
andere West-Europese landen in eerste instantie minder bepalend voor de sociale
identiteit en (groeps)status van jongeren. Toch lijken ook hier bepaalde relaties te
bestaan tussen (het tonen van) een goede sportvaardigheid en de populariteit van
bepaalde (groepen) jongens en meisjes. Vooral onder jongens uit lagere sociale klas-
sen, waaronder veel ailochtone groepen, lijkt goed zijn in voetbal en vechtsporten
bijvoorbeeld statusverhogend te zijn (Arts, 1997; Giljam, 1988; Saharso, 1992). Ze
kunnen in de sport voor elkaar 'door het vuur gaan', maar ook strijd leveren om de
'snelste' of 'sterkste' te zijn. Onder meisjes draagt sportdeelname minder bij aan een
positief zelfbeeld en de sociale status dan onder jongens (Jennifer Hargreaves, 1994;
Naber, 1991).WeI kunnen sommige meisjes, mede op grond van hun sportprestaties,
als 'one of the boys' worden opgenomen in een jongensgroep. Brinkhoff (1998) vond
dat sportbeoefening met vrienden en/of de 'beste' vriend(in) zowel bij jongens als
meisjes afnam in de leeftijd van 13-19 jaar, maar dat het onder jongens een belangrij-
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kere plaats bleef innemen. Sportbeoefening met een partner van het andere geslacht
nam in deze periode juist toe.
De meeste studies over interetnische contacten en sportbeoefening gaan aileen of
voornamelijk over mann en en de meeste sportbelevingstudies onder meisjes gaan
over autochtone meisjes. De laatste jaren is echter tevens wat meer inzicht verkre-
gen in de sportbeleving en de betekenis van sport binnen sociale netwerken van all-
ochtone meisjes, voornamelijk in relatie tot de islam (bijv.Hoolt, 1987; De Knop e.a.,
1996; Lovell, 1991; Zaman, 1997).De populistische zinsnede 'sport verbraedert' ver-
wijst echter vooral naar vriendschappen tussen (jonge) mannen met uiteenlopende
culturele, etnische of nationale achtergronden. Het geeft een ideaalbeeld van de
instrumentele functie die sport zou kunnen vervullen en is gebaseerd op de contact-
hypothese en de vermeende neutraliteit van sport. Hoewel sportdeelname door jon-
geren meestal in etnisch gemengd verband plaatsvindt geven diverse auteurs ook
aan dat niet automatisch mag worden aangenomen dat etnisch gemengde sportbe-
oefening tevens leidt tot meer interetnische vriendschappen of verbondenheid (Buijs,
1993; Chu & Griffey, 1982; Duyvendak e.a., 1998; Poisson, 1999).Zoals gesteld lijken
de meeste sportvriendschappen beperkt te blijven tot het samen sporten en elkaar
groeten buiten de sport. Zeker interetnische vriendschappen die sportoverstijgend
zijn, lijken slechts in beperkte mate voor te komen. Niet aileen de mogelijkheden tot
en de mate van contact, maar ook de sociale afstand tussen mensen met verschillen-
de etnische achtergranden speelt hierbij een rol. Janssens (1999)vond dat ailochto-
nen die in 'eigen' verenigingen of in 'eigen' teams in een reguliere vereniging spe-
len, in vergelijking tot ailochtonen die 'gemengd' sporten, het meeste contact heb-
ben met hun clubgenoten, ook buiten de sport (voetbal) om. Op basis van pracessen
van etnische identificatie en distantie lijkt er onder jongeren soms ook sprake te zijn
van een bewuste toename van intra-etnische contacten, vriendschappen en geza-
menlijke activiteiten, maar vanuit instrumentele redenen (taal, 'sociaal kapitaal) kie-
zen jongeren uit etnische minderheden soms ook bewust voor (sportieve) omgang
met Nederlandse jongeren en/of het vermijden van sociale omgang en vriendschap-
pen binnen eigen kring (Buijs, 1993; Saharso, 1992).
De centrale vraag in het empirisch onderzoek onder jongeren in relatie tot affectieve
integratie, uitsluiting en sport is in hoeverre en op welke wijze jongens en meisjes
met uiteenlopende etnische achtergronden met elkaar omgaan en nieuwe vriend-
schapsrelaties aangaan.

2.4 Samenvattend

De hedendaagse sport is weliswaar sterk gepluriformiseerd, maar de 'harde kern'
van de traditionele wedstrijd- en verenigingssport, die vooral geconstrueerd is rand-
om 'witte' mannelijke waarden en normen, neemt nog steeds een centrale plaats in
binnen de sportpraktijk en het sportbeleid. Sport als sociale en lichamelijke praktijk
construeert en bevestigt heersende beelden over 'zwarte' mannen als 'natuurlijke'
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sporters die groter, sneller en sterker zijn dan 'witte' sporters en van ('witte') vrou-
wen als fysiek zwakker en emotioneler dan mannen. Tegelijkertijd worden dergelijke
betekenissen ook steeds opnieuw uitgedaagd binnen (subculturen van) de sport.
De Nederlandstalige literatuur over sociale in- en uitsluiting van jongeren in de sport
in relatie tot sekse en etniciteit geeft vooral inzicht in deelname. In mindere mate is
er onderzoek gedaan naar culturele en affectieve inclusiviteit (acceptatie en identifi-
catie) en exclusiviteit (discriminatie en distantie) hoewel hierover in beleid en prak-
tijk wei diverse veronderstellingen leven die regelmatig als legitimatie gebruikt wor-
den voor sportstimulering. In het empirisch onderzoek zal gekeken worden naar de
mate van sportparticipatie van jongens en meisjes met verschillende etnische achter-
gronden en in welke mate participatie gerelateerd is aan normatieve beeldvorming
en affectieve omgangs(v/n)ormen.

NOTEN

1 Ook de jeugd die in het empirische deel centraal staat kan gezien worden als een bepaald soci-

aal construct dat onderdeel uitmaakt van hegemoniale machts- en betekenisrelaties rondom
leeftijd. In deze studie stel ik echter niet zozeer leeftijd, maar vooral de sociale relaties sekse en

etniciteit centraal. In dit hoofdstuk zal ik dan ook slechts zijdelinqs de relatieve 'eigenheid' en
constructie van leeftijdscategorieen zoals de 'jeugd' aan de orde stellen.

2 Schnyder & Spreitzer (1978) beschrijven de relatie tussen sport en waarden als 'reflectie' en
'transrnissie'. Loy, McPherson & Kenyon (1978) verwijzen eveneens naar het paradoxale karak-
ter van sport: 'profound on the one hand and profane on the other' (p.420).

3 Vanreusel & Bulcaen (1992) onderscheiden in feite vijf opvattingen over de relatie tussen sport
en cultuur: protocultuur, spiegelcultuur, massacultuur, subcultuur en tegencultuur. Van al deze

omschrijvingen van de relatie tussen sport en samenleving zijn exemplarische voorbeelden te
noemen (vgl. Elling, 1994, voor voorbeelden in relatie tot de thematiek sekse en sport). De over-
name van begrippen en waarden uit de sport in het dagelijks leven, zoals fair play, is een voor-
beeld van sport als protocultuur. Voetbal en meer recentelijk ook fitness kunnen bijvoorbeeld
gezien worden als massacultuur, terwijl sportk1immen, surfen of skateboarden eerder gezien
kunnen worden als specifieke subculturen, die passen bij een bepaalde levensstijl. Het sterke

accent op presteren en records in de tops port (citius altius, fortius) kan als spiegelcultuur
genoemd worden van de (kapitalistische) moraal op de arbeidsmarkt. Tamboer en Steenbergen
(2000) maken een onderscheid in drie theoneen: correspondentie-, tegenwereld en idealise-
rinqstheorieen, Binnen correspondentietheorieen geldt voornamelijk de metafoor van sport als

spiegel van de samenleving. Voorts stellen zij dat idealiserinqstheorieen eigenlijk te beschou-
wen ziin als afgeleide van tegenwereldtheorieen.

4 Een spel kan volgens Suits (1988, p.43) gekarakteriseerd worden als een vrijwillige poging om
onnodige obstakels te overwinnen.

5 Uitzondering hierop is natuurlijk de (professionele) topsport, waarbij sportbeoefening vaak gro-

tendeels samenvalt met arbeid of de dagelijkse levensinvulling.
6 Ik ben het echter op dit punt niet volledig eens met Tamboer & Steenbergen (2000) die in navel-
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ging van Morgan stellen dat vertegenwoordigers van hegemonie-theorieen, zoals John
Hargreaves (1986), tot de correspondentie-theorieen kunnen worden gerekend omdat ze sport

aileen als 'spiegel' zien. Zo gaat Hargreaves naar mijn idee meer uit van een soort 'dubbelka-
rakter' omdat hij ook de specifieke kenmerken van sport als sociale praktijk onderkent. Ondanks
zijn constructivistische visie op sport, verleent hij tevens een bepaalde autonornie aan sport. Hij
noemt zes kenmerken:

spelen (in de zin van 'play' volgens Huizinga)
regelgeleid

wedstrijd (onzekere uitkomst)

drarnatisch element/performance
rituele praktijk (regelgeleide activiteit met symbolisch karakter)
lichamelijke praktijk.

Ook feministische theoretici zoals Hall (1996), Hargreaves (1994) en Messner & Sabo (1990)
onderwerpen vooral de institutionalisering van (wedstrijd}sport aan een kritische analyse, maar

onderkennen daarnaast ook het potentisle emanciperende en transforrnerende karakter van
sport als een sociale praktijk met specifieke kenmerken.

7 Ook Steenbergen en Tarnboer (2000) construeren naar mijn idee een vergelijkbaar onderscheid
tussen 'echte' en 'altematieve' sport door het primaat te leggen bij spelsporten en fitnesssport

aileen in instrumentele terminologie te beschrijven. In feite verleggen Tarnboer & Steenbergen
de grens van de sportfilosoof Suits (1988) die voorallicharnelijke spelsporten als de meest echte
vormen van sport waardeert. Suits beargumenteert bijvoorbeeld dat aileen uit zeilen gaan weI
een 'echte' spelsport is, maar categoriseert bejureerde sporten als plankduiken en turnen als
'performances'. Tarnboer & Steenbergen (2000) erkennen de laatste vrijwel zonder meer als

spelsporten (p.37), maar ageren eigeolijk tegen een nog verdere oprekking van het sportbegrip
zoals de opname van 'fitnessactiviteiten' in de sportfamilie.

8 Van Bottenburg (1994) geeft in zijn proefschrift 'Verborgen competitie' het belang aan van
daadwerkelijke fysiek-sociale contacten tussen mens en uit verschillende regio's en landen voor

het verspreiden van sportieve interesses en het oprichten van sportverenigingen. Hij wijst op
machtsverschillen tussen landen en statusverschillen tussen diverse takken van sport en de
hieraan verbonden differentiatie van verspreiding en populariteit. Hij gaat echter nauwelijks in

op machtsverschillen tussen sociale klassen. Hoewel hij aangeeft dat voetbal aanvankelijk door
jonge mannen uit de hogere klassen gespeeld werd en deze sport in tegenstelling tot bijvoor-
beeld cricket, tennis en golf vrij snel democratiseert, lijkt het of de ovemarne en reconstructie

van het voetbal door arbeiders 'vanzelf' gebeurt. Uit Hargreaves' (1986) analyse blijkt dat hier-
bij echter ook machtsrelaties van belang zijn.

9 Tarnboer en Steenbergen (2000) onderkennen dat het ontstaan en de ontwikkeling van de socia-
Ie praktijk sport niet in een a-historisch vacuum he eft plaatsgevonden, maar in een specifiek

sociaal-maatschappelijk verband, met specifieke machtsrelaties (p.52-64), maar zijn tevens van
mening dat specifieke intrinsieke kenmerken sport tot (populaire) sport maken: "Dat juist voet-

bal mondiaal populair kon worden en niet bijvoorbeeld paardvoltige, figuurrijden of cricket, lijkt
niet volstrekt onafhankelijk te zijn, van wat deze activiteiten kenmerkt." (idem, p. 64).

10 Dit is vergelijkbaar met constructies van authentieke lichamelijkheid in een samenleving waarin
het lichaam steeds overbodiger wordt (Bette, 1989).
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11 Terwijl Nederlandse mannen reeds aan het eind van de negentiende eeuw in competities tegen
elkaar uitkwamen werd pas in 1955 gestart met een landelijke competitie van veertien vrou-
wenteams. Deze door een aparte vrouwenbond georganiseerde competitie werd door de KNVB
aanvankelijk als 'wilde competitie' gekenmerkt en dientengevolge kort daarna officieel ingelijfd
bi] de KNVB.

12 In sommige sporten, bijv. vechtsporten en raeien, geldt gewicht eveneens als structurerende
categorie. Lengte is echter in geen enkele sport een structurerende categorie, terwijl dit bij
hoogspringen, volleybal of basketball niet on-Iogisch zou zijn. Ook andere relevante anato-
rnisch-fysiologische kenmerken zoals spier-/vetpercentages, lengte/gewicht ratio en de verhou-

ding tussen lange en korte spiervezels zouden mogelijke criteria kunnen zijn, op basis waarvan
groepen worden ingedeeld.

13 Uit eigen onderzoek naar sociaal integrerende betekenissen van sport (Elling & De Knop, 1999)
bleek oak dat leeftijd en fysieke validiteit door sporters als natuurlijke verschillen werden
gezien op basis waarvan oak aparte graepen of verenigingen kunnen worden gevormd (oude-
ren en gehandicapten), terwijl etniciteit en seksuele voorkeur als 'irrelevante' kenmerken wor-
den gezien, wat gepaard gaat met onbegrip voor aparte homoclubs of verenigingen voor speci-
fieke etnische groepen (zoals Surinaamse of Turkse voetbalclubs).

14 Vooral de historische betekenis en het politieke en theoretische belang van het begrip gender
wordt in de Engelstalige context [uist onderkend (Hood-Wiliams, 1995).

15 Outshoorn (1989, p.14) schreef bijvoorbeeld: "Het onderscheid tussen 'sex' en 'gender', tussen
biologische sekse en sociaal geslacht, is steeds fundamenteel geweest in het tweede-golf femi-
nisme." Hiermee kan de onduidelijke betekenisgeving van zowel het Engelse begrippenpaar

sex-gender, als van de Nederlandse begrippen sekse en geslacht worden gemustreerd.
16 Tijdens de Olympische Spelen in 1948 in London behaalde zij bovendien vier gouden medailles.
17 De lange nagels van deze topsportster verwijzen onder andere op paradoxale wijze naar niet-

lichamelijke arbeid.

18 Diverse vormen van 'vrijwillige' seksualisering van vrouwelijke sporters (bijv. een dameshand-

balteam dat een erotische kalender uitbrengt am meer inkomsten te genereren) worden door
feministische, sociale sportwetenschappers vaak eenzijdig gelnterpreteerd als een bewijs van
de controle van vrouwensport door mannen (bijv. Calm, 1994, Griffin, 1998). Naar mijn idee
laten dergelijke voorbeelden zien dat meer mdividuele en collectieve vrijheden van vrouwen
paradoxale betekenissen kunnen hebben die onder andere kunnen bijdragen aan de emancipa-
tie van vrouwen in de sport en de versterking van hegemoniale mannelijkheid.

19 Het mage duidelijk zijn dat het hierbij niet alleen ging am man-vrouw relaties, maar oak am
machtsverhoudingen en betekenisgeving tussen Oost en West.

20 Een van de bekendste verhalen is van de Poolse sprintster Stella Walsh, die van 1930-1938 furo-
re maakte in de internationale atletiek op de sprintafstanden en na haar dood in 1980 oak (niet-
functionele) marmelijke geslachtsorganen bleek te bezitten.

21 Dit gebeurt naar rnijn idee weI door Buytendijk (1961, p. 239) die 'verankerd zijn in het zijnde'
als typisch kenmerk van vrouwelijke lichamelijkheid omschrijft.

22 De beoordelingen van sportvrouwen aan de hand van geldende ('witte' en heteroseksuele)
schoonheids- en slankheidsnormen blijkt, samen met de strenge contrale op overtollig lichaams-
gewicht ter optimalisering van sportprestaties, nogal eens te leiden tot eetstoornissen. Omdat
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veel vrouwen hegemoniale beeldvorming intemaliseren en zij bovendien op individueel niveau

voordelen (financieel en aandacht) kunnen halen door bijvoorbeeld bepaalde kleding te dragen
of (half)naakt te poseren, zijn vrouwen zelf deels 'medeplichtig' aan deze lichaamsobjectivatie.

23 Binnen de KNVBbestaat sinds 1986 de mogelijkheid voor een gemengde competitie voor jon-
gens en meisjes. Aanvankelijk gold een leeftijdsgrens tot en 12 jaar, maar deze werd mede door

diverse rechtszaken opgerekt tot en met de A-junioren (met uitzondering van de landelijke
A-junioren) vanaf 1996 (KNVB, 1997). Zelfs in sporten waarbij geen duidelijke voordelen voor
een bepaalde seksecategorie bestaan, zoals denksporten en darten, bestaan aparte (intematio-
nale) competities. Voorbeelden van sporten waarin geen sprake is van een stringente sekse-

categorisatie of van een altematieve categorisatie zijn paardrijden en korfbal.
24 Ook relatief 'nieuwe' seksecateqorieen zoals transseksuelen verwijzen uiteindelijk naar de

geconstrueerde binaire tegenstelling tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid (Van Lenning,

2000; Young, 1997).
25 In Amerika gaat het daarbij vooral om verschillen tussen 'zwart' en 'wit' of tussen

Angelsaksische en Afrikaanse Amerikanen. Meer recentelijk worden daarnaast ook Aziatische

en Mexicaanse Amerikanen onderscheiden, waarbij Aziaten als raciale categorie, maar
Mexicanen als etnische groep worden onderscheiden (zie bijv. Wilson, 1999).

26 Rath (1991)laat zien dat process en van etnische minorisering in Nederland sterk vergelijkbaar
zijn met processen van sociaal-economische minorisering, waarbij het ging om het integreren

van 'onmaatschappelijke' (of asociale) gezinnen.
27 Er heerst bijvoorbeeld een quotum voor het aantal deelnemers dat uit een bepaald land mag

deelnemen, terwijl sommige landen meer kandidaten hebben die tot de beste ter wereld beho-

ren (bijv. Nederlandse schaatsers, Amerikaanse sprinters).
28 In deze studie worden Kenyaanse wegatletiektoppers vergeleken met de top van Deense weg-

atleten.
29 'Zwarte vlucht' verwijst naar de invloed die de oprichting van 'eigen' verenigingen voor alloch-

tonen kan hebben op de etnische minderheden bij 'reguliere' (autochtone) clubs: velen zeggen
hun lidmaatschap bij de reguliere club op. 'Witte vlucht' verwijst naar process en waarbij het

'verkleuren' van een sportclub door een sterke toename van leden uit etnische minderheids-
groepen tot gevolg heeft dat veel autochtone leden hun lidmaatschap van de club opzeggen.

30 Dat sekse wei een formeel onderscheidingcriteriurn is in de sport wil overigens niet zeggen dat
alle verenigingen en bonden (kunnen) aangeven hoeveel jongens/mannen en meisjes/vrouwen

lid zijn (zie bijv. Bouman, 1994; NOC'NSF, 1999).
31 Hierbij moet bovendien opgemerkt dat niet alle sportbonden in de registratie van hun ledental

differentieren naar sekse; over 1998 maakte 20% van de lidorganisaties van NOC'NSF geen uit-
splitsing naar leeftijd en/of sekse.

32 Kraan & Duivenvoorde (1992) onderzochten Amsterdamse verenigingen en vonden dat in totaal
17% van de leden van alle verenigingen allocntoon was. American Football (49%), basketball
(24%). boksen (39%). cricket (38%). vechtsporten (32%) en voetbal (24%) kenden een relatief

hoog percentage allochtone leden. In veel van deze takken van sport bestaan ook categorale
sportverenigingen van o.a. Turken, Surinamers, Molukkers en Marokkanen. Onder Molukkers is
er sprake van relatief veel categorale sportverenigingen, terwijl de zelforganisatiegraad onder

Marokkanen juist relatief laag is.
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33 In hun onderzoek waren hoofdzakelijk autochtone trainers betrokken en was etniciteit ook geen
specifiek onderzoeksthema.

34 Deze studies zijn voornamelijk in opdracht van de KNVB gedaan en zijn daarom beperkt tot
voetbaJ. Voor een overzicht zie Elling (1999).
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HOOFDSTUK 3

Methoden veldonderzoek
In dit hoofdstuk wordt ailereerst kort ingegaan op de keuze voor de onderzoekspopu-
latie. Daarna komen de gebruikte onderzoeks- en analysemethoden aan bod.

3.1 Onderzoekspopulatie

Het veldonderzoek werd gedaan onder een groep schoolgaande jongens en meisjes
van 14-20 jaar, met verschillende etnische achtergronden, in twee (grate) steden:
Amsterdam en Tilburg. Hoewel het empirisch onderzoek niet representatief is voor
alle jongeren in Nederland en zeker niet voor de gehele Nederlandse bevolking, lij-
ken de resultaten evenmin slechts betrekking te hebben op de groep personen die
aan het onderzoek heeft meegewerkt.
De toespitsing tot een specifieke onderzoekspopulatie leidt enerzijds tot een beperk-
te representativiteit en reikwijdte van de resultaten, maar anderzijds kunnen meer
en specifiekere uitspraken worden gedaan over de onderzochte sociale groep(en).
Omdat sekse en etniciteit de centrale onderzoeksthema's zijn, werd gekozen voor
een beperkte leeftijdsgroep, zodat het aantal 'vrijheidsgraden' in ieder geval enigs-
zins beperkt kon worden gehouden. De keuze voor de schoolgaande leeftijdsgroep
van 14-20 jaar is gemaakt op basis van de volgende argumenten:
• Verandering in sportbeoefening en sportuitval in deze leeftijdsgroep is groot,

waarbij de keuzes onder andere bepaald worden door vrienden en beeldvorming.
• In de leeftijdsfase van 14-20jaar spelen identiteitsontwikkeling (o.a. ten aanzien

van sekse, etniciteit, sport en het lichaam) en vriendschapsnetwerken een belang-
rijke rol.

• Hoewel jongeren zich wat leeftijd betreft niet in een hegemoniale positie bevin-
den, is de verwachting dat process en van integratie/differentiatie en in-/uitslui-
ting op basis van dominante machtsverhoudingen rondom sekse en etniciteit oak
onder jongeren optreden. Mogelijk is er niet aileen in bepaalde mate sprake van
internalisatie van hegemoniale machtsverhoudingen, maar worden deze door jon-
geren tevens op specifieke wijze uitgedaagd en gereconstrueerd.

• Deze leeftijdsgroep is relatief eenvoudig bereikbaar via scholen.

Het veldonderzoek werd gehouden onder leerlingen van in totaal zes verschillende
scholen; drie in Amsterdam en drie in Tilburq.! Vanwege de centrale positie van
etniciteit in het onderzoek is gekozen voor scholen met diverse verdelingen wat
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betreft de autochtone en allochtone leerlingenpopulaties (zogenoemde 'witte',
'gemengde' en 'zwarte' scholens en de vertegenwoordiging van verschillende
schooltypen: vbo, mavo, havo en vwo/Gymnasium. Uit vergelijking van de sociale
gegevens van de respondenten met representatieve landelijke en stedelijke statisti-
sche gegevens van het CBS(2000)blijkt dat havo scholieren iets oververtegenwoor-
digd en vbo scholieren iets ondervertegenwoordigd zijn. De steekproef is echter
redelijk representatief wat betreft de vertegenwoordiging van verschiilende etnische
groepen in Amsterdam en Tilburg (zie tabel B3 in de bijlagen).

Gezien de leeftijdsinperking van 14-20jaar zijn aileen de leerlingen van de hogere
klassen betrokken bij het onderzoek. Gekozen is om steeds de twee hoogste klassen
per opleidingsniveau te selecteren (3/4 mavo/vbo; 4/5 havo; 5/6 vwo) vanwege de
overeenkomsten in opleidingsfase: het voor- en eindexamenjaar waarna de jongeren
keuzes moeten maken over het vervolg van hun maatschappelijke carriere. Deze
keuze heeft echter weI tot gevolg dat de gemiddelde leeftijd verschilt per opleidings-
niveau: hoe hoger de opleiding, hoe hoger de gemiddelde leeftijd (zie tabel 3.1 en B3
in de bijlagen).

3.2 Dataverzameling en analyse

Voor een gedegen beantwoording van de onderzoeksvragen werd een combinatie
van verschillende (kwantitatieve en kwalitatieve) onderzoeksmethoden het meest
geschikt geacht. Gekozen is voor het afnemen van vragenlijsten en interviews als de
twee centrale methoden van dataverzameling, en observaties als een aanvuilende

erde vorm. ~ gebruik val}meerdere onderzoeksmethoden (triangulatie) vergroot
bovendien de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Dit geldt in het bij-
zonder voor onderzoek onder jongeren, waarbij persoonlijke en mogelijk gevoelige
onderwerpen als vrijetijdsbesteding, vriendschappen, etnische en sekse relaties en
beeldvorming aan de orde zijn (Buijs, 1993; Leeman, 1994).

3.2.1 Vrogenlijsten

Hoewel binnen de sociaal-kritische wetenschappelijke onderzoekstradities vooral
gekozen wordt voor kwalitatieve methoden als interviews, met als logische conse-
quentie dat de onderzoeksgroep over het algemeen beperkt is in omvang, heb ik
gemeend dat ook het afnemen van vragenlijsten een bijdrage kan leveren aan theo-
rievorming en empirische validatie vanuit een kritisch perspectief. Het voorleggen
van open vragen en steilingen zijn hierbij de meest geschikte methoden, waarbij weI
grote zorgvuldigheid betracht dient te worden bij het opsteilen van de vragen en
stellingen (bijv.Verberk, 1999).
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Inhoud
De vragen waren meestal gedeeltelijk voorgestructureerd, maar ook waren diverse
open vragen opgenomen (zie bijlagen). De inhoud van de vragenlijst is gedeeltelijk
gebaseerd op de resultaten van het vooronderzoek naar sport en sociale integratie
(Elling & De Knop, 1999).Daarnaast zijn vragen geformuleerd op basis van literatuur-
onderzoek naar de relatie tussen sekse, etniciteit en sport en naar sociale netwerken
en identiteitsontwikkeling van jongeren in de late adolescentie.
Vragen 1 tot en met 7 gingen over de algemene sociaal-geografische achtergrond
van de respondenten (leeftijd, sekse, etnische achtergrond, woonsituatie,
beroep/opleiding ouders/verzorgers).
Vragen 8 tot en met 11 gingen in op de sportdeelname van de respondent (wel of
niet sport, welke sport, waar, hoe vaak en met wie). In dit onderzoek wordt definie-
ring van wat 'sport' is aan de jongeren zelf overgelaten en is dus niet gewerkt met
een standaard toonblad van sporten zoals onlangs werd opgesteid (Van Bottenburg
& Smit, 2000).
In de vragen 14 tot en met 21 kwamen vriendschapsnetwerken in en buiten de sport
aan de orde (welke vrienden, samen sport, welke sociale activiteiten, hoeveel perso-
nen).
Vraag 22 en 23 bestonden uit stellingen over het (sportieve) zelfbeeld, het eigen
gedrag in en beeldvorming over sport (goed in sport, snel, eerlijk, lichaam, praten
over sport, kopen van sportmedia, dragen van trendy sportkleding). Op een (Likert)
schaal van een tot en met vijf konden de jongeren aangeven in hoeverre zij het eens
waren met bepaalde stellingen.
Vragen 24 tot en met 30 gingen in op beeIdvorming over takken van sport, gender en
etniciteit (welke sport en zijn aantrekkelijk om te beoefenen en naar te kijken, sporti-
dolen, mannen- en vrouwensporten, 'zwarte' en 'witte' sporten).

Pilotafname
am te kijken of de vragenlijsten valide waren en de vragen zelf duidelijk en begrijpe-
lijk waren geformuleerd, werd in november 1998 onder ongeveer 50 leerlingen de
opgestelde vragenlijst getest. Op basis van de gegeven antwoorden bleken de
meeste vragen helder te zijn. WeIwerden enkele formuleringen aangepast en vragen
over het aantal vrienden in en buiten de sport verwijderd. Ook werd geprobeerd,
onder andere door het laten zien van fotomateriaal, klassikaal meer inzicht te krijgen
in de sportkennis en de beeldvorming over relaties tussen sport, seks en etniciteit.
Omdat dit weinig gegevens opleverde werd hiervan verder afgezien. De betrokken
leraren wezen erop dat het onderwerp (vrijetijd en sociale relaties) wellicht te gevoe-
lig ligt bij de jongeren om hierover in een grote groep uitspraken te durven doen.

Algemene afname vragenlijsten
Via leraren maatschappijleer werden de geselecteerde scholen benaderd. Al dan niet
in overleg met de directie, besloten deze docenten tot deelname aan het onderzoek.
Over het algemeen was er een goede bereidheid tot medewerking; in Tilburg nog
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iets beter dan in Amsterdam. De leraren stelden per klas een lesuur beschikbaar
voor het onderzoek, waarin de onderzoeker meestal zelf de vragenlijsten afnam.
In enkele gevallen hebben leerkrachten zelfstandig vragenlijsten afgenomen zander
dat de onderzoeker daarbij aanwezig was. Door afname van de vragenlijsten tijdens
reguliere lesuren werd een hoge respons verzekerd, evenals de representativiteit
van sportende en niet-sportende jongens en meisjes met verschillende etnische
achtergronden.
In de lesuren maatschappijleer van de betreffende leraren (en soms tevens in andere
lesuren, o.a. Nederlands en Engels) werden leerlingen, na een korte introductie,
gevraagd am de vragenlijst in te vullen. In totaal werden 1025 vragenlijsten uitge-
deeld. Sommige vragen (bijv.over beeldvorming) bleken onderling overleg en discus-
sie op te roepen. De meeste leerlingen vulden de lijst echter zelfstandig en 'serieus'
in. Het invullen van de vragenlijsten duurde gemiddeld een half uur; bij de hogere
onderwijsniveaus (vwo/havo) beduidend korter dan bij de lagere niveaus
(mavo/vbo). Mogelijk zijn sommige antwoorden bemvloed door opvattingen van
medeleerlingen, gezien de zojuist genoemde 'overlegsituaties'. Deze 'ruis' van socia-
Ie wenselijkheid lijkt echter voornamelijk de eigen groeps(sub)culturen te weerspie-
gelen en minder algemeen maatschappelijke sociale wenselijkheid en 'politieke cor-
rectheid'<' Het gaat daarbij dus niet zozeer am wat de jongeren denken dat de onder-
zoeker zou willen horen, of wat in het huidige 'publieke klimaat' past, maar meer am
de representatie van de jongeren zelf in relatie tot zijn medeleerlingen (en anderen):
'hoe wil ik overkomen?'. Slechts een paar vragenlijsten konden niet worden gebruikt
bij de statistische analyse omdat er geen antwoorden werden gegeven op de gestel-
de vragen of omdat ze overduidelijk niet 'serieus' waren ingevuld. In totaal waren
1016 vragenlijsten bruikbaar voor analyse.

Verwerking en analyse
De vragenlijsten werden ingevoerd in en ge(her)codeerd en geanalyseerd door
middel van het statistische computerprogramma SPSS(o.a. door middel van Chi-squ-
are, Anova en factoranalyses). Verschillende tekstvariabelen werden pas later geher-
codeerd tot numerieke variabelen. Dit werd gedaan door inhoudelijke thema's uit de
(open) antwoorden van de respondenten te destilleren en deze eventueel verder te
reduceren tot een beperkt aantal antwoordcateqorieen.

Analysecategorieen sekse en etniciteit
Voor de kwantitatieve analyses naar sekse is gebruik gemaakt van het onderscheid
tussen 'jongen' en 'meisje' zoals door de jongeren zelf werd aangegeven. Hoewel in
de theorie wordt uitgegaan van de sociale constructie van deze dichotome indeling,
is deze niettemin als analytische variabele gehanteerd am meer inzicht te krijgen in
sekserelaties in de sport.
Eveneens een centrale analytische variabele is het onderscheid tussen etnische min-
derhedenlallochtonen en de etnische meerderheid/autochtonen. Zoals reeds eerder
uit de theoretische uiteenzetting bleek is dit onderscheid echter minder eenvoudig
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dan wellicht op het eerste gezicht lijkt en zeker oak in vergelijking tot sekse. Bij de
constructie van etnische identiteiten spelen zowel nationaliteit, geografisch-cultu-
reel-religieuze achtergrond, maatschappelijke positie en uiterlijke kenmerken zoals
huidskleur een bepaalde rol. Een definitie van 'allochtoon' waarbij aileen onder-
scheid wordt gemaakt naar de nationaliteit of het geboorteland van de respondent,
is enerzijds te beperkt en anderzijds te ruim in het kader van dit onderzoek. Te
beperkt omdat dan aileen naar de 'eerste generatie' wordt gekeken en de achter-
grand van de ouders en de verschillende maatschappelijke posities en culturen van
etnische groepen buiten beschouwing worden gelaten. Te ruim omdat dan ailerlei
respondenten worden meegerekend die in andere Westerse landen zijn geboren,
waarvan de maatschappelijke positie en cultuur relatief weinig verschiilen van
'autochtone' Nederlanders (CBS,1999b). Niettemin blijft het onderscheid ailochtoon-
autochtoon natuurlijk voornamelijk analytisch en sociaal geconstrueerd van aard.
Voor de analyses in het kader van dit onderzoek wordt in navolging van het CBS
onder 'allochtonen' die leerlingen opgevat waarvan minstens een van beide ouders
in een land is geboren dat deel uitmaakt(e) van het minderheden- of integratiebeleid
van de overheid (Suriname, Nederlandse AntilleniAruba, Turkije, Marokko,
Molukken, (overige) Zuid Europese Ianden-: CBS, 1999b) of uit een ander niet-
westers land (waaronder bijvoorbeeld de meest Afrikaanse of Aziatische landen; zie
CBS, 1999c). Respondenten die zelf of van wie de ouders bijvoorbeeld in Polen of in
Engeland geboren zijn, vallen in dit onderzoek dus binnen de categorie 'autochto-
nen'. Een uitzondering wordt gemaakt voor Indonesie. De immigranten uit dit land
vallen niet onder het minderhedenbeleid van de overheid en Indonesia wordt als
Westers land gekenmerkt (CBS,1999c). In dit onderzoek worden eerste en tweede
generatie migranten uit Indonesia echter wel tot 'allochtonen' gerekend, mede op
grand van hun huidskleur, wat vaak een reden tot specifieke etnische positionering,
beeldvorming en discriminatie is. Bovendien kunnen de Indische jongeren als een
soort controlegroep gebruikt worden, waarbij gekeken wordt of Indische jongeren
meer vergelijkbaar zijn met de overige autochtone of ailochtone jongeren. De meeste,
in dit onderzoek, als 'allochtoon' gedefinieerde personen hebben kortom oak uiter-
lijke kenrnerken (vnl. dankere huidskleur, zwart haar) die verschillen van de als
'autochtoon' gedefinieerde bevolking.

Betrouwbaarheid en validiteit
De resultaten van de vragenlijsten leverden geen 'vreemde' verbanden op, wat aan-
geeft dat de betrouwbaarheid redelijk groat is. Deze veronderstelling werd bevestigd
door enkele correlatiecoefficienten en factoranalyses. Overeenkomstig de steekproef
is er een significant correlatief verband tussen leeftijd en opleidingsniveau (0.423;
p < .001). Oak tussen etniciteit en (betaald) werkende ouders (0.365; p < .001) werd
een significant verband gevonden wat overeenkomt met bekende feiten (CBS,2000)
en naar verwachting was tevens sprake van een significante samenhang tussen
sportbeoefening en de eigen sportieve competentie (0.395; p < .001). De zeven
factoren die naar voren kwamen uit de factoranalyse van de (Likert) steilingen met

112



geschaalde antwoorden (vragen 22 en 23) hadden relatief hoge alpha's (0.44 <
( < 0.83); verklaarden 54% van de variantie en konden met relevante theoretische
concepten gelabeld worden.
Verder wordt de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten bevestigd doordat
de antwoorden die de jongeren in de interviews gaven overeenkwamen met en/of
aanvullend waren op de informatie die de vragenlijst opleverde. Deze stonden
bovendien in een logisch verband met de diverse deelvragen. WeIkan opgemerkt
worden dat de vragenlijst en interviews vooral momentopnames zijn van
integratie/differentiatie en in-/uitsluiting en minder goed de precieze process en in
kaart brengen. Toch verwijst de samenhang tussen de diverse vormen van integratie
en differentiatie (bijv.deelname, beeldvorming en sociaal netwerk) naar mijn idee
tevens naar de onderliggende processen. In de interviews vertelden jongeren onder
andere over hun eigen ervaringen, waarbij in- en uitsluiting deels op procesmatige
wijze aan de orde kwamen. Wanneer uit de vragenlijst blijkt dat allochtone jongeren
nauwelijks autochtone vrienden hebben geeft dit in feite slechts de mate van (affec-
tieve) integratie/uitsluiting aan die toevallig kan zijn doordat ze bijvoorbeeld nauwe-
lijks autochtone jongeren ontmoeten op hun ('zwarte') school en in de buurt.
Wanneer jongeren tevens een bepaalde etnische voorkeur aangeven wat het aan-
gaan van vriendschappen betreft en bijvoorbeeld zeggen autochtone jongeren min-
der te vertrouwen geeft dit meer inzicht in de achterliggende processen van in- en
uitsluiting.

Respondentenprofiel
De uiteindelijke onderzoekspopulatie bestaat uit iets meer meisjes dan jongens,
voornamelijk veroorzaakt door een onevenredige verdeling bij het vbo (zie tabel 3.1).
De gemiddelde leeftijd van de jongeren ten tijde van het onderzoek was 16 jaar>. De
meeste respondenten zaten toen in de hoogste klassen van de Havo (38%) of de
Mavo (30%). In het onderzoek zijn iets meer respondenten betrokken van Tilburgse
scholen (n=530) dan van scholen in Amsterdam (n=486).

totool leeftijd sekse (%) etniciteit (%)

n % (gemiddeld) meisjes jongens allocht. autocht.

Schooltype
Vbo 104 10 15,9 86 14 57 43
Mavo 303 30 15,3 51 49 45 55
Havo 381 38 16,3 51 49 41 59
Vwo 222 22 16,9 48 52 19 81

Totool 1011 100% 16,1 53% 47% 35% 65%

Tabel3.1 Respondenten naar sctiooltype, leeftijd, sekse en etnische achtergrond.
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De meerderheid van de jongeren (90%)is in Nederland geboren. Van deze groep is
echter bij bijna ongeveer de helft (n=426) minstens een ouder, maar meestal beide
ouders (69%), in het buitenland geboren. (Zie Tabe13.1).

Als gevolg van de inperking van de definitie van 'allochtoon' tot die jongeren van
wie minstens een van de ouders in een land is geboren dat onder het integratiebe-
leid van de overheid valt of een ander niet-westers land (inclusief Indonesia) wordt
uiteindelijk 35% (n=354) van de onderzoekspopulatie als 'ailochtoon' gekenmerkt.
De meest voorkomende landen van herkomst van zowel de eerste als tweede gene-
ratie allochtone jongeren zijn Marokko (29%),Suriname (25%),Turkije (17%)en
Indonesia (12%)6(zie tabel B3 in de bijlagen). Van de totale groep ailochtonen
behoort 24% (n=84) tot de eerste generatie en 76% tot de tweede generatie.
Mede gezien de relatief kleine groepen die de etnische minderheden in deze studie
afzonderlijk vormen, zal bij de analyses van de resultaten voornamelijk gekeken wor-
den naar verschillen en overeenkomsten tussen allochtone en autochtone jongeren
en de interacties met sekse. Op sommige plaatsen zal specifieker op etnische ver-
schillen naar land van herkomst worden ingegaan.

De helft van aile respondenten is leerling op een 'gemengde' school. Een kwart van
de leerlingen zit op een 'witte' school en eveneens een kwart op een 'zwarte' school.
Vanwege de definierinq van deze scholen is de vertegenwoordiging van allochtone
en autochtone leerlingen op de verschillende schooltypen vanzeltsprekend verschil-
lend. Meer dan de helft (59%)van de ailochtone respondenten zit op een 'zwarte'
school en 7% op een 'witte' school. Van de autochtone respondenten zit een derde
op een 'witte' school en 8% op een 'zwarte' school.
Uit tabel 3.1 kan worden afgeleid dat ook de verdeling naar etniciteit en leerniveau
niet evenredig is: van de onderzochte klassen vbo is meer dan de heltt van de leer-
lingen allochtoon en op het vwo slechts een vijfde.

De sociaal-economische achtergrond van de respondenten is verdeeld in drie groe-
pen en afgeleid van het al dan niet werken van een of beide ouders en het functieni-
veau waarop ze werkzaam zijn.?Wanneer beide ouders niet werken of slechts een
van beide op een laag functieniveau (bijv. industrie/secretarieel) werd de laagste
sociaal-economische status (ses) toegekend. Wanneer een of beide ouders een func-
tie op haag niveau (bijv. leidinggevend, arts) bekleedden werd de hoogste ses toege-
wezen. Dan blijkt dat iets meer dan een derde behoort tot de groep met de hoogste
ses en iets meer dan een kwart tot de groep met de laagste sociaal-economische
achtergrond. Kijkenwe naar de relatie tussen etniciteit en sociaal-econornische
achtergrond dan heeft ongeveer de helft van de allochtone respondenten de laagste
en ongeveer een kwart de hoogste ses. Bij de autochtone respondenten is deze ver-
deling omgekeerd (zie tabel B4 in de bijlagen).

lets meer dan driekwart van de respondenten woont thuis bij beide ouders. Van de
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rest wonen de meeste jongeren bij hun moeder (17%) en anderen bij hun vader,
pleegouders, grootouders, andere familieleden (broer/zus), aileen of met een partner.
Bijna een derde van de autochtone en allochtone jongeren (n=295) zegt verkering te
hebben: 24% van de jongens en 35% van de meisjes (p<O.OOl);met een gemiddelde
tijdsduur van 8,5 maanden. Het sekseverschil wordt volledig veroorzaakt door de
autochtone jongeren; waarschijnlijk hebben meisjes dan vaker een oudere partner,
die bijvoorbeeld al werkt of een vervolgopleiding volqt.

3.2.2 Interviews

Inhoud en afname
Gelijktijdig met de vragenlijsten en soms na afloop van het invullen werd een formu-
lier uitgedeeld waarop de jongeren konden aangeven of ze, tegen een kleine vergoe-
ding, mee wilden werken aan een vervolginterview. In sommige klassen was hiertoe
grote bereidheid, terwijl in andere klassen de jongeren juist erg terughoudend
waren. Om mogelijke schroom bij de jongeren weg te nemen werd aangegeven dat
de interviews ook met twee personen tegelijk konden worden afgenomen. Behalve
dat sommige jongeren zich dan meer op hun gemak zouden voelen, bestond dan
bovendien de mogelijkheid dat jongeren met elkaar in discussie zouden gaan, wat
extra informatie kan opleveren.
Uit de ingevulde formulieren werd op basis van sportbeoefening, sekse, etniciteit en
onderwijsniveau een selectie gemaakt, waarna de jongeren telefonisch benaderd
werden voor een afspraak. Veel jongeren, voornamelijk Marokkaanse en Surinaamse,
hadden een eigen mobiele telefoon. Enkele malen moesten nieuwe afspraken wor-
den gemaakt met leerlingen omdat ze de afspraak vergeten waren. Dit gebeurde
zowel bij autochtone als ailochtone jongens en meisjes.
In totaal werden 25 semi-gestructureerde diepte interviews (Maso, 1987)gehouden,
met 31 jongeren (zie bijlage).8Dertien interviews, waaronder die met meerdere per-
sonen, werden door mijzelf afgenomen en de overige twaalf door een mannelijke sta-
giaire. Beide interviewers zijn 'wit' en hebben allebei jongens en meisjes met uiteen-
lopende etnische achtergronden ondervraagd. De interviews van de stagiaire vonden
ailemaal in Tilburg plaats. Die van mijzelf meestal in Amsterdam, maar ook enkele in
Tilburg. De interviews werden voornamelijk na schooltijd afgenomen in een lege
ruimte en duurden gemiddeld 30-45 minuten. Een interview met twee respondenten
vond plaats in het huis van een van de respondenten. Aile interviews werden op
cassette opgenomen en daarna volledig uitgeschreven.
In de interviews werd voornamelijk ingegaan op deelname aan en beeldvorming
over sport, sekse en etniciteit en op specifieke omgangs(v/n)ormen in sociale
(vriendschaps)netwerken in en buiten de sport. De interviews waren vooral bedoeld
als verdieping van de vragenlijsten. Waar mogelijk werd bij de jongeren doorge-
vraagd over specifieke betekenissen van bepaalde omgangs(v/n)ormen en vriend-
schappen en de ontwikkeling en beleving van een sociale identiteit (sekse, etni-
citeit), al dan niet gerelateerd aan sport.
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Moeizame respons mannelijke Marokkaanse/Turkse respondenten
Terwijl relatief veel Marokkaanse meisjes bereid waren tot medewerking aan een
interview, was de respons van Marokkaanse jongens klein en verliep vooral het
maken van afspraken erg moeizaam (vgl. Kemper, 1998).
Een Marokkaanse jongen kwam tot twee keer toe niet opdagen bij een afspraak,
waarna geen nieuwe afspraak werd gemaakt. Na de eerste keer belde ik hem op zijn
mobiele telefoon waar hij was gebleven en toen gaf hij aan dat hij plotseling naar
'een noodgeval' moest. Een week later verscheen hij echter wederom niet op de
afgesproken tijd en plaats. Twee andere Marokkaanse jongens uit Amsterdam die
aanvankelijk hadden aangegeven weI mee te willen werken aan een interview,
gaven uiteindelijk aan liever niet meer mee te werken toen geprobeerd werd een
afspraak met ze te maken. Niet duidelijk is of er een verband bestaat tussen de
uiteindelijke weigering van deze respondenten en het verderop in dit hoofdstuk
beschreven incident.
Een Turkse jongen uit Tilburg was aanvankelijk bereid mee te werken, maar had
het op het moment dat telefonisch contact werd opgenomen te druk. Op zijn verzoek
werd na twee weken weer contact opgenomen. Toen gaf hij echter aan dat hij
gestopt was met school en nu overdag aan het werk was en's avonds 'die andere
dingen' moest doen. Toen gevraagd werd of hij nog weI zijn school wilde afmaken
(hij zat in vijf vwo) gaf hij te kennen dat volgend jaar te willen doen en dan de 5de
en 6de klas in een jaar. 'Ik heb weI mijn arnbities, dus.' In tegenstelling tot benader-
de Marokkaanse jongens uit Amsterdam sprak hij accentloos Nederlands.
Omdat het aantal mannelijke respondenten met een islamitische achtergrond nog
beperkt was, zijn uiteindelijk via een jongerencentrum nog twee Turkse jongens
bereid gevonden om mee te werken aan een interview.

Analyse
Analyse vond plaats op basis van categorisering en vergelijking van uitspraken met
betrekking tot een aantal vaste thema's (zoals vriendschap en beeldvorming over
lichaarn, sekse en etniciteit) (Maso, 1987). Ook werden mogelijke nieuwe thema's
onderscheiden die relevant waren voor het onderzoek. Bepaalde tekstdelen werden
gecodeerd met een of meerdere (thematische) labels; waar mogelijk werden ook sub-
cateqorieen gevormd. Gekeken werd in welke mate er sprake was van een dominant
vertoog en/of (bepaalde groepen) jongeren overeenkomstige, verschillende of tegen-
strijdige ervaringen en/of opvattingen hadden.

3.2.3 Observaties

De observaties van acht lessen bewegingsonderwijs had tot doel om meer prakti-
sche achtergrondinformatie te verkrijgen over de sociale omgang van jongeren in
sport- en bewegingssituaties. Bij een 'gemengde' school in Amsterdam werden ver-
schillende klassen geselecteerd (varierend in jaargang, schooltype en al dan niet
gemengd naar sekse) voor observaties. Bij deze observaties werd vooral gelet op
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verbale en fysieke interacties tussen leerlingen onderling en tussen leerkracht en
leerlingen. In het bijzonder werd gekeken naar interacties met betrekking tot sekse
en etniciteit. Tijdens deze observatie werden aantekeningen gemaakt die werden
uitgewerkt en vergeleken met de overige resultaten, afkomstig van de vragenlijsten
en de interviews.

3.3 Interadies sociale positie en visie onderzoeker en respondent

Zoals reeds gesteld lijken de resultaten redelijk betrouwbaar. Niettemin kan de soci-
ale positie van de onderzoeker in relatie tot de respondenten van invloed zijn op de
resultaten. Zeker in het geval van interviews, waarbij er sprake is van continue inter-
actie kunnen overeenkomsten en verschillen in sociale achtergronden, ervaringen en
opvattingen van invloed zijn (Buijs, 1993; Kemper, 1998; Saharso, 1992).Meisjes voe-
len zich bijvoorbeeld mogelijk meer op hun gemak bij een vrouwelijke interviewer en
een Surinaamse of Marokkaanse jongere zal een 'witte' onderzoeker mogelijk minder
snel vertrouwen dan wanneer deze dezelfde etnische achtergrond gehad zou hebben
als de ge'interviewde. Voor leeftijd en socials klasse gelden vergelijkbare redenerin-
gen. Ook het doorvragen op specifieke thema's door de interviewer kan soms een-
voudiger, maar in andere gevallen ook lastiger zijn bij overeenkomsten tussen inter-
viewer en ge'interviewde. Hiermee wil ik aangeven dat elk onderzoek gedeeltelijk
'gekleurd' is door de specifieke inter-subjectieve positie die de onderzoekers en de
respondenten innemen. Dat geldt zowel voor het opstellen van een vragenlijst, als
ook voor de uitvoering en de analyse van de resultaten. Veel zogenaamd 'objectief'
empirisch onderzoek gebeurt bijvoorbeeld vanuit een 'wit' mannelijk perspectief,
zonder dat dit expliciet gemaakt wordt (Allison, 1991; Verberk. 1999).

Hoewel niet duidelijk aantoonbaar, waren in sommige gevallen sekse-, etnische en
andere sociaal-culturele verschillen tussen ('witte'. mannelijke/vrouwelijke) intervie-
wer en de geinterviewde(n) mogelijk gedeeltelijk van invloed op de uitspraken van
jongeren. Vastgesteld werd dat enkele jongeren enigszins onzeker waren tijdens
(het begin van) het interview. De meeste jongeren, daarentegen, ongeacht of ze
alleen of met een vriend of vriendin waren, leken vrijuit en zonder schroom te praten
over hun vrijetijdsgedrag, voorkeuren en opvattingen.
Het is niet ondenkbaar dat afname en analyse van dezelfde vragenlijsten en inter-
views door 'witte' of 'zwarte' heteromannen met een vergelijkbare, maatschappij-kri-
tische visie, grotendeels dezelfde, maar gedeeltelijk ook andere informatie op zou
leveren. Als 'witte' onderzoekster heb ik voornamelijk op grond van theoretische
informatie inzicht in de specifieke posities van etnische rninderheden. Mogelijk zijn
daarbij aspecten over het hoofd gezien of anders ge'interpreteerd dan een 'zwarte'
onderzoeker zou doen. Als vrouw die al enige jaren onderzoek doet naar sekse en
beeldvorming in de sport ben ik ten aanzien van dit onderwerp waarschijnlijk sensi-
tiever dan de meeste mannelijke en veel vrouwelijke onderzoekers.
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Hoewel de dataverzameling over het algemeen zonder grote problemen verliep en
niet precies inzichtelijk is of en in hoeverre de sociale posities van en interacties tus-
sen de onderzoeker en de respondent en van invloed zijn geweest op de resultaten,
heeft zich tijdens het afnemen van de vragenlijsten wei een incident voorgedaan, dat
ethische reflectie oproept ten aanzien van de neutraliteit van het onderzoek en de
gebruikte methoden.

Incident
Een van de geselecteerde scholen (' zwarte' school in Amsterdam) werd pas na een
lange aanlooptijd bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek. Toen op
het sturen van een brief en verschillende pogingen om telefonisch contact op te
nemen niet werd gereageerd, is de onderzoeker naar de school toegegaan en heeft
de maatschappijleraar persoonlijk benaderd. Deze bleek uiteindelijk bereid een les-
uur maatschappijles beschikbaar te stellen voor het testen van de vragenlijst en ver-
volgens enkele definitieve lijsten af te nemen. Wei gaf hij aan overspoeld te worden
met vragen en materiaal en normaliter niet op dergelijke verzoeken in te gaan.
Op dinsdag 10november 1998 bij een eerste test van de vragenlijst, die bij een havo
vier klas onder een les maatschappijleer werd afgenomen, kwam een Marokkaanse
jongen (X) te laat in de les en werd uiteindelijk weggestuurd nadat hij erg brutaal
tegen de leraar was ingegaan.
Op donderdag 14 januari 1999 werd de definitieve vragenlijst wederom in dezelfde
havo vier klas afgenomen. De les verliep op zich vrij rustig, hoewel de bewuste jon-
gen wei reeds aan het begin iets riep in de trant van 'wat een kut-vragenlijst'.
Duidelijk was ook dat een groepje jongens de vragenlijst in gezamenlijk overleg
invulde en dat dat hoogstwaarschijnlijk niet erg serieus gebeurde. Aan het eind van
de les kwam het echter tot een escalatie. Er werd gefloten in de klas (wat reeds een
bepaalde achtergrond en betekenis had), onder andere door X. Toen de leraar daarap
niet reageerde, maakte de jongen een zeer grove opmerking tegen de leraar en
obscene gebaren, waarap de leraar hem de klas uitstuurde. De leraar was duidelijk
overs tum en gaf later aan dat hij zich 'verbaal aangerand' voelde. Hoewel dit niet
het eerste incident was random X, bestaat het sterke vermoeden dat de aanwezig-
heid van een (jonge) vrauwelijke onderzoeker in combinatie met de, openlijk homo-
seksuele, maatschappijleraar, en de vragenlijst over sport en beeldvorming random
sekse en etniciteit, een katalyserende werking had op de agressie van de jongen.
Niet nagegaan kan worden of afname van een andere, 'neutralere', vragenlijst door
een (oudere) mannelijke onderzoeker eenzelfde effect zou hebben gehad. In ieder
geval werd verdere medewerking van de school aan het onderzoek, door middel van
observaties van gyrnnastieklessen, geweigerd, 'om verdere onrust te voorkomen'.
Een drietal vragenlijsten uit deze klas (hoogstwaarschijnlijk van X en enkele van zijn
vrienden) konden niet worden gebruikt voor het onderzoek, omdat vrijwel geen
enkele vraag serieus was ingevuld en er obscene, seksistische, en discriminerende
uitlatingen over homoseksuelen werden gedaan (zie bijlagen). De inhoud van de
opmerkingen was extreem, maar - zoals zal blijken uit de resultaten - op zich niet
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fundamenteel afwijkend van wat in sommige 'valide' vragenlijsten eveneens naar
voren kwam.

3.4 Samenvattend

Het empirisch onderzoek werd uitgevoerd op verschillende schooltypen (vbo/mavol
havo/vwo) met diverse etnische verhoudingen ('wit'l'gemengd'l'zwart') in TUburg en
Amsterdam. Onder ongeveer 1000 jongens en meisjes van 14-20 jaar met verschillen-
de etnische achtergronden werden vragenlijsten afgenomen en met 311eerlingen
werden interviews gehouden. In de vragenlijsten en de interviews stond de
sportdeelname en beeldvorming over sport, sekse en etniciteit in relatie tot
omgangs(n/v)ormen in sociale (vriendschaps)netwerken centraal. Daarnaast vonden
enkele observaties van lessen bewegingsonderwijs plaats.
De dataverzameling verliep relatief onproblematisch en de resultaten lijken redelijk
valide en betrouwbaar. Niettemin was duidelijk dat de inhoudelijke thema's van het
onderzoek (vrijetijdsbesteding, beeldvorming sekse en etniciteit, vriendschap) soms
gevoelig lagen bij de respondenten en dat de interacties tussen de sociale posities
en visies van de onderzoeker en de respondenten mogelijk gedeeltelijk van invloed
zijn geweest op de resultaten.

NOYEN
1 Tilburg: scholengemeenschappen voor havo en vwo ('wit'); mayo, havo en vwo

('gemengd'); mayo, vbo en ivbo ('gemengd').
Amsterdam: scholengemeenschappen voor mayo, havo en vwo ('gemengd'); mayo, havo
en vwo ('zwart'); mayo, vbo en ivbo ('zwart')

2 Bij de selectie van scholen is, op basis van mondelinge gemeentegegevens, rekening
gehouden met een schatting van de verhouding ailochtone en autochtone leerlingen.
Hieruit bleek reeds duidelijk een verschil in de relatie tussen stad en etnische positions-
ring en beeldvorming: wat in Tilburg als 'zwarte' school werd gezien, gold in
Amsterdam juist eerder als 'wit' (vgl. Leeman, 1994, p.32/33). Er zijn uiteindelijk drie
cateqorieen scholen gevarmd, met een voornamelijk (>75%) autochtone, een 'gemengde'
en een voornamelijk ailochtone leerlingenpopulatie. De percentages ailochtone leerlin-
gen in de onderzoekspopulatie waren respectievelijk 10%,voar 'witte', 23% voor
'gemengde' en 80%, voor 'zwarte' scholen. De verdeling van schooltypen, steden en
'schoolkleur' is niet evenredig. Aile scholen voor VBOen MAVOen aile scholen in
Amsterdam werden gekenmerkt als 'gemengde' of 'zwarte' school. De ondervraagde
leerlingen van 'witte' scholen kwamen dus ailemaal uit Tilburg en volgden relatief vaak
een hogere opleiding.

3 Deze laatste invloeden zijn mogelijk zelfs sterker bij het voliedig zelfstandig invuUen.
4 Hieronder vailen de zogenoemde 'gastarbeiders' uit Griekenland, Italie, Kaapverdiaanse
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eilanden, Tunesie, Spanje, (voormalig) Joeqoslavie en Portugal.
5 Omdat steeds de twee hoogste klassen van een bepaald schooltype werden benaderd,

loopt de gemiddelde leeftijd van de leerlingen (14-21 jaar) op met het schooltype (vbo,
mavo, havo en vwo). Twee procent van de leerlingen was ouder dan 18 jaar (n=19);
meestal vwo of havo scholieren van 19 jaar. De twee oudste leerlingen waren jongens
van 20 en 21 jaar.

6 Van de totale groep respondenten vormen deze vier etnische groepen respectievelijk 10,
8, 6 en 4 procent.

7 De helft van de scholieren geeft aan dat beide ouders buitenshuis werkzaam zijn;
autochtone jongeren (59%)vaker dan allochtone jongeren (29%). Meer allochtone jonge-
ren (28%) dan autochtone jongeren (4%)geven daarentegen aan dat geen van beide
ouders/verzorgers werken (zie tabel B4 in de bijlagen). Van de overige jongeren werkt
een van beide ouders.
Van de vaders en moeders van de allochtone jongeren werkt een grotere groep in de
industriele sector in vergelijking met de ouders van autochtone jongeren. Vaders van
allochtone jongeren werken vaker in dienstverlenende functies en juist minder vaak in
hogere leidinggevende functies, dan vaders van autochtone jongeren.

8 Enkele interviews vonden met meer dan een persoon plaats.
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HOOFDSTUK 4

Sportdeelname
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beantwoording van de volgende onderzoeks-
vraag:
• Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er in de sportdeelname tussen

meisjes en jongens met verschillende etnische achtergronden?

Het gaat hierbij dus vooral om de sportparticipatie, om structurele vormen van in- en
uitsluiting, in relatie tot sekse en etniciteit. Wie doen aan sport? Hoe zijn deze jonge-
ren 'verdeeld' over diverse takken van sport en organisatievormen? Op grand van de
resultaten van andere recente studies (DSP,2000; SCP,2000) is de verwachting dat
jongens niet meer, maar vooral anders en gevarieerder sporten dan meisjes. Een ver-
gelijkbare verwachting geldt voor jongeren met verschillende etnische achtergron-
den: jongeren met een Nederlandse achtergrond sporten waarschijnlijk iets meer en
gevarieerder dan jongeren met een niet-Nederlandse etnische achtergrond.
Bovendien wordt een sterke relatie tussen etniciteit en sekse verandersteld: meisjes
met een niet-Nederlandse etnische achtergrond zullen niet alleen (gedeeltelijk) ande-
re sportvoorkeuren hebben dan jongens met dezelfde etnische achtergrond, maar
ook dan meisjes met een Nederlandse achtergrond.
Wat betreft de groepssamenstelling wordt verwacht dat vooral allochtone jongens
relatief vaak ongeorganiseerd in 'eigen' etnische kring sporten en dat autochtone
jongens en meisjes vaker in georganiseerd verb and sporten met voornamelijk andere
autochtonen. In hoeverre gemengd naar sekse wordt gesport lijkt vooral af te han-
gen van de beoefening van team- of individuele sporten en 'vrije' of verenigingsgere-
lateerde sportbeoefening, waarbij naar verwachting gemengd sporten vooral voor-
komt bij individuele sporten en bij 'vrije' sportbeoefening.
Het wie, wat, waar en hoe van de sportdeelname van de ondervraagde jongeren
komt aan de orde door achtereenvolgens de algemene sportdeelname, de frequentie
en tak van sport en de plaats/organisatie te bespreken.

4.1 Aigemene sportdeelname: wie doet aan sport en hoe vaak?

Bijna twee derde van de ondervraagde leerlingen beoefent rninstens een sport in
hun vrije tijd. De deelname is echter niet onder aile onderscheiden groepen jongeren
even groot, maar wordt onder andere beinvloed door (interactieverbanden tussen)
sekse en etniciteit. Zoals verwacht sporten over het algemeen meer jongens dan

121



meisjes en meer autochtonen dan allochtonen (beide p < .001).Dit laatste verschil
wordt echter bijna volledig veraorzaakt door het verschil tussen allochtone en
autochtone meisjes, want de deelname van allochtone en autochtone jongens is
ongeveer even groot (zie tabe14.1a). Niettemin is er zowel onder allochtone als
autochtone jongeren sprake van een sekseonderscheid (beide p < .001).
Een regressieanalyse - met slechts een beperkte totale verklarende variantie van 8%
- laat zien dat vooral sekse en in mindere mate ook de etnische achtergrond (alloch-
toon of autochtoon) significante verklarende variabelen zijn, wanneer rekening wordt
gehouden met andere achtergrondvariabelen zoals leeftijd, opleiding, de sociaal-eco-
nomische achtergrond, de schoolsamenstelling en de stad (zie tabel 4.1b; zie ook
tabel B5 in de bijlagen voor de pracentuele deelnameverhoudingen van diverse vari-
abelen). De kans dat een jongen sport is kortom grater dan dat een meisje aan sport
doet, en de kans dat autochtone jongeren sport en is groter dan dat allochtone jonge-
ren aan sport doen. Van de overige factoren blijken ook de opleiding en de school-
samenstelling ('wit'/'gemengd'/'zwart') significante verklarende variabelen.
Ongeacht de etnische achtergrand is de kans dat jongeren van 'witte' scholen spor-
ten grater dan dat jongeren van 'gemengde' en 'zwarte' scholen aan sport doen.
Wanneer gecontraleerd voor andere variabelen bleek de gevolgde opleiding in tegen-
gestelde richting van invloed dan verwacht: hoe hoger de gevolgde opleiding, hoe
kleiner de kans dat jongeren sporten. Dit resultaat komt niet overeen met overige
studies (bijv.DSP,1999 en SCP,2000) en is mogelijk te verklaren vanwege de speci-
fieke steekproefsamenstelling van deze studie (jongeren in de voorlaatste en eind-
examenklassen van de diverse opleidingen). De richting van de verklarende variantie
van de sociaal-economische achtergrand is net niet significant (p = .058), maar wel
overeenkomstig overige studies: de kans dat jongeren uit sociaal-economisch hogere
milieus aan sport doen is groter dan dat jongeren met lagere ses scores. Opvallend
is dat ten aanzien van leeftijd geen significante verschillen werden gevonden; de
ondervraagde jongeren in de leeftijd van 14-16jaar deden even vaker aan sport dan
de oudere jongeren.

jongens meisjes totaal
allocht. autocht. allocht. autocht.

n (157) (308) (192) (345) (1002)

deelname (%) 71 77 39 63 ... 64

n (98) (232) (74) (214) (618)
keren per week 3.8 3.5 2.7 2.7 3.2
uren per week 7.6 6.2 .. 5.1 4.9 5.8

Chi-kwadraat/Anova;" p < .01; ••• p < .001

Tabel 4.1a Sportdeelname en frequentie naar sekse en etniciteit.
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Gemiddeld wordt drie keer per week, in totaal bijna 6 uur, gesport door de jongeren;
jongens vaker en langer dan meisjes (p < .001).De helft van de jongeren sport tus-
sen de 2-6 uur per week. Maar liefst 40% van de jongeren besteedt nog meer tijd aan
sport. Autochtone en allochtone meisjes sporten even vaak en lang per week, maar
allochtone jongens besteden meer men per week aan sport dan autochtone jongens
(p < .01).

Het algemene sportdeelnamepercentage van 64% en het gemiddelde aantal men dat
per week gesport wordt, sluiten aardig aan bij eerder onderzoek, ondanks dat hier-
voor verschillende methodieken zijn gebruikt (bijv.SCP,2000; Kidwise, 2000).1
Volgens de nieuwe richtlijnen voor sportdeelnameonderzoek (RSO)2behoort de in dit
onderzoek als 'sporters' geldentificeerde groep (64%)geheel tot de 'regelmatige' en
'intensieve' sporters. Uit enkele onderzoeken waar met conceptversies van deze
richtlijnen werd gewerkt (DSP,2000; Van der Poel & Roques, 1999)bhjkt dat de
'objectieve' vaststelling of iemand sporter is, over het algemeen hoger uitvalt dan de
'subjectieve' vaststelling of men zichzelf als sporter ziet. In tegenstelling tot de resul-
tat en van een recente studie in Amsterdam (DSP,2000) waarin autochtone meisjes
het meest aan sport doen, nemen autochtone meisjes in dit onderzoek een tussenpo-
sitie in.

Beta

sekse -.21 -6.60 •••
(jongen/meisje)
allochtoon .11 2.73
(allochtoon/ autochtoon)
schools amen stelling - .12 -2.31
('wit' -> 'zwart')

opleiding -.11 -2.87 ••
(vbo -> vwo)

ses .07 1.90
('Iaag' -> hoog)

leeftijd .02 .47
(14-16/17-20)
stad -.01 -.21
(Amsterdam/Tilburg)
R2 .082

• p < .05; •• p < .01; p < .001

Tabe14.1b Gestandaardiseerde teqressiecoetticienten van sportdeelname naar hoofdeffecten

sekse en etniciteit en overige verklarende variabelen.
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De sportdeelname, vooral bij de meisjes, is afhankelijk van de specifieke etnische
achtergrond van de jongeren. Wanneer gekeken wordt naar de vier grootste groepen
etnische minderheden (Turken, Marokkanen, Surinamers en Indonesiers) blijken bij
de jongens slechts zeer geringe verschillen te bestaan (67- 74%). Bij de meisjes zijn
de verschillen tussen de diverse etnische minderheden groter: meisjes met een
Indische achtergrond sporten het meest (61%)en Turkse meisjes het minst (18%);
Surinaamse en Marokkaanse meisjes nemen een tussenpositie in met 40% (zie tabel
B5 in de bijlagen). Deze resultaten bevestigen de geringe deelname van Turkse
meisjes in vergelijking tot andere etnische groepen; maar de relatief hoge deelname
van Marokkaanse meisjes (gelijk aan Surinaamse meisjes) is opvallend.
Uit het Amsterdamse onderzoek van DSP(2000) blijkt de sportdeelname van
Marokkaanse en Turkse meisjes even laag te liggen, in vergelijking met andere groe-
pen. Uit Rotterdams onderzoek van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (in
Duyvendak, e.a., 1998)bleek dat Marokkaanse vrouwen het minst vaak aan sport
deden en Turkse vrouwen nog iets vaker dan Surinaamse vrouwen; in dat onderzoek
werd echter niet verder opgesplitst naar leeftijd. In beide genoemde onderzoeken
zijn de percentages gebaseerd op kleine groepen Marokkaanse en Turkse
meisjes/vrouwen.
Met betrekking tot de sportdeelname van (ailochtone) meisjes kan worden geconclu-
deerd dat uit dit onderzoek niet naar voren komt dat vooral de religieuze achter-
grond - Islamitisch (zie bijv. De Knop, 1996a, 1996b; Zaman, 1997) - bepalend is
waardoor deze meisjes als een groep gezien kunnen worden, maar dat ook de speci-
fieke nationaliteit van invloed is. Verder kan worden afgevraagd welke relatie er
bestaat tussen de relatief geringe sportdeelname van ailochtone meisjes en hun ove-
rige maatschappelijke integratie? Reflecteert hun sport'achterstand' geringere parti-
cipatie op andere terreinen zoals onderwijs?

Dat 64% van aile jongeren (regelmatig) sport, betekent tevens dat iets meer dan een
derde van de ondervraagde sporters (36%)niet aan sport doet.

4.2 Redenen van niet sporters

De belangrijkste redenen die de niet-sportende jongeren aangeven zijn: geen tijd en
geen zin (zie tabel 4.2). Ook is er een kleine groep die zegt geen mogelijkheden te
hebben of geblesseerd te zijn en daardoor (tijdelijk) niet te kunnen sporten.

In andere onderzoeken noemen jongeren 'geen tijd' eveneens als belangrijke reden
om niet aan sport te (kunnen) doen (vgl. bijv. Biesta, e.a.2000; DSP,2000; Kidwise,
2000). Hoewel 'geen tijd' natuurlijk altijd relatief is en vooral geen 'prioriteit' bete-
kent, blijkt vooral uit de interviews dat veel jongeren het inderdaad erg druk hebben
met school en daarom tijdelijk minder of niet sporten.
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Audrey zegt dat ze geen tijd heeft om te sporten, omdat ze drie avonden per week
werkt in een supermarkt en ook hard moet leren om op school mee te kunnen
komen. Sarah is tijdelijk gestopt met atletiek omdat ze schoolonderzoeken heeft. In
de zomervakantie zegt ze weer te beginnen. Patrick speelt ook nauwelijks minder
basketbal op straat vanwege school. Ook Peter is gestopt met competitievolleybal
omdat het 'te veel' werd.
Aangezien de meeste jongeren zich in hun examenjaar of voorlaatste jaar bevinden
ten tijde van het onderzoek zijn de gevonden resultaten niet erg opvallend.
Bovendien zijn er ook genoeg eindexamenkandidaten die weI blijven sporten. Mavo
4 leerling Naziha is van mening dat ze in de anderhalf uur dat ze karate doet 'heus
niet meer in je hoofd krijgt' .

Wanneer gekeken wordt naar de redenen die jongens en meisjes met verschillende
etnische achtergronden aangeven dan zijn er geen significante verschillen tussen de
'hoofdgroepen' naar sekse en etniciteit (tussen jongens en meisjes en autochtonen
en allochtonen), maar bestaan weI enkele verschillen in argumentering wanneer
naar de interacties gekeken wordt. Opvallend is dat relatief veel allochtone jongens
aangeven geen zin te hebben; als enige groep noemen ze deze reden vaker dan
'geen tijd'. Hieruit kan mogelijk voorzichtig worden afgeleid dat deze jongens een
bewuste keuze hebben gemaakt om niet (regelmatig) te sporten, of omdat het niet
past binnen de specifieke subcultuur waarin ze zich bevinden. Van de gelnterviewde
jongens zegt alleen Peter dat hij geen zin heeft om zijn vrijetijd daaraan op te geven.
De als groep over het algemeen weinig sportende allochtone meisjes, daarentegen,
geven het minst vaak aan geen zin te hebben, maar noemen vooral geen tijd, als oor-
zaak. Veel van deze meisjes zouden in principe dus weI aan sport willen doen.
Tevens opvallend is dat allochtone meisjes het minst vaak aangeven niet te kunnen
(of te mogen). Uit andere studies blijkt dat islamitische meisjes vaak veel moeten
helpen in het huishouden en van hun ouders soms niet mogen sporten (bijv.Hoolt,
1987; De Knop e.a., 1996a, 1996b).Terwijl 'geen tijd' onder autochtone jongens ook

jongens meisjes totaal
allocht. autocht. allocht. autocht.

n (37) (58) (99) ( 112) (306)

geen tijd 43 70 79 59 •• 65
geen zin 46 22 16 28 25
geen mogelijkheid 8 7 4 9 7
blessure 3 2 1 4 2
totool 100 100 100 100 100

Chi-kwadraat/Anova; • p < .05; •• p < .01

Tabe14.2 Redenen am niet te sporten, naar sekse en etniciteit (in %).
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veel genoemd wordt, gaat het bij deze groep waarschijnlijk in sterkere mate om
'geen prioriteit': zij maken zelf een keuze voor andere vrijetijdsactiviteiten zoals uit-
gaan enlof besteden veel tijd aan bijbaantjes (Kidwise, 2000). Bij ailochtone meisjes
is mogelijk meer sprake van sekse- en etnisch specifieke invloeden, waardoor de
(vrije) tijd minder zelf te bepalen is, maar bepaald wordt. Zo verwijzen Wimbush &
Talbot (1988)naar de relativiteit van 'vrijetijd' voor vrouwen.

Niet aileen werden verschillen in algemene sportdeelname verwacht, maar mede ook
(vooral) in de wijze waarop en de specifieke sportkeuzes. Deze onderwerpen komen
aan de orde in de volgende twee paragrafen.

4.3 Plaats en organisatievorm

De meerderheid van de sportende jongeren beoefent een of meerdere sporten in ver-
enigingsverband (zie tabel4.3a en tabel B6 in de bijlagen). Dat geldt vooral voor de
meest beoefende (eerst genoemde) sport. Meer dan de helft van de jongeren beoe-
fent hun 'hoofdsport' in georganiseerd verband. Dit percentage (59%)ligt iets lager
dan het landelijke cijfer van 68% van de 12-19jarigen van het AVOover 1999 (SCP,
2000) en iets hoger dan de 53% van de Amsterdamse jeugd van 12-17jaar (DSP,
2000)3.Bijna een vijfde van aile jongeren beoefende zijn/haar eerste tak van sport op
straat en een even grote groep in de sportschool. De eventuele tweede en vooral de
derde sport wordt voornamelijk buiten, op straat of in het park of op andere wijze
(bijv. zwembad, vakantie) beoefend (respectievelijk 55% en 79%).

Wat betreft de organisatievormen werden in eerste instantie diverse (verwachte)
sekse- en etniciteitsverschillen gevonden, die vooral bij de als eerst genoemde en
meest beoefende sport significant waren. Allochtone jongeren beoefenen hun eerste
sport minder vaak (42%)dan autochtone jongeren (66%; p < .001) in georganiseerd

allochtonen autochtonen totaal
jongens meistes jongens meisjes

n (109) (73) (235) (218) (636)

vereniging 50 29 .. 71 60 59
sportschool 18 45 ... 12 19 19
stroot 37 18 20 9 ••• 19
onders 13 21 10 22 ••• 16

Chi-kwodroot; • p < 0.05; •• p < 0.01 ••• P < 0.001

Tabe14.3a Organisatieverband van meest beoefende (1ste) sport naar sekse en etnische achter-

gond (in % van sporters)4
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verband, en meisjes (52%) minder vaak dan jongens (64%; p < .001). Uit een regres-
sie-analyse (zie tabel 4.3b) bleek echter dat bij controle voor de achtergrondvariabe-
len leeftijd, opleiding, sociaal-economische achtergrond, schoolsamenstelling en stad
alleen sekse (en niet etniciteit) een significant voorspellende waarde heeft.
Daarnaast komt naar voren dat ook de sociaal-economische status van de jongeren
en de samenstelling van de school van invloed is: jongeren met een lagere ses en op
'zwarte' scholen zijn minder vaak lid van een sportvereniging dan jongeren met een
hogere ses en op 'witte' scholen.

Wanneer specifiek gekeken wordt naar interacties tussen sekse en etniciteit beoefe-
nen de vier onderscheiden groepen, met uitzondering van allochtone meisjes, hun
eerste tak van sport het vaakst in verenigingsverband. Autochtone meisjes beoefe-
nen hun eerste sport vaker in georganiseerd verband dan allochtone jongens, maar
minder vaak dan autochtone jongens. Ook bestaan er diverse verschillen tussen de
vier grootste groepen etnische minderheden: onder jongens zijn Indonesiers en
Surinamers het vaakst lid van een club en Turken en Marokkanen het minst. Onder
meisjes zijn Surinamers, Marokkanen en Turken in verhouding tot Indonesiers het
minst vaak lid (zie tabel B6 in de bijlagen).
Allochtone, vooral Surinaamse, meisjes beoefenen hun eerste sport vooral in de
sportschool. Dit is niet verrassend, omdat zoals in de volgende paragraaf aan de orde

Beta

sekse -.10 -2.51
(jongen/meisje)
ollochtoon .05 1.14
(allochtoon/ autochtoon)
schoolsomenstelling -.18 -2.84 ••
('wit' -> 'zwart')
opleiding -.01 0.25
[vbo -> vwo)

ses .09 2.06
('Iaag' -> hoog)
leeftijd .07 - 1.66
(14-16/17-20)
stod -.09 1.65
(Amsterdam/Tilburg)
R2 .112

• p < .05; •• p < .01

Tabel 4.3b Gestandaardiseerde reqtessiecoeiiicienteu van verenigingsdeelname tiootaspott
naar sekse en etniciteit en overige verklarende variabelen.
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komt, fitness/aerobics vooral onder allochtone meisjes erg populair is. Zowel alloch-
tone als autochtone meisjes beoefenen hun eerst genoemde sport ook vaak op ande-
re wijze dan in een vereniging, sportschool of op straat: thuis, op de balletschool of
in het zwembad.
Op straat vinden we vooral allochtone, en met name Turkse, jongens, gevolgd door
allochtone meisjes en autochtone jongens; autochtone meisjes sporten het minst op
straat. Het verschil tussen de groepen is het grootst bij de tweede sport; maar liefst
58% van de allochtone jongens beoefent deze op straat tegenover ongeveer een
derde van de overige groepen.

Uit de interviews kwam naar voren dat sommige allochtone jongens wei lid waren
geweest van een vereniging maar om diverse redenen gestopt waren en nu vooral
samen in het park sporten. Zo zegt de Turkse Samir dat hij met voetballen bij een
vereniging gestopt is omdat hij na de zomervakantie niet meer in de basis stond en
toen hij na een tijdje dacht zijn plaats weer bewezen te hebben hij nog niet opge-
steld werd, is hij gestopt. In het park voetbalt hij onder andere met vrienden die al
getrouwd zijn en kinderen hebben en ziet dat voor zichzelf ook als een mogelijke
optie in de toekomst. Hij weet niet of hij nog weer lid zal worden van een vereni-
ging, maar kan zich niet voorstellen om helemaal niet meer te sporten.
Kees lijkt eerder het prototype van de mannelijke verenigingsvoetballer. Hij woont in
een wijk met veel allochtonen, waar hij af en toe eens mee op straat voetbalt. Hij is
al acht jaar lid van een naar etniciteit gemengde voetbalclub, waar hij twee keer per
week traint en in het weekend een wedstrijd speelt. De club heeft geen meisjes- of
vrouwenafdeling. Zijn vader voetbalt ook, maar zijn moeder en zusje doen momen-
teel niet aan sport.
In de interviews werden de resultaten uit de vragenlijst bevestigd dat allochtone
meisjes relatief vaak (ook) op straat spelen of hebben gespeeld in vergelijking met
de gemterviewde autochtone meisjes. Zo zeggen de Surinaamse Diane en Audrey en
de Marokkaanse Aisha, Naziha en Farida dat ze op straat basketballen en/of voetbal-
len. De Egyptische Lamya zwemt eenmaal per week in een speciale meidengroep en
fietst ook regelmatig met farnilieleden.
De gemterviewde Nederlandse meisjes (Lieke, Petra, Annet, Astrid, Susan, Heleen
en Judith) daarentegen sporten allemaal in verenigingsverband - onder andere vol-
leybal, paardrijden, tennis en badminton - en/of in een fitness- of dansschool.

In onderzoeken wordt vaak vooral gewezen op de relatieve ondervertegenwoordi-
ging van allochtone sporters in georganiseerd clubverband en is er veel minder aan-
dacht voor de relatieve ondervertegenwoordiging van sportende autochtone meisjes
in de openbare ruimte. De verklaring voor de geringe verenigingsdeelname van all-
ochtone jongeren is mede gerelateerd aan etnische verschillen in sociaal-economi-
sche middelen en woonomgeving (Lagendijk & Van der Gugten, 1996).Veel allochto-
ne gezinnen won en in oude volksbuurten waar sportvoorzieningen vaak grotendeels
weggesaneerd zijn. Sportverenigingen zijn verplaatst naar de rand van de stad, wat
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onder andere problemen kan opleveren met het vervoer. Deze locaties zijn niet altijd
goed bereikbaar met het openbaar vervoer en aliochtone gezinnen hebben
gemiddeld minder geld te besteden en bezitten minder vaak een auto.
Het organisatieverband waarin gesport wordt, hangt niet aileen af van individuele
en groepsgebonden keuzes en mogelijkheden, maar is mede gerelateerd aan de
beoefende tak van sport (vgl. DSP,2000; CBS,1996).

4.4 Yak van sport

Van 95% (n=609) van de sporters is bekend welke tak(ken) van sport zij beoefenden
ten tijde van de ondervraging. In totaal worden ongeveer 50 verschillende takken
van sport genoemd. De helft van de sporters beoefent een tak van sport, bijna een
derde beoefent twee sporten en 20% van de sporters is actief in drie of meer takken
van sport.f In vergelijking tot de andere groepen beoefenen autochtone meisjes het
minst vaak meerdere sporten.
Enkele sporten springen duidelijk naar voren qua populariteit (zie figuur 4.1).
Voetbal is veruit het meest populair; een derde van de sportende respondenten voet-
balt. De nationale volkssport wordt gevolgd door fitness/aerobics, dat met bijna een
kwart van de sporters ook hoog scoort. Meer dan de helft van de sporters beoefent
minstens een van deze twee takken van sport.
Hockey en ballet/dans komen op de derde en vierde plaats en worden beiden nog
door meer dan 10% van de jongeren beoefend. De top tien van de populairste spor-
ten wordt verder aangevuld met atletiek, basketbal, zwemmen, vechtsporten,
paardrijden en tennis. Vaor de deelname aan andere takken van sport, zie tabel B7 in
de bijlagen.

Uit figuur 4.1 blijkt dat er zowel verschillen als overeenkomsten bestaan in de sport-
deelnamepatronen van aliachtone en autochtone jongens en meisjes. Naast voetbal
is fitness/aerobics de enige sport die door meer dan 10%van alie vier onderscheiden
groepen wordt beaefend. Ook in andere spartdeelname-ranglijstjes onder graepen
jongeren met uiteenlopende achtergronden (bijv.DSP,2000; Kidwise, 2000; CBS,
1996)staan voetbal en fitness, haag genoteerd.

Bij zowel autochtone als aliochtone jangens staat voetbal bovenaan, met grate voor-
sprong op de averige sporten. Bij autachtane meisjes komt dans en op de eerste
plaats en bij aliochtane meisjes scoort fitness/aerobics het haogst. Op de tweede
plaats staat bij de vier genoemde groepen steeds een andere tak van sport, respec-
tievelijk hockey, basketbal, fitness/aerobics en zwemmen. Zowel de sekse als de
etnische achtergrond van de respandenten lijken met andere waorden de sportdeel-
name te kleuren.
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Fitness/aerobics lijkt niet aileen de plaats van gymnastieklturnen te hebben overge-
nomen als een van meest beoefende takken van sport onder meisjes (vgL nsp, 2000;
SCP,2000), maar lijkt ook minder seksespecifiek. Vanwege het gebruik van de over-
koepelende term fitness/aerobics verbloemen de gevonden seksespecifieke verschil-
len in algemene deelname echter de eveneens optredende verschillen in de daad-
werkelijke beoefening (Hartman-Tows, 1990; Overeem, 1998). Jongens/mannen trai-
nen vaker met gewichten en vooral de spiergroepen van het bovenlichaam om een
breed 'mannelijk' torso te verkrijgen. Meisjes/vrouwen zijn daarentegen vaak meer
gericht op het vergroten van de algehele conditie en het verkrijgen of behouden van
een 'slank figuur'. In het volgende hoofdstuk zal ik nog nader ingaan op dergelijke
seksespecifieke constructies van het lichaam. In relatie tot etniciteit blijken enkele
takken van sport die vooral onder allochtone jongens en meisjes populair zijn (bas-
ketbal, vechtsporten) ook relatief veel door autochtone jongens, maar nauwelijks
door autochtone meisjes te worden beoefend. Verder is paardensport niet aileen nog

3. hockey

2. fitness/aerobics =~!~~~~==~

10. tennis

9. poordrijden

8. otletiek

7. vechtsport

6. zwemmen

5. bosketbal
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1. voetbal

o outochtone meisjes

D outochtone jongens

o ollochtone meisjes
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I
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Figuur 4.1 Tien meest beoefende sporten naar sekse en etniciteit.
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steeds een typische meisjessport, maar vooral ook een 'witte' meisjessport; tafelten-
nis wordt vooral door allochtone jongens gedaan. Hockey blijkt een typische 'witte'
sport die vooral in Tilburg wordt beoefend en basketbal is vooral populair onder all-
ochtone jongeren in Amsterdam."

In vergelijking met de AVO cijfers onder jongeren van 15-24 jaar uit 1995 (CBS, 1996;
zie ook tabel B2 in de bijlagen) valt vooral de relatief lage positie van zwemmen op.
Waarschijnlijk ligt dit me de aan de methode van dataverzamelinq.? Jongeren in ons
onderzoek konden slechts drie sporten aangeven. (Zeer) actieve sporters noemen
daarbij waarschijnlijk geen zwemmen, ondanks dat ze dit wel enkele keren per jaar
doen als vierde of vijfde sport. Bij het AVO worden weI aile beoefende sporten in een
jaar meegerekend. Deze verklaring lijkt ondersteund te worden door de hoge score
van zwemmen onder ailochtone meisies, de groep die over het algemeen het minst
actief is in sport. Een gelijksoortige redenering lijkt te geld en voor andere recreatie-
ve sportvormen als (toer)fietsen/wielrennen, watersport en schaatsen.
Relatief hoog, in vergelijking tot de AVO cijfers, scoren daarentegen vooral hockey,
dans/ballet, basketbal en vechtsporten. De populariteit van basketbal en vechtspor-
ten en in mind ere mate ook van voetbal kan worden verklaard door de relatief hoge
vertegenwoordiging van ailochtone jongeren in onze steekproef. Ook in het onder-
zoek van DSP (2000) staan basketbal en vechtsporten in de top vijf van jongeren van
12-17 [aar (waaronder veel etnische minderheden). Opvallend is dat deze traditionele
'mannensporten' (Emancipatieraad, 1997; Pfister, 1999) ook relatief populair zijn
onder ailochtone meisjes, de groep die over het algemeen het minst deelneernt aan
sport. De hoge score van dans/ballet en hockey lijkt onder andere veroorzaakt te zijn
door de populariteit van deze sport en (op de onderzochte scholen) in Tilburg. Dans
staat weI in de top tien van het Kidwise (2000) onderzoek onder 174 (voomamelijk
autochtone) jongeren van 14-17 jaar. De hoge score van dans als 'sportdeelname'f
(vooral onder autochtone meisjes) wijst op een veranderende definierinq van sport
(Crum, 1991; Steenbergen, 2001). Dat de ondervraagde jongeren een brede definitie
van sport hanteren die niet beperkt is tot de traditionele verenigingsporten, maar
ook betrekking heeft op andere vrijetijdsactiviteiten waarbij fysieke beweging en/of
het spelelernent centraal staat, wordt bevestigd door het noemen van denksporten,
biljart , skaten en darts door verschillende jongeren. Deze laatste sporten werden
bovendien vaker genoemd dan de meer traditionele (wedstrijd)sporten als korfbal,
roeien, schermen en kunstschaatsen.

Hierboven werd reeds opgemerkt dat de beoefening van bepaalde sporten soms
sterk gekoppeld is aan een specifieke organisatiewijze. Fitness/aerobics en vecht-
sporten zijn vooral onder allochtone jongeren populair en worden hoofdzakelijk in
sportscholen aangeboden. Traditionele spelsporten als hockey en tennis, daarente-
gen, worden voomamelijk, door autochtone jongeren, in verenigingsverband beoe-
fend. Voetbal is niet aileen de grootste verenigingssport onder (autochtone en alloch-
tone) jongens, maar tevens een van de weinige sporten die ook in het verleden al
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door jongens op straat/pleintjes en in parken beoefend werd. De aanleg van aparte
basketbalringen en voetbal- en/of tennisveldjes in multiculturele wijken door diverse
gemeenten heeft tevens de mogelijkheden vergroot tot het informeel spelen van bas-
ketbal, tennis en voetbal. Hierdoor werd niet aileen ingespeeld op de bestaande
voorkeuren van (allochtone) jongeren, maar werd deze tevens gevoed. Zwemmen
kan in verenigingsverband beoefend worden, maar ook zelfstandig of in een informe-
le groep en is dan ook toegankelijk voor jongeren met verschillende achtergronden,
zoals allochtone meisjes die het minst vertegenwoordigd zijn in traditionele sportver-
enigingen.

Differentiatie
Onder alle groepen is er sprake van een grote mate aan differentiatie in sportbeoefe-
ning. Het merendeel van de allochtone, mannelijke sporters en een grote groep spor-
tende autochtone jongens, doet weliswaar (onder andere) aan voetbal en de meeste
meisjes beoefenen fitness/aerobics en/of dans/ballet, maar door aile groepen worden
tevens tal van andere sporten beoefend (zie tabel B7 in de bijlagen). De spreiding
onder allochtonen en meisjes ligt weliswaar iets lager dan onder respectievelijk
autochtonen en jongens, maar gezien de geringere absolute deelname van de eerste
groepen kan hieruit niet worden afgeleid dat sportdeelname van ailochtonen en
meisjes minder gevarieerd zou zijn.

Uit de interviews komt eveneens naar voren dat de jongeren met verschillende
intensiteit sporten, zeer uiteenlopende sporten beoefenen en om verschillende rede-
nen. Van de meeste jongeren is de sportbiografie (Giljam, 1988; Pfister, 1999)vrij
constant en overzichtelijk. Vooral autochtone jongeren beoefenen, vaak in navolging
van hun ouder(s) of vrienden, al vanaf jonge leeftijd een sport binnen een vereniging
en zijn ten tijde van het interview hooguit twee keer gewisseld van sport of van ver-
eniging.
Kees voetbalt al acht jaar bij dezelfde vereniging en Petra zit inmiddels 'een jaar of
tien' bij dezelfde badmintonclub. Marcel judoot vanaf zijn achtste, basketbalt bij
mooi weer regelmatig met vrienden en heeft de laatste winter ook vaak op de ijs-
baan geschaatst. Susan rijdt al heel lang paard, tennist zes jaar en zit sinds twee
jaar ook nog op hockey. Paul turnt van jongs af bij zijn vader die les geeft; tussen-
door heeft hij kort getafeltennist, wat hem echter niet beviel. Ook de meeste alloch-
tone jongeren beoefenen vaak een of meerdere sporten voor langere tijd. Maar
omdat ze minder vaak in verenigingsverband sporten (zie paragraaf 4.2) is hun
sportloopbaan over het algemeen wat fragmentarischer. Voetbal en basketbal wor-
den van jongs af aan vooral 'op straat' gedaan en op iets oudere leeftijd kiezen veel
allochtone jongeren om (tevens) aan fitness en/of vechtsport te doen. Naziha heeft
vroeger altijd veel gevoetbald op straat en is sinds kort, via een vriendin die haar
heeft overgehaald, op karate gaan. Achmed is vijf jaar geleden door zijn broers mee-
genom en naar voetbal. Daarnaast is hij zelf sinds een jaar begonnen met kickboksen,
omdat zijn vriend dat deed.
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Voor jongeren uit alle groepen geldt dat ze soms iets nieuws proberen en soms enke-
le maanden stoppen en daarna weer (met wat nieuws) beginnen. Duidelijk is dat de
sportkeuze van de jongeren in het verleden regelmatig door hun ouders of andere
familieleden is beinvloed, maar dat steeds meer eigen keuzes gemaakt worden die in
meer of mindere mate aansluiten bij (leeftijd, sekse en etnisch specifieke) normen en
waarden van de sociale netwerken waarin de jongeren verkeren (vgl. Elling & De
Knop, 1999).

"Voetbal vond ik niet leuk en toen ben ik met mijn vader en moeder gaan kijken
bij hockey en dat leek mij welleuk .... Daarna heb ik eerst een tiiaie niets gedaan,
eerst maar eens nadenken wat ik zou willen doen. Ik heb nag even op basketbal
gezeten maar in de meeste dingen had ik geen zin. Toen ben ik een keer bij roeien
gaan kijken, dat moest van tuiin ouders. Ik had het nag nooit gezien, ik wist eigen-
lijk niet dat het bestond. (Klaas)
"De roeiclub is iedere vrijdag open, maar het is niet dat ik dat iedere vrijdag doe.
Alleen als ik er zin in heb, niet overdreven ... Fitness doe ik oak meer voor de
gezelligheid ... zoveel kom ik er niet, een keer in de paar maanden." (Lieke)
"Vanaf oktober tot eind februari heb ik bijna niks aan sport gedaan omdat het
weer het niet toeliet. Maar als het lekker weer wordt en de zan gaat schijnen, dan
begint het te kriebelen. n (Hakan)
"Nu fitness ik, dat doe ik anderhalve maand. Daarvoor trainde ik thuis en basket-
baJdeik buiten en voetbalde ik met de jongens. " (Diane)

Uit de resultaten blijkt dat er enerzijds sprake is van een grote verscheidenheid in de
specifieke takken van sport en de wijze waarop deze beoefend worden door verschil-
lende (groepen) jongeren. Er is in die zin sprake van wat Crum (1991) de 'ontspor-
ting' van de traditionele sportbeoefening noemt (vgl. Fuchs & Fischer, 1989). Ook
wordt de 'democratisering' van sport als geheel en van bepaalde takken van sport in
het bijzonder, in deze studie bevestigd. Vooral de traditionele 'mannensport' voetbal
en fitness/aerobics worden door (relatief) veel jongens en meisjes met uiteenlopende
etnische achtergronden beoefend. De voorheen typisch ('witte') hogere klasse sport
tennis, wordt niet aileen door ongeveer evenveel jongens als meisjes, maar ook door
ongeveer evenveel autochtone als allochtone jongeren beoefend en is daarmee
illustrerend voor optredende process en van structurele integratie.
Anderzijds kan geconcludeerd worden dat traditionele - sekse- en etnisch-specifieke
- sportdeelnamepatronen nog steeds dominant zijn en daarmee diverse vormen van
structurele in- en uitsluiting. De meerderheid van de sportende jongeren beoefent
minstens een sport in georganiseerd verenigingsverband. Allochtone meisjes spor-
ten het minst vaak en als ze sporten doen ze dit minder vaak dan de overige - naar
sekse en etniciteit onderscheiden - groepen jongeren, in verenigingsverband.
Hoewel in verhouding tot de deelname aan andere takken van sport inmiddels rela-
tief veel (allochtone en autochtone) meisjes voetbailen, domineren (autochtone en
ailochtone) jongens nog steeds in deze sport, zowel in georganiseerd als informeel
verband. Andersom blijken vooral dans en paardensport nog typische (autochtone)
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meisjessporten en maken meisjes minder dan jongens gebruik van de publieke ruim-
te voor sportbeoefening. Basketbal is vooral populair onder (mannelijke en vrouwe-
lijke) ailochtone jongeren en het 'witte' imago van hockey wordt eveneens
bevestigd. In hoeverre dergelijke vormen van structurele differentiatie gerelateerd
zijn aan dominante beeldvorming over sport, sekse en etniciteit komt aan de orde in
het volgende hoofdstuk.
In ieder geval kan worden afgeleid dat er bepaalde verbanden bestaan tussen tak-
ken van sport, organisatievormen en de samenstelling van de sportgraep naar sekse
en etniciteit.

4.S Samenstelling sportgroep

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de grootte van de sportgroep
en op de samenstelling naar sekse en etniciteit.

4.5.1 Groepsgrootte en seksesamenstelling

De helft van de respondenten, ongeacht sekse en etnische achtergrond, sport meest-
al met meer dan 10 personen (zie tabeI4.4). Ongeveer een vijfde van de jongeren
sport met 5-10personen en een even grate groep met 1-5personen. Hoewel jongens
vaker dan meisjes deelnemen aan teamsporten, betekent dit kortom niet dat de
sportgroep ook automatisch grater is. Aileen in relatie tot individuele sportbeoefe-
ning en sekse onder ailochtone jongeren is er een (niet significante) tendens dat
meisjes (16%)vaker aileen sporten dan jongens (4%).

Meer dan de helft van de jongeren sport voornamelijk in een groep met zowel jon-
gens als meisjes (zie tabeI4.4). Gezien de stringente sekse-categorisering in de geor-
ganiseerde wedstrijdsport (vnl. in teamsporten)? wekt het geen verbazing dat er in
verenigingsverband minder vaak gemengd gesport wordt (30%)dan in de sport-
school (57%).WeI opvailend is dat er in de openbare ruimte het minst vaak gemengd
gesport wordt (25%).Dit is mogelijk te verklaren omdat de meest populaire straat-
sport en , voetbal en basketbal, voornamelijk door (ailochtone) jongensgroepen wor-
den beoefend.
Opvailend is verder dat zowel onder ailochtonen als autochtonen, meisjes vaker dan
jongens aangeven gemengd te sporten. Het is mogelijk dat de aanwezigheid van jon-
geren van de andere sekse in een sportschool door meisjes bijvoorbeeld weI, maar
door jongens niet als 'gemengd' wordt opgevat. Op basis van deelnameverhoudin-
gen en dominante sekserelaties in de sport kan bovendien worden verandersteld dat
meisjes vaker als enige meisje samen met jongens (op straat) sporten, dan andersom
(vgl. bijv. Elling, 1999; Pfister, 1999). Een dergelijke seksesamenstelling zal door de
betreffende meisjes waarschijnlijk eveneens eerder 'gemengd' worden genoemd,
dan door jongens. Deze mogelijke verklaringen worden ondersteund door het gege-
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ven dat het sekseverschil onder allochtonen (24%)groter is dan onder de onder-
vraagde autochtone jongeren (9%).Vooral allochtone meisjes sporten namelijk vaak
in sportscholen en in vergelijking tot autochtone meisjes ook vaker (samen met jon-
gens) op straat (vgl. paragraaf 4.3). Ook uit de interviews bleek dat Audrey, Saray,
Naziha en Aisha regelmatig als enige meisje of een van de weinige meisies samen
met jongens voetballen of basketballen. Uit deze resultaten kan geconcludeerd wor-
den dat de eigen positie en dominante beelden mogelijk van invloed zijn op verschil-
lende percepties van een zelfde groepssamenstelling.

4.5.2 Etnische samenstelling sportgroep

Omdat de meerderheid van de ondervraagde jongeren autochtoon is, vooral in
Tilburg, blijkt logischerwijze dat deze respondenten vaker alleen met autochtone
Nederlanders sporten (58%)dan in een etnisch gemengde groep (41%,zie tabe14.5).
Van de allochtone jongeren geeft driekwart aan in een etnisch gemengde groep te
sporten. In totaal sport 10% (n=15) van de allochtone jongeren (voornamelijk jon-
gens) alleen met jongeren uit een bepaalde, vnI. de 'eigen', etnische minderheids-
groep. Het zal bovendien geen verbazing wekken dat allochtone jongeren vaker dan
autochtone jongeren in gemengde etnische groepen sporten zonder (andere)
Nederlanders (resp. 15% en 2%; p < .001). Over het geheel gezien betekent dat, dat
bijna een kwart van de allochtone jongeren (n=33) sport in een groep zonder autoch-
tone Nederlanders. Dit zijn vooral allochtone jongeren (uit Amsterdam) die 'op straat'

allochtonen autochtonen totaal

;ongens meisies ;ongens tneisies
n (7 77) (74) (237) (278) (640)

aontol medesporters
>10 49 45 55 51 52
5 -10 24 12 19 19 19
1 -5 24 27 21 22 22
geen 4 16 6 8 7
tatoo I 100 100 100 100 100

seksesomenstelling ** *
gemengd 51 75 51 60 57
apart 49 25 49 40 43
totaal 100 100 100 100 100

Chi-kwadraat/Anova; • p < 0.05; •• p < 0.01

Tabe14.4 Grootte en seksesamenstelling van de groep medesportbeoefenaars (in %).
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sporten (zie tabel B8 in de bijlagen). Allochtone jongeren (uit Tilburg) die bij een ver-
eniging sporten doen dat juist relatief vaak met alleen autochtonen of in een etnisch
gemengde groep, inclusief Nederlanders.

Net als we reeds zagen in relatie tot de sportdeelname, komt ook de etnische samen-
stelling van de sportgroep van de Indische jongeren meer overeen met autochtone
Nederlanders dan met de overige etnische minderheden: ze sporten ongeveer even
vaak alleen met autochtonen als in een etnisch gemengde groep. Slechts twee
Indische jongens geven aan in een etnisch gemengde groep zonder autochtone
Nederlanders te sporten.
Wanneer we naar interacties tussen sekse en etniciteit kijken blijkt dat allochtone
jongens vaker dan allochtone meisjes zonder autochtone Nederlanders sporten.
Onder autochtone jongeren sporten meisjes juist iets vaker dan jongens alleen met
Nederlanders. Deze verschillen kunnen verklaard worden door de relatief geringe
deelname van allochtone meisjes in de verenigingssport, de relatief grote etnische
menging bij de grootste jongenssport voetbal Em de relatief hoge 'informele' of 'onge-
organiseerde' sportbeoefening onder allochtone jongens (vgl. Bakhtali & Ramsahai,
1990;DSP, 2000).
Aan de jongeren die aangaven dat hun groep etnisch gemengd is werd vervolgens
gevraagd of jongeren met de volgende etnische achtergronden deel uitmaken van
hun sportgroep: Nederlanders, Creolen, Hindoestanen, overige Surinamers, Turken,
Marokkanen, Indonesiers, Molukkers en 'anders'.
Uit de antwoorden blijkt dat de etnisch gemengde sportgroepen bijna altijd gedeel-
telijk uit Nederlanders (92%)10bestaan en ook Marokkanen (65%) hier meestal deel
van uitmaken. De sportgroepen van de autochtone en vrouwelijke respondent en zijn
over het algemeen iets minder etnisch gemengd dan de groepen van allochtone en
mannelijke respondenten. Een van de oorzaken daarvoor is natuurlijk dat allochtone
(bijv. Turkse) meisjes weinig sporten in vergelijking tot jongens met dezelfde etni-
sche achtergrond en hun autochtone seksegenoten.

allochtonen etniciteit totaal
Mar. Sur. Tur. Ind. overig allocht. autocht.

(45) (37) ( 19) (21) (31) (152) (420) (572)

gemengd 82 81 84 48 61 74 41 ••• 49
(zonder Ned.) ( 12) (13) (14) (25) (72) (15) (2)11 ... (8)
'Nederlonds' 4 5 5 52 32 16 59 ... 47
I eigen' groep 13 14 11 7 10 ••• 3
totool 100 100 100 100 100 100 100 100

Chi-kwodroot; ••• p < .001

Tabe14.5 Etnische samenstelling van de groep medesportbeoefenaars (in %).
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Opvallend is dat Creolen en (overige) Surinamers vaker door allochtonen (vooral
Surinamers en Marokkanen) worden genoemd dan door autochtonen. Deze ongelijke
benoeming kan mogelijk verklaard worden doordat autochtonen minder specifiek dif-
ferentieren in de groep Surinamers dan hun allochtone leeftijdsgenoten. Zo stellen
ook Buijs (1993) en Veenman e.a. (1999) dat de meeste Marokkanen onderling diffe-
rentieren tussen arabieren en berbers, terwijl deze beide groepen door autochtone
Nederlanders gewoon als 'Marokkanen' worden gezien. Een opvallend verschil
binnen de groep meisjes is dat autochtone meisjes significant vaker Indonesiers
noemden dan hun allochtone seksegenoten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
Indonesische meisjes minder vaak dan andere etnische groepen, in etnisch gem eng-
de groepen, zonder Nederlanders, sporten.

Vanzelfsprekend hangt de etnische samenstelling ook at van de sport die de respon-
denten beoefenen. Voetbal is de grootste sport onder autochtone en allochtone jon-
gens en wordt dan ook vooral in etnisch gemengd verb and beoefend. Bij de meeste
andere sporten zijn allochtonen in de minderheid, maar soms geldt dat ook voor de
autochtonen. Over zijn basketbalactiviteiten op straat zegt Peter: "We zijn de etni-
sche minderheid daar, om het zo maar te zeggen."
De groep straatbasketballers is etnisch gemeleerd, maar voornamelijk be staat uit
Surinamers. Marokkanen en/of Turken vormen de grootste groep bij de meeste zelf-
verdedigings-/vechtsporten, met uitzondering van judo, die de ondervraagde jonge-
ren beoefenen. Koen doet aan karate en motorrijden en vertelt over de verschillende
samenstelling:
"Bii karate zitten veel Marokkaanse jongens. De laatste tijd ook meer negers en bien-
ken, maar weI meer buitenlanders. Bij het motorrijden komen bijna geen buitenlan-
ders."
Opvallend is dat hij, net als de meeste Tilburgers overigens, 'buitenlanders' vooral
associeert met Marokkanen en minder met 'negers'. Dit komt overeen met andere
studies, waaruit blijkt dat de constructie en waardering van etnische minderheden
in Nederland behalve op basis van huidskleur, vooral sterk bepaald wordt door grote
culturele verschillen (Rath, 1992; Verkuyten, 1997). Turken en Marokkanen worden
vanwege hun overwegend islamitische achtergrond vaak in sterkere mate als
'anders' ervaren dan Indonesiers of Surinamers. Pieter zegt over zijn vriendengroep:
"Ik heb zelf een vriendin die half Indonesisch is. Maar geen echte buitenlanders. "
De Marokkaanse Naziha geeft aan dat haar karategroep voornamelijk bestaat uit
Turkse meisjes. De Marokkaanse Achrned uit Tilburg zegt dat bij het voetbal meer
Nederlanders zitten dan bij het kickboksen, wat hij voornamelijk met Turken en
Marokkanen doet. De 'Hollandse' Tilburgers Susan, Judith, Petra, Koen en Jan komen
tijdens het sporten (o.a. hockey, paardrijden, tennis, volleybal, badminton, turnen,
roeien) echter 'bijna geen buitenlanders' tegen.
Dat er tussen Marokkanen en Turken ook weer bepaalde verschillen bestaan in etni-
sche groepsvorming in relatie tot sportdeelname meldt Hakan uit Amsterdam:
"Maandag is er meidendag in het buurthuis, maar dan komen er ook jongens. Verder
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ziin de groepjes ook naar euiiciteit verdeeld: Turken darten en de Marokkanen
poolen meestal. "

De etnische samenstelling van sportgroepen blijkt bovendien gerelateerd aan fami-
lierelaties.

Familierelaties
In de interviews geven sommige allochtone jongeren aan dat ze samen met een
broer, zus, neef of nicht sporten, bijv. fitness, voetbal. Ook in de vragenlijst werd
gevraagd of de jongeren samen met familieleden sporten. Uit de resultaten blijkt dat
vooral allochtone meisjes regelmatig samen met familieleden sport en (47%),gevolgd
door allochtone jongens en autochtone meisjes (beide 27%). Van de autochtone jon-
gens sport 19%sarnen met familieleden. De meeste jongeren noemen broers (27%)of
zussen (21%), maar ook wordt regelmatig met neven, nichten, vaders of andere man-
nelijke familieleden gesport. Vijf respondenten gaven aan met hun moeder te spor-
ten.

Hoewel het merendeel van de sporters in een naar sekse en etniciteit gemengde
groep sport, wat duidt op structurele integratie, blijkt er tevens sprake van bepaalde
verschillen in de sportgroepsamenstelling naar sekse en etniciteit. Ten dele hangen
deze verschillen natuurlijk samen met de hiervoor besproken sekse en etnisch speci-
fieke deelnameverhoudingen binnen de diverse takken van sporten en organisatie-
vormen. Niettemin lijken ook culturele en affectieve process en van in- en uitsluiting
van invloed op de samenstelling van en omgang binnen de sportgroep. Hierover kom
ik in de volgende twee hoofdstukken te spreken.

4.6 Samenvattend

Het merendeel van de ondervraagde 14-20jarige jongens en meisjes met uiteenlo-
pende etnische achtergronden doet aan sport. Jongens, ongeacht etnische achter-
grond, het meest en allochtone (vooral Turkse) meisjes het minst. De meeste jonge-
ren sporten in tradition eel verenigingsverband, maar allochtonen zijn over het alge-
meen rninder vaak dan autochtonen en meisjes rninder vaak dan jongens lid van een
sportvereniging. Voor allochtone meisjes blijkt de sport school (fitness) de meest
gangbare sportlocatie. De beoefening van diverse takken van sport blijkt nog in ster-
ke mate seksespecifiek en ook bestaan er etnisch-specifieke voorkeuren. Allochtone
meisjes beoefenen ondanks hun geringe algehele sportdeelname, relatief vaak tradi-
tioneel mannelijke takken van sport. Hoewel aan de ene kant de diversiteit in sport-
beoefening groot is, doet meer dan de helft van de respondenten in ieder geval (ook)
aan voetbal enlof fitness.
De meeste jongeren sporten in een naar sekse en etniciteit gemengde groep met
meer dan tien medesporters. Meisjes sporten vaker voomamelijk met jongens dan
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andersom. Meer dan de helft van de autochtone jongeren sport aileen met andere
'Nederlanders'; ongeveer een kwart van de ailochtone sporters sport in 'eigen' etni-
sche kring of in gemengd etnisch verband, zonder autochtone jongeren.

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken voor de gevonden vormen van
structurele in- en uitsluitinq, wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op beeldvor-
ming over sport, sekse en etniciteit. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de sportdeel-
name in het algemeen en de beoefening van specifieke takken van sport samenhan-
gen met bepaalde beelden die jongeren hebben van zichzelf, diverse sociale groepen
en van de (betreffende) sport.

NOTEN
1 Het AVOvraagt naar het sportgedrag over de afgelopen 12 maanden van een represen-

tatieve steekproef van de gehele Nederlandse bevolking vanaf 6 jaar (met meer dan
10.000 respondenten) en hanteert de volgende definierende voorwaarden: alleen fysieke
sportieve activiteiten; alleen in de vrije tijd en uitsluitend in Nederland. Via een vragen-
lijst worden 25 takken van sport voorgelegd, waaraan de respondenten eventuele overi-
ge sportactiviteiten konden toevoegen. Per onderzoeksjaar zijn somrnige sporten toege-
voegd (aerobics, fitness, squash) of qua naam veranderd (wandelenlwandelsport, fiet-
senltoerfietsen).

2 Inmiddels is er een basis document voor uniforme richtlijnen voor sportdeelname (RSO)
opgesteld (Van Bottenburg & Smit, 2000). Hierbij wordt met een toonblad van allerlei
sporten (incl. 'danssport', 'wandelsport' en 'toerfietsen') gewerkt en worden responden-
ten gevraagd alle sport en aan te geven die zij in de afgelopen 12 maanden hebben beoe-
fend. Mensen die minder dan 12 keer per jaar sporten, worden gezien als 'incidentele'
sporters, mens en die tussen de 12 en 60 keer per jaar sporten als 'onregelmatige' spor-
ters en de overigen als 'regelmatige', of 'intensieve' (>120) sporters, al dan niet in geor-
ganiseerd enlof competitief verband.

3 Ook uit dit onderzoek blijken Amsterdamse jongeren (zowel allochtonen en autochtonen)
minder vaak lid te zijn van een sportvereniging dan Tilburgse jongeren, maar dit wordt
vooral verklaard door sekse, etniciteit, sociaal-economische-status en de schoolsamen-
stelling.

4 De cumulatieve percentages zijn groter dan 100, omdat meerdere antwoorden mogelijk
waren.

5 Op de vrageniijst konden slechts drie takken van sport worden ingevuld.
6 Van alle respondent en die hockeyen komt 95% uit Tilburg en maar liefst 21% van de

Tilburgse sporters doet aan hockey. Een gelijksoortige verklaring geldt voor dans/ballet:
85% van de dansers komt uit Tilburg en 17% van de Tilburgse sporters doet aan
dans/ballet, Basketbal, daarentegen, is vooral populair in Amsterdam: 78% van de bas-
ketballers komt uit Amsterdam en 15% van alle Amsterdamse sporters doet aan basket-
bal.
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7 Uit het Amsterdamse sportdeelnameonderzoek van DSP(2000)komt zwemrnen echter
ook niet in de top vijf voor van de leeftijdscategorie 12-17jaar, terwijl deze sport onder
andere leeftijdsgroepen steeds op de eerste op tweede plaats staat.

8 In plaats van of naast de traditionele definierinq van dans als cultuuruiting. Aileen enke-
Ie traditionele dansvormen die in wedstrijdvorm beoefend worden zijn door NOC'NSF
officieel erkend als 'sport'.

9 Wedstrijdcategorieen in individuele sport en zijn weliswaar ook naar sekse gescheiden,
maar er wordt meestal weI gemengd getraind. Door kinderen wordt dit ook meestal als
prettig ervaren (vgl. Baar, 1996; De Martelaer, e.a., 1995; Roose, 1999).

10 Hierboven zagen we reeds dat dat vaker geldt voor autochtonen die in een gemengde
groep sport en dan voor allochtonen.

11 Het gaat hierbij om autochtone jongeren die in een etnisch gemengde groep sporten,
zonder overige autochtone Nederlanders.
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HOOFDSTUK 5

Normatieve beelden over sportieve competenties,
het lichaam en medias port

In dit hoofdstuk staat de volgende onderzoeksvraag centraal:
• Welke (normatieve) beelden hebben jongeren over (verschillende takken van)

sport en op welke wiize zijn deze gerelateerd aan sekse en ettiiciteit?

Het gaat bij deze vraag vooral am (normatieve) sociaal-culturele process en van in- en
uitsluiting: door welke opvattingen en beelden over groepen mens en en takken van
sport laten jongeren hun sportkeuze bemvloeden?
Met 'beelden' wordt gerefereerd naar opvattingen en ideeen van personen die geba-
seerd zijn op informatie via persoonlijke contacten en/of de media. De verwachting is
dat naast de 'eigenheid' van bepaalde takken van sport ook dominante en subcultu-
rele beeldvorming over bepaalde sport en een grote invloed heeft op de sportkeuzes
en de populariteit van sporten onder diverse groepen jongeren (Archer &
MacDonald, 1990; Kurz & Brinkhoff, 1989; Laberge & Albert, 1999; Philipp, 1998).
Op grond van de relatie tussen traditionele wedstrijdsport en hegemoniale manne-
lijkheid wordt verwacht dat jongens zich in sterkere mate afzetten tegen traditionele
'vrouwensporten' (turnen, kunstschaatsen), dan meisjes tegen typische 'mannen-
sporten' (voetbal, rugby), die in vergelijking tot de typische 'vrouwensporten' ook
veel aandacht krijgen in de sportmedia en meer aanzien genieten in de samenleving.
Hierbij wordt tevens gekeken of er relaties worden gelegd met seksualiteit, of bij-
voorbeeld beoefening van 'meisjessporten' door jongens wordt geassocieerd met
homoseksualiteit. Bovendien ben ik benieuwd in hoeverre jongeren verschillen in
sportdeelnamepatronen tussen groepen naar sekse en etniciteit verklaren.
Wat betreft etniciteit wordt verwacht dat jongeren met een niet-Nederlandse etni-
sche achtergrond zich in sterkere mate afzetten tegen typische 'hollandse' of 'witte'
sporten dan jongeren met een Nederlandse etnische achtergrond tegen relatief
'zwarte' sporten. Dit, vanwege de vertegenwoordiging van relatief veel 'zwarte'
mannelijke sporters in populaire (mannen)sporten waardoor sport voor allochtone
jongeren belangrijk is in processen van etnische identificatie. Hierbij kunnen zowel
(qeintemaliseerde) stereotype beeldvorrning over 'zwarte' mensen als natuurlijke
atleten een rol spelen als ook vormen van 'reactieve etniciteit' op basis van de maat-
schappelijke positie en (ervaren) discriminatie onder allochtone jongeren (Coakley,
1998; Saharso, 1992).
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Allereerst wordt gekeken naar de potentiele sportdeelname van jongeren: welke
sporten zouden ze wel of niet willen beoefenen en waarom? Hierbij gaat het om de
dominante en marginale beeldvorming van jongeren over diverse takken van sport
en mogelijke relaties met sociale identiteiten. Daarna wordt ingegaan op de menin-
gen van jongeren over de 'geschiktheid' van diverse sporten voor meisjes en jonge-
ren en voor 'witte' en 'zwarte' sporters. Vervolgens komen de eigen inschattingen
van de sportieve vaardigheden van de jongeren aan de orde en de beoordeling van
sportieve mannen- en vrouwenlichamen en bewegingskwaliteiten. Ten slotte wordt
gekeken naar de relatie met de sportmedia: wie kijkt er naar sport op televisie,
welke takken van sport genieten de voorkeur en wie zijn hun sporthelden?

S.l '(oole' en 'slome' sport en

Aan de respondenten is een lijst met 15 takken van sport voorgelegd en gevraagd of
en waarom zij deze sporten wel of niet zouden willen beoefenen. Op deze wijze is
getracht meer inzicht te verkrijgen in de beeldvorming die jongeren hebben over ver-
schillende takken van sport die ze al dan niet zelf beoefenen. De selectie van sporten
gebeurde op basis van bekende deelnamecijfers van diverse sociale groepen
(NOC*NSF,1999; CBS, 1996) en de vermeende populariteit van diverse sporten onder
jongeren met uiteenlopende sociale kenmerken.

S.1.1 Aigehele hierarchie en onderlinge verbanden

Over het geheel bekeken blijkt er sprake van een zekere overeenstemming in de
populariteitshierarchie van diverse takken van sport, ongeacht sekse of etnische
achtergrond van de respondenten; er is met andere woorden sprake van een globali-
serende, hegemoniale waardering van sport (vgl. Brandl-Bredenbeck, 2001). Een
groep van zeven sporten, waaronder zwemmen, tennis, basketbal en voetbal, wordt
steeds door ongeveer de helft of meer van de respondenten positief beoordeeld (zie
tabel 5.1a). Deze sporten zijn qua deelname en mediarepresentatie relatief sekse-
neutraal en 'wit' of worden vooral door jongens/mannen met verschillende etnische
achtergronden beoefend (vgl. hoofdstuk 4; DSP,2000; Emancipatieraad, 1997;
Knoppers & Elling, 1999b). Wat betreft de overige acht sporten, waaronder turnen,
skateboarden, golf en korfbal, geeft steeds 'slechts' een derde of minder van de
scholieren aan dat ze deze sport wel wilden beoefenen.

Uit een factoranalyset blijkt verder dat bepaalde sporten duidelijke samenhang ver-
tonen, die onder andere overeenkomen met bepaalde sekse en etnische imago's van
de betreffende sporten (vgl. Brandl-Bredenbeck, 2001; Coakley, 1998; Hargreaves,
1994; Sleap, 1998).De eerste onderscheiden factor verwijst naar voornamelijk indivi-
duele, non-contact sporten, waarbij soms ook esthetische kwaliteiten meewegen in
de wedstrijdcontext: atletiek, korfbal, kunstschaatsen, turnen, volleybal en zwem-
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men (zie ook B9 in de bijlagen). Sommige van deze sporten worden over het alge-
meen als typische ('witte') 'vrouwensporten' gezien, wat in de resultaten van de
regressieanalyse bevestigd wordt door de verklarende kracht van sekse, waarbij
deze sporten onder meisjes significant populairder zijn (zie tabel 5.1b). Bovendien
scoren deze sporten hoger onder jongeren uit lagere sociaal-economische klassen.
De tweede factor is vooral samengesteld uit sporten die geassocieerd worden met
kracht, snelheid, team en/of fysiek contact: autosport, basketbal, boksen, honkbal en
voetbal. Deze sporten worden over het algemeen gezien als typische ('zwarte') 'man-
nensporten'. Onder de ondervraagde jongeren blijken deze sporten ook inderdaad

allochtonen autochtonen totaal
meisies /ongens mels/es iongens

n (191) (150) (336) (300) (978)

(ind.) non-contact
sporten
turnen 42 (10) 18 (14) ... 35 (8) 14 (13) ... 28( 12}
zwemmen 78 (1 ) 62 (6) .. 69 (1 ) 42 (6) ... 61 (1)
kunstschaatsen 52 (7) 13 (15) 54 (2) 6 (15) ... 33 (9)
atletiek 38 (11) 28 (11 ) • 25 (12) 30 (9) 29( 11 }
korfbal 30 (12) 22 (13) 17 (14) 13 (15) •• 18(15}
volleybal 67 (3) 56 (8) . 41 (4) 39 (7) 48 (7)

'harde' (bal}sporten
voetbal 60 (5) 83 (1 ) ... 39 (7) 64 (2) ... 57 (4)
boksen 46 (8) 63 (5) .. 16 (15) 35 (8) ... 35 (8)
basketball 76 (2) 75 (3) 40 (5) 57 (4) ••• 58 (3 )
autoracing 42 (9) 82 (2) ... 32 (10) 74 (1 ) ... 54 (5)
honk- / softbal 56 (6) 45 (7) 39 (6) 51 (5) .. 49 (6)

'elitaire' sporten
(veld)hockey 27 (14) 29 (10) 33 (9) 26 (11) . 29( 1O}
golf 19 (15) 34 (9) .. 19 (13) 26 (11) • 24( 14}
tennis 64 (4) 64 (4) 51 (3) 58 (3) 58 (2)

'a Iternatieve'
(jeugd)sporten
skateboarden 29 (13) 25 (12) 28 (11) 27 (10) - 27( 13}

Chi kwadraat; • p< 0.05; .. p< 0,01; ••• p<O.OOl

Tabel 5.1a Bereidheid tot deelname aan (naar factoren gec1usterde) takken van sport, naar
sekse en etniciteit (in %; rangorde tussen haakjes)
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relatief populair onder jongens en allochtonen, maar verklaren naast sekse en etni-
citeit ook stad en opleiding (de sporten zijn relatief populair onder Amsterdarnmers
en laag opgeleiden) de variantie.

De derde onderscheiden factor verwijst naar sporten waarbij sprake is van weinig of
geen fysiek contact en over het algemeen een lange traditie bestaat onder zowel
mannen als vrouwen uit de gegoede burgerij: hockey, golf en tennis. Dit zijn kortom
de traditionele '('witte') hogere klasse sporten'. De diverse achtergrondvariabelen
blijken weinig variantie te verklaren, maar toch zijn de invloeden van etniciteit en
stad significant. Tilburgers (waaronder veel hockeyers zo zagen we in hoofdstuk 4)
zijn positiever en opvallend genoeg blijken deze sporten ook relatief populair onder
allochtone jongeren. De laatste factor bestaat uit de 'alternatieve jeugdsport', skate-
boarden, die vooral gewaardeerd wordt door jongens uit de hogere sociale klassen.

Aan de jongeren werd ook gevraagd waarom ze de betreffende sporten wel of niet
wilden beoefenen.

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
(ind) non-contoct 'harde' (ballsporten 'elitaire' sporten skateboarden

beta sign. beta sIgn. beta sIgn. beta sign.

sekse .36 ... -.40 ••• -.02 -.11 ..
(jongen/meisje)
ollochtoon -.03 -.21 ... -.13 .. -.00
(allochtoon/ autochtoon)
schoolsomenstelling -.07 .03 -.01 -.10
('wit' -> 'zwart')

opleiding -.06 -.08 • .04 -.02
[vbo <> vwo)

ses -.07 . -.03 .03 .09 .
('Ioog' <> hoog)
leeftijd -.02 .06 .03 .04
(14-16/17-20)
stod -.06 - .12 .. .11 .03
(Amsterdom/Tilburg)
R2 .187 .262 .013 .043

• p < .05; •• p < .01; P < .001

Tabel 5.th Gestandaardiseerde teqtessiecoeiticietiten van vier sportfactoren naar de hoofd-

effecten sekse en etniciteit en overige verklarende variabelen.
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Argumenten
Als argumentatie waarom ze een bepaalde sport weI of niet wilden beoefenen,
geven de meeste jongeren vrij algemene antwoorden als '(niet) leuk', 'gaaf', 'stom' of
'sloom'. Ook is de waardering van sommige jongeren gerelateerd aan specifieke,
'intrinsieke' kenmerken van bepaalde sporten en/of de eigen fysieke kenmerken of
sportieve vaardigheden zoals 'team-zbalsport' (basketbal, hockey, honkbal, korfbal,
volleyball '(tel snel/hard' (autosport, boksen) en/of hun ervaring met een bepaalde
sport, zoals 'doe ik al'!'heb ik gedaan' (basketbal, tennis, voetbal, skateboarden),
'ben ik (niet) goed in' (atletiek, honkbal, kunstschaatsen, skateboarden), 'niet lenig'
(tumen), 'te klein' (basketbal).
Ten aanzien van zwemmen, tumen en atletiek wordt het vaakst aangegeven dat het
goed is voor het lichaam, de conditie en/of gezondheid in het algemeen. Met betrek-
king tot autoracen geven sommige jongeren aan dat ze het 'geen sport' vinden en
anderen dat het slecht is voor het milieu. Korfbalwordt door enkele respondenten op
negatieve wijze vergeleken met basketbal en een 'foute' sport genoemd. Met basket-
bal en softballhonkbal hebben de jongeren duidelijk ervaring vanuit het bewegings-
onderwijs. Vooral skateboarden en in mindere mate ook autoracing, basketbal, bok-
sen, hockey en honkbal worden door enkele jongeren 'cool' genoemd. Terwijl de jon-
geren allerlei sporten 'saai' noemen, waarderen sommige jongeren het 'rustige' en
'ontspannende' karakter van golf juist positief.
Bovengenoemde argumenten lijken neutraal te zijn en gebaseerd op individuele
voorkeuren, motieven en mogelijkheden. Uit de factoranalyse bleek echter reeds dat
onder andere sekse, etniciteit en sociale klasse (impliciet) soms een duidelijke struc-
turerende invloed hebben op de populariteit van de betreffende sporten. Met betrek-
king tot diverse sport en verwijzen enkele jongeren ook expliciet naar het sociale
imago van een bepaalde sport, meestal gerelateerd aan een negatieve waardering
van (het imago van) de beoefenaars van de betreffende sporten: 'elitair'!'kakkers'
(golf, hockey), 'altematief' (skateboarden) 2, 'voor ouderen' (golf), 'voor
meisjes'!'homosport' (kunstschaatsen, tum en, korfbal, atletiek), 'voor jongens' (voet-
ballen, boksen, autoracen). Voetbal vinden sommige respondent en te populair of ze
verwijzen op negatieve wijze naar de supporters; een meisje merkt op dat het een
'seksistische massahysterie' is.
Soms werd ook positief verwezen naar het sociale imago van een bepaalde sport;
enkele jongeren willen als ze ouder zijn weI golf spelen en/of associeren basketbal,
golf en tennis met veel geld verdienen. Dit laatste argument verwijst naar een socia-
le mobiliteitsfunctie die vooral onder sporters uit lagere sociaal-economische klassen,
waaronder etnische minderheden, als motief zou gelden om voor bepaalde sporten
te kiezen (Coakley, 1998). In relatie tot sociale identiteiten als sekse, etniciteit en
sociale klasse was er echter voomamelijk sprake van een (negatieve) distantie en
niet van positieve identificatie. Dat betekent dat vooral de process en van sociale uir-
sluiting expliciet zijn, maar niet de processen van sociale insluiting. Jongens geven
kortom niet aan dat ze weI willen autoracen, boksen of voetballen omdat het 'jon-
genssporten' zijn. WeI geven ze aan welke sporten ze niet willen doen door bijvoor-
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beeld te steilen dat ze jongen zijn of de betreffende sporten te associeren met meis-
jes of 'rnietjes'/homoseksualiteit. Deelname aan specifieke takken van sport kan
tevens bijdragen tot socialisatie in (sekse)specifieke waarden en omgangsnormen
zoals het verheerlijken van hard spel en agressie en het negeren van pijn (vgl.
Coakley, 1998; Messner & Sabo, 1990).

Sommige jongeren geven aan bijna aile sporten wel te willen beoefenen, anderen
juist bijna geen enkele. Het aankruisen van de diverse sporten, het taalgebruik, en
de inhoud van de argumenten lijken soms op het eerste gezicht willekeurig, maar
weerspiegelen vaak toch een specifieke jeugd(sub)cultuur en sociale normen die
onder ander gerelateerd zijn aan sekse en etniciteit. Een autochtone Tilburgse man-
nelijke vwo-er wi! aileen golf en veldhockey spelen; van atletiek, turnen, voileybal en
tennis 'ga je zweten'; over formule 1 racen zegt hij 'leer een vak'; voor skateboarden
heeft hij 'te weinig talent', honkbal is 'saai': korfbal en kunstschaatsen zijn 'voor
homofielen'; basketbal en boksen associeert hij met 'veel negers en lichamelijk';
voetbal is 'te ruig' en zwemmen is 'voor reptielen'. Een Surinaams meisje van een
vbo school in Amsterdam lijkt aile sporten leuk behalve golf en hockey omdat die
'droog' zijn. Basketbal en kunstschaatsen wil ze wel doen omdat ze 'gruwelijk' zijn.
Een autochtoon meisje dat vwo doet in Tilburg wi! weI kunstschaatsen omdat ze het
'mooie sierlijke bewegingen' vindt; ook turn en associeert ze met 'lenig' en 'sierlijk';
honkbal en voetbal zijn 'gezellige teamsporten'; skateboarders vindt ze 'leuke men-
sen'; voileybal is 'wellachen'. De overige sporten wi! ze niet beoefenen: atletiek en
zwemmen omdat het 'te veel hetzelfde oefenen' is; basketbal en tennis is ze 'niet
goed in'; autoracing is 'veel te eng', boksen is 'te gewelddadig'; golf en hockey zijn
'saai' en bij hockey vindt ze de 'mensen niet leuk'. Een Marokkaanse havist uit
Amsterdam vindt atletiek 'handig; autoracing, voileybal en zwemmen 'leuk', basket-
bal 'spannend' en hij associeert boksen met 'emoties uiten', honkbal met 'uitleven'
en voetbal met 'veel geld'. De andere sporten wi! hij niet beoefenen want golf, kunst-
schaatsen, skateboarden en turnen zijn 'saai' en korfbal is 'droog'.

Hoewel er dus sprake is van een algemene consensus onder jongeren welke sporten
'in' of 'uit', 'cool' of 'sloom' zijn, bestaan er tevens diverse verschillen tussen jongens
en meisjes met uiteeniopende etnische achtergronden wat betreft de wens om
bepaalde takken van sport al dan niet te beoefenen.

S.1.2 'Meisjessporten': niet voor 'echte' jongens

De grootste verschillen in waardering naar sekse werden gevonden bij de (individue-
Ie) non-contactsporten (factor 1) enerzijds en de 'harde' (baI)sporten (factor 2) ander-
zijds. De eerste groep sporten is vooral onder vrouwelijke respondenten populair.t
Dat geldt met name voor kunstrijden op de schaats. Hoewel deze sport slechts door
een respondente daadwerkelijk beoefend wordt, geeft meer dan de helft van de
(autochtone en ailochtone) meisjes aan weI te zouden willen kunstschaatsen; siechts
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twee sporten (zwemmen en tennis) zijn populairder onder meisjes. Meisjes vinden
het vooral een mooie en sierlijke sport, maar geven tegelijk vaak aan dat ze het zelf
niet (goed) kunnen. Bij de jongens komt kunstrijden op de 15de en laatste plaats
terecht qua populariteit. Kunstschaatsen wordt door hen gezien als een echte 'meis-
jessport'. Vergelijkbaar met de resultaten van een onderzoek naar sekseoverschrij-
dend sportgedrag onder jongeren door Laberge & Albert (1999)associeren verschil-
lende jongens deelname aan een 'meisjessport' als kunstschaatsen met homoseksua-
liteit ('homosport', 'ben geen flikker'). Vergelijkbare redeneringen werden gegeven
voor turnen. Dat jongens bepaalde sporten niet willen beoefenen omdat het 'meisjes-
, of 'homosporten' zijn, wordt behalve bij kunstschaatsen (n=36) en turnen (33) ook
als argumentatie gegeven bij korfbal (27) en opvallend genoeg ook enkele malen in
relatie tot de traditionele 'mannensport' atletiek (8). Hoewel de sekseverschillen in
de populariteit van deze laatste twee sporten kleiner zijn dan bij het zwemmen (vgl.
tabel B10 in de bijlagen) wordt zwemmen niet als 'meisjessport' gezien.
Het interview met Paul uit Tilburg illustreert de negatieve waardering van sommige
jongens voor 'meisjessporten'. Paul zit al vanaf zijn vierde op gymnastiek en doet
sinds enige jaren aan wedstrijdturnen. Hij vertelt hoe klasgenoten in de loop der tijd
tegen zijn sportbeoefening hebben aangekeken:

"Op de basisschool tot groep 6 gaat het nag goed. In groep 7 en 8 beginnen ze: ....'
eeehhh, turnen '. In de eerste en tweede van het middelbaar onderwijs is het nag
veel erger. Vooral de jongens. Dat ik een meisje en een watje ben omdat ik op tur-
nen zat. Gewoon een beetje jennen de hele dag. Dan zei ik: 'kom maar eens een
keertje meedoen'. Dan was het geIijk over, dan hoetden ze niet meer. Dan deden
ze nag een beetje 'ehehehbe', dan Iiepen ze een paar 100meter verder en schree-
uwden nag iets, en dat was het dan weer.
Als je je eigen daartegen gaat verzetten, dan is het in de derde gewoon: 'goh, zit
je op turnen, wat leuk! Tot, dat je als jongen dat doet. Er zitten dan misschien nag
een paar bij die vinden dat je een watje bent omdat je op turn en zit, maar als je
dan met gymJesrekstok krijgt fop school doen ze redelijk veel turnen, AEj, dan
kijken ze tach weI anders: 'Oeh, zwaarder dan ik dacht'. Nu, is het gewoon:
'leuk'. "
Vooral in de eerste twee mavo-klassen had hij het zwaar te verduren. Zijn broer
en verschillende andere jongens ziiti vanwege het gepest gestopt met turnen.
Paul heeft zelf oak weI eens overwogen am te stoppen, maar is uiteindelijk tach
doorgegaan. Inmiddels doet hij eindexamen havo en heett hij eigenlijk geen last
meer van 'geklier'.

De gevonden resultaten sluiten aan bij de theorie van Connell (1990, 1995)over de
structuur van hegemoniale mannelijkheid, dat onder andere sterk gerelateerd is aan
heteroseksualiteit. Diverse empirische studies onder mannelijke (prof)sporters in tra-
ditionele (Amerikaanse) mannensporten laten ook zien dat 'echte' mannelijkheid en
homoseksualiteit als elkaar uitsluitende sociale identiteiten worden opgevat
(Connell, 1990; Messner, 1990; Pronger, 1990; Sabo & Panepinto, 1990).Sportieve
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mannelijkheid in typische volkssporten gaat vaak samen met negatieve waardering
van vrouwen en homo's. In Nederland is op dit gebied nog maar weinig empirisch
onderzoek verricht, maar blijkt onder ander uit studies van Hekma (1994), Knoppers
& Elling (1999a) en diverse journalistieke artikelen (Baks, 1994; Broer & Jonkers,
1992) dat in het Nederlandse mannenvoetbal eveneens sprake is van een vrouw- en
homo-onvriendelijke cultuur.
"De voetballerij is een heterowereld. Machogedrag en vrouwen voeren er de boven-
toon. Zodra voetballers bij elkaar ziiii, wordt het plat en gaat het over vrouwen en
wippen." (Ex-profvoetballer Wensley Ton in een interview over zijn coming out als
homo, in Algemeen Dagblad, 25 februari 1997).
Mannen/jongens die typische 'vrouwensporten' beoefenen, worden dan ook niet als
'echte' mannen gezien. Maar ook wanneer mannelijke sporters fouten maken worden
ze door trainers en/of media regelmatig geassocieerd met meisjes/vrouwen of
homo's.s Tijdens de observaties van de gymnastieklessen gebeurde het bijvoorbeeld
regelmatig dat minder populaire jongens of jongens die een fout maakten werden
aangesproken c.q. uitgescholden als 'meid' of 'mietje'. Afgevraagd kan worden of
vooral jongens zich distantieren van 'meisjesachtig' gedrag en 'meisjessporten'
of dat meisjes wellicht even negatief zijn over typische 'jongenssporten'?

5.1.3 I Jongenssporten': niet voor meisjes, maar wei Ie uk

Uit de factor- en regressieanalyses bleek reeds dat fysiek harde (team)sporten vooral
populair zijn onder jongens. Vergelijkbaar met de hierboven genoemde argumenten
van jongens geven sommige meisjes aan dat een bepaalde sport 'voor jongens' is,
als argument om niet te willen voetballen (n=21), boksen (12), autoracen (9) of skate-
boarden (7). Van de vijftien voorgelegde sporten blijkt autosport na kunstschaatsen
het meest onderscheidend naar sekse te zijn, maar dan andersom.f Maar liefst 77%
van alle jongens zegt weI te willen autoracen tegenover 'slechts' 35% van de meisjes
(zie tabel Bl0 in de bijIagen). Onder autochtone jongens is deze sport nog populair-
der dan voetbal; onder allochtone jongens willen evenveel jongens voetballen als
autoracen. Zowel jongens als meisjes willen vooral autoracen vanwege de spanning
en de snelheid.
In vergelijking tot jongens noemen minder meisjes seksespecifieke argumenten.
Meisjes (en jongens) die niet willen boksen of autoracen, vinden deze sporten vooral
'te hard', 'eng' of gevaarlijk'. Bovendien worden jongenssporten door meisjes over
het algemeen hoger gewaardeerd dan meisjessporten door jongens (Brandl-
Bredenbeck, 2001). In hoofdstuk vier over sportdeelname zagen we reeds dat voetbal
vergeleken met andere sporten redelijk populair is onder (vooral) allochtone meisjes,
maar dat in vergelijking tot jongens nog steeds weinig meisjes voetballen. De resul-
taten van de waardering van diverse takken van sport bevestigen de relatieve popu-
lariteit van voetbal onder meisjes. Vooral onder allochtone meisjes scoort voetbal
opvallend hoog: ongeveer evenveel allochtone meisjes (60%) als autochtone jongens
(64%) geven aan deze sport weI te willen beoefenen. Bovendien willen meer meisjes
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voetballen dan hockeyen of turnen. Dit is mogelijk niet zo vreemd, gezien de enorme
(media)aandacht en waardering voor voetbal in vergelijking tot andere sporten.
Onder meisjes lijkt er dus sprake te zijn van een doorbraak in de dominante beeld-
vorming over voetbal als typische 'jongens- of mannensport' (vgl. Archer &
Macdonald, 1990; Bouwman, e.a., 1992; Elling, 1999).Deze resultaten komen over-
een met die van een Engelse studie van Archer & Macdonald (1990) onder 43 meis-
jes van 9-15 jaar. Terwijl de helft van de gelnterviewde meisjes voetbal noemde als
een sport, waarvan in de samenleving verwacht wordt dat meisjes deze niet beoefe-
nen, noemde geen van de meisjes voetbal als sport waarvan verwacht werd dat
meisjes deze juist wei beoefenen. Op de vraag welke sporten andere meisjes wei of
niet speelden gat echter de helft van de ondervraagden aan dat andere meisjes ook
voetbalden. Negen meisjes voetbalden zelf en niemand noemde voetbal als een sport
die ze zelf niet zouden spelen. Hieruit blijkt dus dat meisjes zich nog zeker bewust
zijn van de seksespecifieke beeldvorming over voetbal, maar dat ze zich hierdoor
niet altijd laten weerhouden om zelf te voetballen. Hoewel sommige meisjes hun
sportdeelname aan bepaalde sporten nog wellaten belemmeren door een associatie
als 'jongenssport' (vergelijkbaar met het niet willen deelnemen aan 'meisjessporten'
door jongens) associeren de ondervraagde meisjes dergelijke typische jongensspor-
ten niet expliciet negatief met lesbische meisjes/vrouwen. Deze resultaten bevesti-
gen dus niet eerder onderzoek van onder andere Hekma (1994), Caudwell (1999) en
Pfister (1999) die hebben laten zien dat imago's over seksuele voorkeur en sportdeel-
name een structurerende invloed kunnen hebben op de daadwerkelijke sportdeelna-
me onder heteroseksuele en lesbische meisjes en vrouwen. Mogelijk associeren som-
mige meisjes voetbal wei met lesbische vrouwen, maar doen ze dat (nog) niet - zoals
sommige jongens - expliciet, enlof zijn ze daarover minder negatief. Ook is mogelijk
dat vooral jongens - die ook 'meisjesporten' als 'homosport' zien - voetballende meis-
jes en vrouwen associeren met vrouwelijke homoseksualiteit. Uit diverse recente stu-
dies onder jongeren (o.a.. Plummer, 2001; Schellenberg, Hirt & Sears, 1999; Thurlow,
2001) blijkt dat jongens homoseksualiteit over het algemeen negatiever waarderen
dan meisjes en dat ook mannelijke homoseksualiteit over het algemeen negatiever
gewaardeerd wordt dan vrouwelijke seksualiteit. De grotere 'angst' van jongens om
iets 'meisjes-' of 'homo-achtig' te doen is wellicht verklaarbaar doordat zij daarmee
automatisch status verliezen. Meisjes die 'jongensachtig' of 'lesbisch' zijn verliezen
weliswaar ook hun status van 'echte' vrouw, maar kunnen ook positief beoordeeld
worden vanwege hun 'mannelijke' eigenschappen die in deze samenleving meer
gewaardeerd worden (vgl. Knoppers & Bouman, 1998b).

Zowel jongens als meisjes sluiten bepaalde sporten kortom uit op basis van sekses-
pecifieke beeldvorming. Deze vormen van uitsluiting zijn echter niet geheel geJijk-
waardig, omdat typische mannen- en vrouwensporten niet geJijk gewaardeerd wor-
den in de samenleving. Jongens bevinden zich daarom in relatie tot meisjes meer in
een subjectpositie. Onderscheid in beeldvorming vindt echter niet alleen in relatie
tot sekse plaats.
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5.1.4 'Zwarte' sporten: 'hard' en 'cool'

Uit de voorgaande resultaten bleek reeds dat in relatie tot process en van integratie
en differentiatie er vaak interacties plaatsvinden tussen sekse en etniciteit. Uit de
resultaten van de regressieanalyse over de vier sportfactoren bleek ten aanzien van
de tweede ('harde' sporten) factor dat niet alleen sekse, maar ook etniciteit hierbij
een significante voorspellende waarde heeft, waarbij allochtone jongeren deze spor-
ten meer waarderen dan autochtonen.
Overeenkomstig de deelnamecijfers, kwam uit de beoordeling van de vijftien voorge-
legde sporten naar voren dat basketbal de meest populaire tak van sport is onder de
ondervraagde allochtone jongeren en het meest onderscheidend naar etniciteit (zie
tabel 5.1 en tabel Bl0 in de bijlagen). Maar liefst 75% van de allochtone jongeren
zegt weI te willen basketballen, tegenover 'slechts' de helft van de autochtone jon-
geren. Mogelijk hangt dit samen met een bepaalde gerichtheid op de 'zwarte'
Amerikaanse sport- en modecultuur waarin 'zwarte' basketballers een dominante rol
spelen (Wilson & Sparks, 1996).Voor de meeste andere sporten geldt overigens ook
dat meer allochtonen dan autochtonen aangeven deze weI te willen beoefenen;
naast basketbal zijn vooral boksen, voetbal en volleybal populair onder jongeren uit
etnische minderheidsgroepen in vergelijking tot de etnische meerderheid. Dit komt
vooral door de relatief hoge waardering van allochtone meisjes - die even groot is als
of zeUs groter dan onder autochtone jonqensf - voor deze traditionele mannenspor-
ten, ondanks hun relatief geringe algehele sportdeelname. Vooral de hoge popula-
riteit van de tradition eel mannelijke, harde contactsport boksen onder allochtone
meisjes in vergelijking met autochtone jongens is opvallend. Verder is opvallend dat
geen enkele sport (significant) populairder onder autochtonen is. Uit de beoordeling
van de aparte sportitems en de regressieanalyse met betrekking tot de derde factor
bleek reeds dat allochtone jongeren traditioneel 'elitaire' en 'witte' sporten als tennis
en golf zelfs iets hoger waardeerden dan autochtone jongeren. Mogelijk spelen
recente 'zwarte' voorbeelden zoals de zusjes Williams en Tiger Woods hierbij een rol.

Het lijkt niet toevallig dat allochtone jongeren vooral kiezen voor sporten die een
relatief 'zwart' imago hebben en waarin sporters met een 'zwarte' huidskleur en
afkomstig uit diverse etnische minderheidsgroepen internationaal aansprekende
prestaties hebben geleverd (vgI. Lagendijk, 1991)
Hoewel etniciteit een duidelijke structurerende werking heeft met betrekking tot
positieve en negatieve beeldvorming over bepaalde takken van sport, blijken - net
als in relatie tot sekse - allochtone en autochtone jongeren zich niet of nauwelijks
expliciet sociaal te identificeren met, maar evenmin te distantieren van 'witte' of
'zwarte' sporten. Vooral van allochtone jongeren werd meer expliciete identificatie
verwacht omdat de (media)sport (naast de muziek), in tegenstelling tot andere socia-
Ie sectoren, veel bekende allochtone topsporters kent die een voorbeeldfunctie kun-
nen vervullen. Straks zal ik nog verder ingaan op sociale identificatie met sporthel-
den.
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Uit Philipp's (1998)Noord-Amerikaanse studie naar raciale? en sekseverschillen in de
waardering van vrijetijdsactiviteiten bleek dat verschillende sporten waaronder bas-
ketbal, voetbal en golf onder andere significant onderscheidend waren naar etni-
citeit. Basketbal was vooral populair onder 'zwarte' jongens en ongeveer even popu-
lair onder 'zwarte' meisjes als 'witte' jongens. Interessant is dat voetbal onder de
ondervraagde Amerikaanse adolescenten het meest populair is onder 'witte' meisjes
en dat bovendien ras/huidskleur vaker van grotere verklarende betekenis is dan
sekse. De resultaten van de hier voorliggende studie lijken eerder aan te geven dat
seksespecifieke (en aan seksualiteit gerelateerde) beelden en normen van grotere
invloed zijn dan etnisch-specifieke normen en beelden, terwijl ook regelmatig inter-
acties plaatsvinden waarbij ook etniciteit en sociale klasse duidelijk van invloed zijn.
De verschillende prioritering van sekse en ras/etniciteit is mogelijk verklaarbaar van-
uit de verschillende achtergrond en betekenis van raciale/etnische machtsverschillen
in de Noord-Amerikaanse en Nederlandse samenleving.

In de argumentatie om bepaalde sporten weliniet te beoefenen werden slechts enke-
Ie malen relaties gelegd richting etniciteit ('zwarte'/'witte' sport). De relatief 'witte'
sporten hockey en golf (met een correlatiecoefficient van .310)willen diverse jonge-
ren echter vooral niet beoefenen, vanwege het 'elitaire' imago. Het is opvallend dat
meer autochtone (15%)dan allochtone (5%)jongeren dit argument expliciet noemen
en meer jongeren uit de hogere dan de lagere sociaal-economische klassen (resp.
15%,12% en 7%), vooral gezien de relatief hoge deelname van autochtone respon-
denten aan hockey (zie hoofdstuk vier).

Philipp (1998)vraagt zich af in hoeverre normatieve beelden bepaalde groepen
(autochtone) jongeren beinvloeden om vooral 'de juiste' dingen te doen en op andere
groepen (allochtone) jongeren juist meer invloed hebben om 'niet de verkeerde' din-
gen te doen. De resultaten tot dusverre wijzen vooral op een accent onder (allochto-
ne en autochtone) jongens en in minder mate onder (autochtone) meisjes om in elk
geval niet de verkeerde (seksespecifieke) sporten te beoefenen. De jongeren zijn in
ieder geval explicieter over culturele uitsluitingsmechanismen ('ergens niet bij wil-
len/mogen horen') dan over processen van insluiting. Jongeren baseren hun sport-
keuzes weliswaar mede op hun 'eigen' individuele voorkeuren en sportieve vaardig-
heden, maar blijken (impliciet) ook te kiezen voor sporten die passen bij hun sociale
(sekse, etnische en sociale klasse) identiteiten. Vooral in relatie tot sekse (en de
associaties met seksualiteit) distantieren jongeren zich regelmatig expliciet van 'de
ander'. Aan de jongeren is behalve naar hun eigen voorkeuren ook explicieter
gevraagd naar de relaties tussen sekse, ras/etniciteit (dmv huidskleur) en sportbeoe-
fening.
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5.2 Sportdeelname en prestaties: natuurlijke selecties?

Centraal in deze paragraaf staat de vraag in hoeverre de jongeren van mening zijn
dat aile sport en in principe geschikt zijn voor jongens en meisjes en 'zwarte' en
'witte' sporters. Hierbij werd vooral ook gekeken naar de verschillende vertogen die
jongeren gebruikten om hun overtuiging te beargumenteren (Coakley, 1998; Van
Dijk, 1997).

5.2.1 Sekse

In de vragenlijst werd de stelling voorgelegd dat jongens en meisjes in principe
geschikt zijn voor aile sporten. De meerderheid van de ondervraagde jongeren (79%)
geeft aan het hiermee eens te zijn. Ongeveer een op de vijf leerlingen vindt dus dat
jongens en/of meisjes niet of minder geschikt zijn voor sommige sporten. Het meren-
deel van deze jongeren doet zelf ook aan sport (77%).De groep jongeren die het niet
eens is met de stelling konden vervolgens maximaal drie takken van sport per sekse
aangeven, waarvan hij of zij vindt dat jongens of meisjes hier niet geschikt voor zijn.

Ongeveer een derde van de jongens (n=128) en 12% van de meisjes (n=57) noemden
in totaal negen sporten die voor meisjes niet geschikt zouden zijn en zeven sporten
die voor jongens ongeschikt worden geacht.8 De genoemde sporten vertonen grote
gelijkenis met de tot dusverre gevonden seksespecifieke deelname en populariteit
van sport en (zie hoofdstuk vier en paragraaf 5.1). Ten aanzien van meisjes gaat het
vooral om voetbal (36%),maar ook vechtsportlboksen, rugby en krachtsportlbody-
building worden door meerdere jongeren niet geschikt geacht voor meisjes (zie tabel
5.2).

Jongens worden daarentegen als minder geschikt gezien voor danslballet en turnen.
Bij beide groepen worden nog zes andere sport en genoemd, maar steeds slechts
door enkele respondenten. De sekse-specifieke geschiktheid van de genoemde spor-
ten komt grotendeels overeen met de dominante beelden van jongeren in Duitsland
en Italie en ten dele met beelden van jongeren uit Noord Arnerikaanse en Nieuw
Zeeland (Brandl-Bredenbeck, 2001; Spinelli et.al., 2001). Ook wanneer niet specifiek
naar sportspecifieke geschiktheid wordt gevraagd, blijkt sportdeelnarne in het alge-
meen en specifieke takken van sport, een belangrijke vorm van sekse- identificatie en
-distantie bij kinderen (Zipprich, 2001).

Vooral ailochtone jongens en meisjes vinden voetbal het meest ongeschikt voor meis-
jes. Gezien de relatieve populariteit van voetbal onder ailochtone meisjes is dit
opvailend; het gaat hierbij echter voornamelijk om (Turkse & Marokkaanse ) meisjes
die zelf geen sport beoefenen. Autochtone meisjes noemen even vaak boksen en
andere vechtsporten. Vooral autochtone jongens vinden naast voetbal en vechtspor-
ten ook bodybuilding niet geschikt voor meisjes. Rugby wordt vooral door autochto-
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ne jongens en meisjes genoemd. Tumen wordt vooral door allochtone jongens en
zwemmen en kunstschaatsen vooral door autochtone jongens genoemd als minder
geschikte sport voor jongens.

Zo'n 80% van de gegeven argumenten waarom jongens (n=161) of meisjes (n=185)
minder geschikt zouden zijn voor bepaalde sporten zijn biologisch en essentialistisch
van aard, zoals 'niet voor gebouwd', 'onnatuurlijk', 'kunnen ze [meisjes] niet' ,
'geenlminder kracht', '[sport] te ruw' [jongens] niet elegant/sierlijkllenig/zijn lomp.
Net als in de vorige paragraaf al naar voren kwam, verwijzen jongens in hun verkla-
ring voor de ongeschiktheid van bepaalde sporten voor jongens niet alleen naar
sekse, maar tevens regelmatig naar seksuele voorkeur ('flikkerig', 'homosport').
Andersom wordt voetbal slechts eenrnaal een 'lesbische' sport genoemd (en daarom
ongeschikt voor meisjes).
Verder noemen sommige jongeren esthetische argumenten (12%) zoals 'lelijk' (vrou-
welijke bodybuilders), of 'ziet er niet uit' (mannelijke dansers). Een kleine minder-
heid (4%) noemt andersoortige (kritische) sociaal-culturele argument en ('jongens
spelen wild', 'geen aandacht','groeien er niet mee op').

Uit de resultaten blijkt kortom dat een meerderheid van de jongeren van mening is
dat jongens en meisjes in principe alle sporten (moeten) kunnen beoefenen.

meisjes jongens totool
outach. ollacht. totaa! outacht. ollacht. totoo!

{n} {37} {27} {57} {96} {51 } { 128} {211 }
niel voor meisjes
vaetbol 32 41 33 32 47 37 36
boksen/vechtsp. 32 33 31 15 22 17 21
rugby 19 4 13 15 8 12 12
bodyb.!krochtsp. 8 11 9 16 6 12 11
overiq? 14 11 13 23 12 19 17
totool 100 100 100 100 100 100 100

{n} {29} {24} {53} {66} {20} {88} (154)
niel yoor jongens
ballet/dans 69 71 70 47 65 50 S3
turnen 21 21 21 21 30 23 20
(synchraon)zwemmen7 4 6 5 4
overiglO 3 8 4 26 5 21 12
totool 100 100 100 100 100 100 100

Tabe15.2 Sporten die tiiet geschikt worden geacht voor meisjes of jongens (in %)
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Niettemin is er ook een relatief grate groep, voornamelijk mannelijke, jongeren van
mening dat bepaalde sport en slechts of voor jongens, of voor meisjes geschikt zijn.
Zij onderkennen daarmee niet de sociale geconstrueerdheid van sport en seksespeci-
fieke deelname - zoals de culturele bepaaldheid van voetbal als 'rnannensport' -,
maar verklaren hun mening voornamelijk door middel van biologisch gefundeerde
argumenten die verwijzen naar essentialistische sekseverschillen (vgl. Hail, 1996;
Hargreaves, 1994).

5.2.2. Huidskleur/'ros'

Ook is de jongeren gevraagd of zij vinden dat 'zwarte' en 'witte' mensen in principe
even goed zijn in aile sporten. Het overgrote deel (91%) van de jongeren vindt dat er
in principe geen verschil is. Dat geldt voor evenveel autochtonen als allochtonen,
maar - net als in relatie tot sekse - vinden meer jongens (14%)dan meisjes (5%)dat
er verschillen zijn in de fysieke prestaties van 'witte' en 'zwarte' mensen. Vooral
'witte' mens en zouden in een aantal sport en minder goed zijn, waarbij vervolgens
meestal atletiek (50%)en basketbal (37%)worden genoemd (zie tabel 5.3).11Op de
vraag in welke sport en 'zwarte' mensen in principe minder goed zijn, noemen de
jongeren in totaal twaalf takken van sport, maar alleen met betrekking tot schaatsen
(29%)bestond hieraver enige consensus, vooral onder autochtone jongens.

Net als verklaringen voor sekseverschillen, worden ook in relatie tot etniciteitiras
veel essentialistische, fysiek-biologische argumenten gegeven: vooral 'witte' spor-
ters zouden vanwege hun (minder geschikte) bouw en aanleg minder goed ziin in

meisjes jongens totool
outocht. ollocht. totoal autocht. allocht. totaai

{n} (79) {7} {26} {47} (79) {66} {92}
niet voor 'wit'
otletiek 58 43 54 62 16 48 50
bcsketbol 26 57 35 30 58 38 37
overig 12 16 12 6 8 12 12
totool 100 100 100 100 100 100 100

{n} {5} {4} {9} {20} {6} {26} {35}
niet voor'zwort'
schootsen 20 50 33 35 27 29
overig 13 80 50 66 65 100 63 71
totool 100 100 100 100 100 100 100

Tabe15.3 Sporten die niet geschikt worden geacht vaar 'zwarte' en 'witte' mensen (in %).
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bepaalde sporten. Hiermee wordt in feite uitdrukking gegeven aan stereotype beeld-
vorming over 'zwarte' sporters als natuurlijke' atleten (Hoberman, 1997; Scheerder,
1998).De meesten (n=64) stelden dat 'witte' mensen het niet of minder goed kunnen
(bijv. dunkenllopen) dan 'zwarte' mensen of omgekeerd dat 'zwarte' mens en meestal
winnen en dus snelleribeter zijn. Ook verschillen in lichaamsbouw ('witte' mensen
niet lenig/soepel) werd door een relatief grote groep (n=22) genoemd. Slechts drie
personen gaven andersoortige verklaringen: 'niet gewend', 'typische sport voor
zwarte wijk'.

Veel minder jongeren gaven argument en waarom 'zwarte' mens en in principe min-
der goed zouden zijn in bepaalde sporten (n=26). Bovendien werden minder goede
prestaties van 'zwarte' sporters in sommige takken van sport, zoals schaatsen, vaker
sociologisch geduid (,niet gewend', 'geen mogelijkheden/aandacht'). Echter ook voor
de visie dat 'zwarte' mensen in principe minder goed zouden zijn in bepaalde spor-
ten zocht de grootste groep een verklaring in een 'natuurlijk' verschil (58%): 'zwar-
ten' winnen nooit', 'ze zijn er niet voor gemaakt'. Een enkele keer klonken hier stere-
otype en racistische ondertonen in door: 'te veel energie', 'minder slim', 'niet voor
teamsport: egolstisch'.

De argumenten die de jongeren in de interviews gaven voor verschillen in
sport(re )pres(en)taties tussen sociale groepen waren enerzijds vergelijkbaar, maar
anderzijds minder eenduidig van aard.

5.2.3 Interviews: complex ere verklaringen

Ook in de interviews werden 'natuurlijke' verschillen tussen jongens en meisjes en
diverse etnische groepen als dominante verklaringen gegeven. Hoewel de meeste
jongeren in de vragenlijst aangaven dat 'zwarte' en 'witte' mensen in principe even
goed zijn, vinden vrijwel aile gelnterviewde jongeren dat er (ook)biologische ver-
schillen bestaan tussen 'witte' en 'zwarte' mensent-. Voorallengteverschillen tussen
'zwarte' en 'witte' mensen ('zwarte' mensen zouden langer zijn), maar ook in relatie
tot bijvoorbeeld Chinezen (kleiner) worden vooral door 'witte' jongens en meisjes als
verklaringen gegeven waarom bepaalde raciale/etnische groepen oververtegenwoor-
digd zijn in de top van diverse takken van sport. De jongeren lijken hun mening
vooral te baseren op wat ze in de media zien, maar ook spelen soms persoonlijke
ervaringen een rol. Wanneer een autochtone scholier een 'zwarte' persoon kent die
toevailig lang is en goed is in basketbal of dansen, bevestigt dit de dominante beel-
den over 'zwarte' mensen. Niettemin zijn de gegeven verklaringen in de interviews
over het algemeen minder eenduidig dan in de vragenlijst en is er meer ruimte voor
nuances en tegenvoorbeelden. Bij sommige jongeren is het opvailend dat ze heel
genuanceerd ingaan tegen vooroordelen op basis van een bepaalde sociale relatie
(bijv.etniciteit), terwijl ze vooroordelen op basis van een andere sociale relatie (bijv.
sekse) bevestigen. Ook worden soms individuele keuzes en persoonlijke talenten
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gebruikt als tegenvoorbeelden om bepaalde vooroordelen te ontkraehten, terwijl
deze hierdoor juist ook gedeeltelijk bevestigd worden.

Verklaringen voor versehillen in fysieke bouw en potentie werden soms gekoppeld
aan een eivilisatie-aehterstand van 'zwarte' mensen ('negers') ten opziehte van
'witte' mensen ('blanken'). Zwarte mensen zouden meer 'de oermens' vertegenwoor-
digen en 'door de slavernij of zo' meer fysiek ontwikkeld zijn (vgl. Hoberman, 1997).
Vanuit dit 'fysieke/evolutionaire' vertoog wordt eehter wei verwaeht dat fysieke ver-
sehillen in de toekomst af zullen nemen, gezien de grotere maatsehappelijke gelijk-
heid. Regelmatig werden vermeende sekse- en 'rassen'versehillen (op basis van
huidskleur) door de jongeren ook verklaard door biologisehe en meer soeiaal-eeono-
rnisehe en -eulturele verklaringen naast elkaar te gebruiken. Uit vergelijkbaar stu-
dentgebonden onderzoek onder studenten en volwassenen (Mulier, Oosthoek &
Luitwieler, 1999; Slaats & Sueters, 1999; Sterkenburg, 2000, 2001) bleek dat mannen
vaker aileen biologisehe argument en gebruikten, terwijl vrouwen daarnaast ook
vaker soeiaal-eulturele factoren noemden. Uit de door mij afgenomen interviews was
een dergelijk patroon minder expliciet. Zowel jongens als meisjes met diverse etni-
sehe aehtergronden geven verklaringen die aansluiten bij het dominante biologisehe
vertoog. Niettemin lijken vooral meisjes, etnisehe minderheden en jongeren uit
Amsterdam vaker (ook) soeiaal-eulturele en kritisehe verklaringen te geven.15 Zowel
de eigen soeiale positie als de (multi-culturele) omgeving lijkt kortom van invloed op
de persoonlijke verklaringen en de dominante en marginale vertogen.

In relatie tot sekse is vrijwel iedereen ervan overtuigd dat er bepaalde fysieke vet-
schillen zijn, maar geven sommige jongeren ook aan dat opvoeding en beeldvorm-
ing een bepaalde invloed hebben. Met betrekking tot de oververtegenwoordiging
van 'zwarte' mensen in diverse sporten werden onder andere relaties gelegd met
culturele praktijken en gewoonten en 'kansarme situaties' van waaruit veel
'zwarte' mensen zich via de sport omhoog zouden proberen te werken. Zo zegt
Koen uit Tilburg:
"Ik denk dat die ['zwarte' mannen] toch wat ambitieuzer zijn, op zich. Sneller de
top willen bereiken. Denken van: 'je haeft er niet vaor te Ieien' en dat klinkt dan
misschien raar, maar 'dat kan ik makkelijk halen' en dat ze dan tach makkelijk veel
geld kunnen verdienen ap een snelle manier. Ze ziiii oak wei iets atletischer
gebauwd, denk ik ... Ik denk dat ze tach uit een achterstand kamen.... Ik denk dat
zij gewaan een extra weg kiezen. "

De Surinaamse Audrey uit Tilburg is van mening dat er niet zulke hele grote ver-
sehillen zijn tussen mens en, "omdat als je gewoan traint je alles wei kunt leren."
Wanneer gevraagd wordt naar een verklaring voor de oververtegenwoordiging van
'zwarte' mannen in basketbal zegt ze: "Zij zijn gewoan goed..... Ze zijn lang en leni-
ger dan blanke spelers."
Ook de Amsterdamse Kees en de Tilburgers Heleen, Rene, J5, en Pieter verklaren de
uitzonderlijke prestaties van 'zwarte' basketballers en sprinters vooral vanuit fysiolo-
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gisehe verklaringen. Pieter onderbouwt zijn verklaring met pseudo-wetensehappe-
lijke 'feiten' (vgl. Hoberman, 1997) die hij mogelijk via de sportmedia heeft geleerd:

"Vanwege de leiujte, ze zijn over het algemeen viii lang en laatst hoorde ik dat
het te maken heeft met het evenwichtspunt van die mensen. Dei schijnt anders te
liggen. Je ziet bijvoorbeeld nooit donkere zwemmers. Ze ziin goed in sprinten , en
hun lichaamsbouw is gewoon beter voor die sporten."

Duidelijk is dat hij huidskleur als bepalend ziet voor fysieke kwaliteiten. Wanneer
hem namelijk gevraagd wordt naar versehillende kwaliteiten tussen bijvoorbeeld
Turken en Marokkanen dan geeft hij aan dat eulturele aehtergronden invloed hebben
op interesses en motivaties:

"Qua sporten hebben ze wel andere kwaliteiten. Als ze moeten presteren en je
gaat daar maar lang genoeg op in dan gaan ze het wel doen maar volgens mij vin-
den ze het helemaal niet belangrijk. Ik denk dat verder iedereen dezelfde
kwaliteiten heeft als het om sporten gaat. Als je maar lang genoeg oeient dan
wordt je vanzelf wei goed".

De Nederlandse Lieke die op een relatief 'witte' school in Amsterdam zit, gaat ervan
uit dat 'Afrikaanse mensen' sterker gebouwd zijn, maar noemt ook enkele soeiaal-
eulturele verklaringen over de relatieve oververtegenwoordiging van Kenyanen bij
het lange afstand lopen en 'zwarte' Amerikaanse mann en in het basketbal. De afwe-
zigheid van 'zwarte' mensen bij sommige 'witte' sporten verklaart ze eehter - net als
we bij de uitkomsten van de vragenlijsten reeds zagen - vooral met soeiaal-eulturele
redenen waarmee ze de vermeende fysieke superioriteit van 'zwarte' mensen in feite
versterkt (Coakley, 1998). Verklaringen gaan vooral over de 'ander', waardoor 'wit-
heid' onziehtbaar blijft (Hall, 1991):

"Als je naar de atletiek kijkt zijn ze veel sterker met de honderd meter. Een tot en
met viit is zwart en daarna komen alle Europeanen er achter aan sukkelen. Zo als
met basketbal hetzelfde: groot en sterk. Dan is het eigenlijk vreemd dat ze er bij
roeien eigenlijk helemaal niet inzitten. Maar dat is waarschijnlijk gewoon iets met
cultum en zooMet het ieit dat Afrikaanse mensen komen vaak niet op de univer-
siteit, met opleiding en dat soort dingen ...
Lange aistand lopen, dat zijn ze gewend. Ze lopen elke dag viit kilometer naar
school als ze klein ziia. Dan is het ook logisch. En basketbal dat is meer in
Am erika, daar hangt op eike hoek gewoon een basketbalnet. Dat zit meer in de
cultuur en roeien en dat soort dingen niet. "

In relatie tot sekse meent ze dat eulturele verklaringen aehterhaald zijn voor de
representativiteit van mannen en vrouwen in bepaalde sporten. Ze geeft wei aan dat
er in het verleden versehillen waren. Dat bijvoorbeeld maar weinig jongens aan bal-
let en meisjes aan voetbal doen is dus naar haar idee vooral gebaseerd op individue-
le keuzes.

"Behalve bouw van lichaam en biologisch, maar cultum verder niet zoo.... In deze
tijd zijn de man en vrouw gelijk en ze nemen eikaars sport over, als het ware. Zo
ongeveer. "
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De Nederlander Marcel zit op een 'zwarte' school in Amsterdam en is veel voorzichti-
ger en genuanceerder in zijn verklaringen van etnisch-raciale verschillen, die hij
vooral (ook) cultureel probeert te verklaren, dan door verschillen tussen jongens en
meisjes.

"Aan de ene kant heeft het heel erg te maken hoe iemand opgroeit. Als je
opgroeit met heel veel muziek ga je daardoor waarschijn1ijk beter dansen. En in
Amerika zijn heel veel goede 'zwarte' spotters, maar dat kan ook best wel komen
dat er voor heel veel zwarte kinderen minder goede opleidingen zijn en ze dus
harder moeten werken. Dat ze dus harder gaan werken aan de sport om het toch
te maken. En het kan ook zijn dat ze een betere aanJeghebben. Ik las laatst wel in
de krant dat er eindelijk een neger grootmeester in schaken is geworden. Er zijn
nu ook eindelijk blanke rappers. Sommige dingen beginnen gewoon in een eigen
cultuur. Rappen is in een zwarte cultuur begonnen daarom heb je heel veel zwarte
rappers en heel weinig blanke. En op een gegeven moment zal dat verschuiv-
en .
Ik zou graag politiek correct willen ziiti, maar het blijkt dat meisjes met wiskunde
toch Iievei verhaaltjes hebben en jongens wat abstracter zijn. Daar kan ik niet
tegen ingaan dus er zal wel verschil zijn. {....}Tegenwoordig worden meisjes en
jon gens tach wel hetzelfde opgevoed, ik weet niet of dat overal zo is maar mijn
moeder heeft dat wel gedaan en dan merk je dat mijn zusje tach wel een hekel
aan rekenen heeft. Die dingen liggen jongens tach misschien meer.

Fysieke verschillen tussen jongens en meisjes verklaart hij vanuit Darwinistische
opvattingen en in seksespecifieke vakkeuzes op school ziet hij eveneens bevestiging
van biologische verschillen:

"Dei zal wel met de natuurlijke selectie te maken hebben. Vroeger was het nu
eenmaal zo dat de vrouw voor het kind zorgde en de man was de jager. Op een
gegeven moment gaan we dat aanpassen .
Als je kijkt naar exacte vakken, bij wiskunde heb je een Nederlander en een
Marokkaan zitten en bij Grieks ook. Bij wiskunde zitten echt alleen jongens en bij
Grieks alleen meisjes.

De Marokkaanse Naziha en Surinaamse Sarah van een relatief 'witte' school in
Amsterdam vinden het zinloos om uit te gaan van verschillen tussen bepaalde groe-
pen en gaan vooral uit van persoonlijke kwaliteiten. Naziha antwoordt op de vraag of
zij vindt dat er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen:

"Ik zie ze als allemaal hetzelfde, als je verschillen blijft zoeken dan blijf je bezig.
I: Jongens zeggen wel eens meisjesvoetbal, dat is niets.
Dat zijn dan kinderachtige jongens.
I: Je hoort ook wel eens dat meisjes niet goed in wiskunde zouden ziiti.
Bij ons in de klas zitten heel veel meisjes die wiskunde doen. Als iemand geen
taal of zo kiest heeft ie daar gewoon geen zin in, niet omdat het een jongen of
meisje is.
I: Wordt er veel voetbal gespeeld in jouw klas?
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Een meisje zit op voetbal uit m'n klas en er is er nog een die wei kan voetballen.
De rest is sloom. "

Sarah zegt:
"Meisjes hebben vaak zoiets van: jongens zijn toch betel. Ik vind het juist leuk om
jon gens uit te dagen. Als ze er ook nooit tegen in durven te gaan, dan blijft het
idee bestaan, dat jongens altijd sneller ziiti, enzo. Eerst dacht ik natuurkunde dat
is meer voor jongens, maar er zijn ook meisjes die er goed in zijn. Heeft volgens
mij niets met cultuur te maken, maar meer met interesse ... ik denk dat meisjes
meer nadenken en jongens meer doen."

Dat jongens niet altijd sterker zijn beamen ook de vechtsporters Koen en Patrick.
Hoewel ze beiden goed zijn in hun sport hebben ze ook de ervaring dat ze van meis-
jes 'een lelijk pak slaag' kregen. Koen zegt:

"Je hebt andere jongens die grater en sterker gebouwd zijn en die krijgen me tiiei
neer. Zij is klein en dun en krijgt me gewoon op de grand, dat vind ik welleuk. "

De Amsterdamse Arubaan Patrick geeft ook in relatie tot huidskleur aan dat niet
zozeer fysiologische verschillen, maar vooral individuele verschillen en omgevingsin-
vloeden bepalend zijn:

"Ik ga niet zeggen, omdat wij donker zijn, kunnen wij het beter dan buitenlan-
ders. Er ziiti mensen van elk ras die goed ziiti. Ik ken ook donkere jongens die
niets kunnen. Dat zijn gewoon sullies, die kunnen niet eens hun eigen lichaam
optrekken. Er zijn ook blanke jon gens die kunnen goed rennen of vechten.... Ligt
gewoon waar je traint, hoe je treint, hoe je denkwijze is en hoe je het gebruikt ... Ik
ken ook meisjes waar als je ermee gaat vechten, dan krijg je een leiijk pak slaag.
Echt lelijk. Mijn vriendin zeli slaat jongens in elkaar. Wat ik oak gemerkt heb van
het Zuid Amerikaanse gedeelte, vrouwen vechten daar els beesten vergeieken
met Eurapa .... Misschien ligt het aan de familie waar je bent mee opgegroeid. "

Interessant waren ook enkele discussies tussen jongeren tijdens een dubbelinter-
view. Koen en Peter zitten als een van de weinige 'witte' jongens in 4 havo van een
Amsterdamse 'zwarte' school. Wanneer hen gevraagd wordt of ze van mening zijn
dat mens en van verschillende etnische groepen ook bepaalde kwaliteiten hebben,
zijn ze het weI gedeeltelijk met elkaar eens, maar blijken de redeneringen van Koen
weI wat 'korter door de bocht':

Koen: Ja, zeker weten.
Peter: Ik denk niet dat je dat aan een etnische groep moet verbinden. Het ligt er
aan hoe ze zijn opgegroeid.
Koen: Over muziek gesproken, vind ik zwarte jon gens over het aigemeen wel
leniger, veel elastischer dan blanke jongeren.
Peter: Sterker ook vaak.
Koen: Blanken hebben meer gevoel met maat en anderen meer met ritme en zoo
I: Zijn er ook verschillen tussen jongens en meisjes?
Koen: Jongens denken meestal aan het grote geheei en meisjes vaker ook aan de
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kleine dingen erbij. Op bijna elk vlak. Meiden zijn vaak veel preciezer. Jongens
denken vooral aan het globale eindresultaat en dan komt het weI.
Peter: Op zicii ben ik het daar weI mee eens, maar het verschilt ook weI. Het is
moeilijk om zo te veralgemeniseren naar bepaalde groepen. Het ligt er aan waar
ze mee bezig zijn. Ik ben een stuk meer bezig met kJeding dan hij, maar meisjes
zijn vaak nog meer bezig met hun uiterlijk.

Ook Petra en Annet uit Tilburg geven verschillende argumenten en gaan met elkaar
in discussie:

"Petra: ...wat me weI opvalt is dat zwarte mensen altijd heel goed zijn in atletiek.
Dat valt me echt zo op, die kunnen heel goed rennen enzo.
Annet: Dat is denk ik een puur vooroordeel.
Petra: Nee, dat vind ik eigenlijk een compliment eigenlijk.
Annet: Nee, maar een vooroordeel hoeft oak niet negatief te zijn. Ze zeggen
bijvoorbeeld ook altijd dat Russen goed zijn in turnen, daar zie je ook altijd veel
Slavische mensen. Maar het is maar net hoe de cultuur het zich toeqeeiqetid heeft.
Zo van 'wij zijn hier goed in en dat moeten wij in stand houden', ik geloof niet dat
dat nou met bouw te maken heeft. Maar ik weet het niet hoar, ik heb er geen
verklaring vaor."

Bij de gegeven verklaringen met betrekking tot raslhuidskleur zijn niet alleen vooral
'zwarte' mensen het onderwerp van verklaring van zowel over- als ondervertegen-
woordiging, maar gaat het veelal impliciet ook voomamelijk over verschillen tussen
'zwarte' en 'witte' mannen (Coakley, 1998). Wanneer naar interacties gevraagd
wordt tussen sekse en etniciteit blijken de meeste jongeren geen duidelijke verkla-
ring te hebben waarom er wel relatief veel 'zwarte' mannen, maar in verhouding
weinig 'zwarte' vrouwen zijn doorgebroken in de top van verschillende takken van
(media)sport. Sommigen verwijzen naar verschil in opvoeding tussen jongens en
meisjes, die in andere culturen nog traditioneler zou zijn dan in 'witts', westerse cul-
turen

De Surinaamse Sarah en Roy uit Amsterdam zijn eigenlijk de enige respondenten die
kritisch zijn ten opzichte van de eenzijdige aandacht die 'zwarte' mannen in de sport
krijgen en de maatschappelijke gevolgen van de stereotype beeIdvorming van
'natuurlijke' sporters:

"Dan krijg je van negers zijn het beste in sport, maar in muziek zijn ze oak het
best. Surinamers en negers hebben meer capaciteiten dan muziek en sport. Als ze
aileen daarin uitblinken dan blijft de rest achter...Dat vind ik weI vervelend, want
ze krijgen dan alleen aandacht op dat gebied. " (Roy)
"Is vind dat je je kinderen moet stimuleren am je best te doen op school. Mijn
neefje kan heel goed voetballen, hij voetbalt bij Ajax. En wat ik niet goed vind is
dat hij meer gestimuleerd wordt am goed te voetballen dan om goed te zijn in
school. " (Sarah)
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Als ik aan Sarah vraag of 'zwarte' mensen miss chien de keuze voor sport maken
omdat ze op andere maatschappelijke terreinen (nog) meer gediscrimineerd worden,
geeft ze aan dat ('zwarte') mensen die zich door discriminatie laten tegenhouden,
het niet ver zullen schoppen in deze wereld. Zelf wilde ze eerst huisarts, maar nu
rechter worden. Daarnaast wil ze ook goed zijn in sport.
Uit de vragenlijsten en interviews werd trouwens geen bevestiging gevonden van
de 'dumb jock' stereotype (Sailes, 1993) in relatie tot 'zwarte' sporters, waarbij
'zwarte' sporters niet aileen als 'sterker en sneller', maar ook als 'dommer' worden
gezien. Hoewel het merendeel van de respondenten weI fysieke verschillen onder-
kende, was er geen bevestiging van parallellopende stereotype beeldvorming over
'zwarte' mensen als minder intellectueeI. De geinterviewde 'zwarte' respondenten
werden bovendien allemaal door hun familie gestimuleerd om hun school at te
maken (vgI. Harris, 1991).
Om meer inzicht te krijgen in de dominante en marginale beeldvorrning over (ver-
schillende takken van) sport in relatie tot sekse en etniciteit heb ik ook gekeken naar
de beelden die jongeren over hun eigen sportieve vaardigheden hebben en gevraagd
naar hun voorkeuren en normen omtrent bewegings- en lichaamsvormen.

5.3 Sportieve Iichamen: competenties en waarderingen

Diverse theoretische en empirische studies (o.a., Connell, 1995; Hargreaves, 1994;
Laberge & Albert, 1999; Pfister, 1999; Young, 1980) hebben laten zien dat persoon-
lijke en maatschappelijke lichaamsbeelden sterk gestructureerd zijn door sekse,
maar tevens interacteren met andere sociale relaties, zoals leeftijd, etniciteit, seksua-
liteit en sociale klasse. Vooral 'witte', hogere klasse vrouwen worden meer geassoci-
eerd met de natuur en door hun (reproductieve en seksuele) lichaam gedefinieerd
dan mannen (Knoppers, 1993). Maar fysieke en sportieve vaardigheden zijn juist
meer gerelateerd aan heteroseksuele, 'zwarte', lagere klasse mannen. Bovendien is
sport historisch gezien meer ingebed in de leefwereld van jongens en mannen dan
van vrouwen. Dergelijke achtergronden van en culturele be elden over Iichamelijk-
heid, sport en verschillende mannelijkheden en vrouwelijkheden beinvloeden waar-
schijnlijk niet aileen sportkeuzes, maar ook de zelfpercepties van jongeren.
Andersom spelen hierbij natuurlijk ook de eigen ervaringen van jongeren een rol.
Vooral feministische sportsociologen en psychologen hebben gewezen op positieve
gevolgen van sportdeelname onder meisjes en vrouwen in relatie tot fysieke en soci-
ale empowerment (o.a. Gilroy, 1989; Kenen, 1986; McDermott, 2000; Menneson,
2000), maar tevens op paradoxale effecten. In de theorie verwees ik onder andere
naar het optreden van accommodatie, de dubbelzinnigheid waarmee processen van
integratie en emancipatie vaak gepaard gaan. Bij structurele en sociaal-culturele
integratie van vrouwen in typische mannenactiviteiten is naast doorbreking van tra-
ditionele sekseverhoudingen en beelden ook vaak sprake van bevestiging of recon-
structie van traditionele sekseverschillen.
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Om te kijken hoe jongeren hun eigen sportieve vaardigheden (snel, sterk, lenig)
beoordelen, op welke wijze zij betrokken zijn bij sport (praten over sport, gebruik
sportmedia) en verschillende sport- en lichaarnsgerelateerde aspect en als 'hard spel',
'sierlijkheid' en een 'gespierd lichaarn' waarderen, zijn 25 stellingen (Likert schaal
1-5) voorgelegd. Over de antwoorden die de jongeren op deze stellingen gaven werd
een factoranalysetf uitgevoerd waarmee zeven factoren konden worden onderschei-
den die in totaal 54% van de variantie binnen de antwoorden verklaren (zie tabel
Bll in de bijlagen).
De eerste factor (13%) bestaat uit mediasport, dat sterk gerelateerd is aan een hoog
sportmediagebruik, veel praten over sport en het houden van balsporten. De tweede
factor (10%) gaat am algemene fysieke en sociale competeruiet? (o.a. sterk, snel,
lenig, sociaal) en hangt gedeeltelijk samen met de derde factor (8%), waarbij goed
ziin in (bal)sport centraal staat. Factor 4 (6%) verwijst naar een alternatieve sportcul-
tuur (streetsports en 'anti-TVvoetbal'); factor 5 (6%) naar de moderne lichaamscul-
tuur (een slank en gespierd lichaam) en factor 6 (6%) naar hard en (on)eerlijk spel.
De laatste factor (5%), bestaat slechts uit een item, over de voorkeur voor sporten
waarbij je elkaar niet hoeft aan te raken, en wordt hier gekarakteriseerd als lichame-
lijke afstand.

Uit een regressieanalyse over de zeven factoren (tabel 5.4) blijkt dat de diverse
achtergrondvariabelen, eigenlijk alleen met betrekking tot de factoren mediasport en
fysieke & sociale competentie een redelijke voorspellende waarde hebben (respectie-
velijk 24 en 15 procent). Daarbinnen wordt de meeste variantie verklaard door sekse
en sportdeelname (bij controle voor etniciteit, leeftijd, opleiding, schoolsamenstel-
ling, ses en stad). Wat enkele overige factoren betreft blijken ook opleiding en stad
nag enige significante verklarende waarde te hebben.
Jongens hebben meer affiniteit met sport door de media te volgen en er over te pra-
ten, hebben een hogere sportieve competentie en houden meer van hard (en oneer-
lijk) spel dan meisjes (zie oak tabel B12 in de bijlagen). Verder houden sporters meer
van mediasport en hebben zij een hogere ins chatting van hun eigen algemeen fysie-
ke en sociale competentie dan niet-sporters. De algemene gerichtheid op (traditione-
le) wedstrijd- en mediasport is kortom groter onder jongens en sporters dan onder
meisjes en niet-sporters. Deze resultaten onderschrijven de eerder genoemde relatie
tussen hegemoniale mannelijkheid en de traditionele wedstrijd- en mediasport (vgl.
Knoppers & Elling, 2001).
Overeenkomstig de eerder gevonden voorkeur van meisjes voor individuele non-con-
tactsporten (tabel 5.1) blijkt oak hier dat meisjes en niet-sporters in vergelijking tot
jongens en niet-sporters meer houden van sport en waarbij je geen lichamelijk con-
tact hoeft te hebben. Opvallend is dat jongens en meisjes de moderne lichaamscul-
tuur van slank en gespierd even sterk onderschrijven, en ook eensgezind zijn in de
afwijzing van alternatieve sportculturen.
Opleiding blijkt van enige invloed te zijn op het zichzelf goed vinden in (bal)sport.
Hoe lager opgeleid, hoe beter men zichzelf balvaardig vindt. Opvallend is dat er geen
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significante verschillen bestaan tussen allochtonen en autochtonen, wanneer gecon-
troleerd wordt voor de andere variabelen (zie tabel B12 voor de ongecontroleerde
scores op afzonderlijke factoren). Tenslotte blijken jongeren uit Tilburg de dominante
moderne lichaamscultuur van slank en gespierd over het algemeen meer te onder-
schrijven dan Amsterdamse jongeren.

In de volgende paragraaf wordt specifieker ingegaan op het algehele sportmediage-
bruik, de voorkeuren van jongeren wat betreft televisiesport en hun identificatie met
sporthelden. In deze paragraaf besteed ik vooral aandacht aan de sportieve compe-
tentie van jongeren en hun mening over 'mooie' mannen- en vrouwenlichamen.

factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 factor S factor 6 factor 7
mediasport fys. & soc. goed in alternatieve moderne hard & lichamelijke

competentie balsport sportcultuur lichaamscult. oneerlijk spel afstand

sekse -.37 -.31 ... .10 • -.01 -.00 .16 .. .15 ..
(jangen/ meisje)
etniciteit -.04 -.06 -.08 -.07 .02 -.00 -.06
(allacht.! autacht.)
sportbeoefening -.24 ... -.18 ... -.06 -.07 .06 -.09 .11 •
(ja/nee)
leeftijd .04 -.02 .08 .01 .05 -07 .05
(14-16/17-20)
opleiding .04 .10 -.12 • -.08 .12 • .08 .12 •

[vbo -> vwo]
schoolsamenstelling .05 .08 -_11 -.00 .12 .04 .05
('wit' -> 'zwart')

ses .01 .02 .00 .02 -.04 -.03 -.01
('Iaag' -> 'haag')

stad .07 -.14 • .03 .05 .25 ... .10 -.10
(A'dam/Tilburg)
R2 .241 .151 .012 .003 .050 .018 .035

• p < 0.05; •• p < 0.01; ••• p<O.OOl

Tabe15.4 Gestandaardiseerde ieqteseiecoetticienten op viii factoren betreffende competentie

en 'sportier gedrag naar hoofdeffecten sekse en euiiciteit en overige verklarende

variabelen.
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S.3.1 Sportieve (ompetenties: 'snel sterk en lenig'

Vrijwel aile jongeren scoren hoog op de waardering van een slank en gespierd
lichaam en sociale aspecten (zoals 'ik speel eerlijk', 'ik ben sociaal'), maar tevens op
items die gekoppeld zijn aan fysieke competentie. Hiervoor kwam reeds aan de orde
dat sporters zichzelf over het algemeen vaardiger vinden dan niet-sporters en ook
werd vastgesteld dat (o.a. gecontroleerd voor etniciteit) jongens gemiddeld hoger
scoren dan meisjes op aspect en die traditioneel gerelateerd zijn aan (fysieke) manne-
lijkheid en teamsporten (snel, sterk, tactisch, technisch, balcoordinatie, hou van bal-
sporten; zie ook tabel 5.5 en tabel B12 in de bijlagen).
Deze resultaten kunnen enerzijds qemterpreteerd worden als een bevestiging van de
resultaten van diverse (vnl. sociaal-psychologische) studies dat meisjes in de puber-
teit over het algemeen een negatiever zelfbeeld hebben dan jongens (Bordo, 1989;
Dudink, 1999; Martinez & Dukes, 1997)18.Ook kan echter worden geconcludeerd dat
jongens meer waarde ontlenen aan fysieke prestaties dan meisjes, maar dat het zelf-
beeld van meisjes op andere (bijv. sociale aspecten) weI even hoog of hoger is
(Dudink, 1999; Mrazek & Hartmann, 1989). Bovendien kan worden afgevraagd in
hoeverre de perceptie van de jongeren met betrekking tot de eigen sportieve
vaardigheden realistisch zijn of de dominante sekse-specifieke beeldvorming weer-
spiegelen. Het is kortom mogelijk dat jongens hun sportieve competenties enigszins
overschatten en/of dat meisjes hun vaardigheden onderschatten. Dit kan vervolgens
ook weer als een self fullfilling prophecy werken. Opvallend is dat de ondervraagde
jongens zichzelf (nog) geen betere leidinggevende capaciteiten toedichten dan meis-
jes, hoewel dat tradition eel ook vooral als mannelijke kwaliteit wordt gezien
(Jennifer Hargreaves, 1994; Knoppers & Bouman, 1998b). Hoewel er in de sport nog
relatief weinig vrouwelijke (top)trainers en bestuurders zijn, is de positieve
(media)aandacht voor en zichtbaarheid van vrouwelijke managers op andere terrei-
nen mogelijk van invloed op een positieve zelfbeleving van leidinggevende kwalitei-
ten van meisjes.

In paragraaf 5.2 zagen we dat snelheid en kracht niet aileen een impliciete sekse-
specifieke betekenis (subtekst) heeft, maar door veel jongeren ook gekoppeld wordt
aan raciale/huidskleur verschillen. Vooral 'zwarte' mann en krijgen vaak hypermascu-
liene kenmerken toegeschreven. Mogelijk is in dit kader, vergelijkbaar met de sekse-
specifieke zelfperceptie, eveneens sprake van een soort self fullfilling prophecy
waardoor ailochtone (en vooral 'zwarte') jongeren zichzelf betere sportieve kwalitei-
ten toedichten. Majors (1990) stelt bijvoorbeeld ook dat diverse 'zwarte' topsporters
zich onderscheiden van en afzetten tegen 'witte' normen en waarden door middel
van een zogenoemde 'cool pose' houding, waarmee op nonchalante wijze 'zwarte'
dominantie en agressie worden uitgedrukt.
Uit de regressieanalyse op de fysieke (& sociale) competentie factor, werd echter niet
bevestigd dat ailochtone jongeren zichzelf betere sporters vinden. Op de afzonder-
lijke items 'ik ben sterk', 'ik ben snel' en 'ik hou van hard spel' werden echter weI
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significante verschillen gevonden tussen (sportende) allochtone en autochtone jon-
geren, zowel onder jongens als meisjes (zie tabel 5.5 en B12 in de bijlagen).
Ongeveer evenveel sportende ailochtone meisjes als autochtone jongens vinden
zichzelf snel en sterk en geven aan dat ze van 'hard' spel houden. Hiermee lijkt
gedeeltelijk bevestiging gevonden van een bepaalde mate van internalisatie van
bestaande opvattingen over fysieke superioriteit en agressiviteit van 'zwarte' spor-
ters onder allochtone jongeren (vgl. Coakley, 1998).De relatief hoge waardering voor
'hard spel' van ailochtone jongens sluit eveneens aan bij hun relatief hoge deelname
aan en waardering voor fysiek 'harde' sporten zoals voetbal en vechtsporten.t''

Opvallend in dit verband was het interview met de Arubaans-Amsterdamse Patrick.
Hij beoefent een soort karate, dat hij zelf vrij consequent als 'zelfverdediging' aan-
duidt. Het gaat om een mengvorm van: 'een bepaalde karatevorm - een stijl van zelf-
verdediging in wedstrijdvorm - en een soort Koreaanse stijl met zwaarden en mes-
sen en zo en dat is direct afmaken. Je verdedigt je zelt, maar zo dat er niets meer
kan gebeuren eigenlijk. Je mag het niet op straat gebruiken, dan word je afgestraft
door alle leerlingen. '. Als ik aangeef dat veel mensen het waarschijnlijk een vecht-
sport zuilen noemen, zegt hij: 'Ik zie het als zeltverdediging en niet als vechtsport,
want vechten kon ik al van nature'. Hij heeft vroeger veel gevochten op straat omdat
hij werd uitgedaagd en ook tegenwoordig loopt het nog weI eens uit de hand, maar
'alle keren, u zou het misschien niet geloven, kwam het niet door mij.'
Tijdens het gehele interview komt de overtuiging van zijn vechtsportkwaliteiten
steeds expliciet naar voren. Hoewel hij ook daadwerkelijk goed is in deze sport en
reeds meerdere malen Nederlands kampioen is geworden, lijkt er tevens sprake van
een zekere overschatting van zijn 'natuurlijke' kwaliteiten en zijn mogelijkheden.

...

meisjes
all. aut.
(69) (211)

62 40
61 35
52 36

42 22
44 34

totaaljongens
all. aut.
(102) (228) (610)n

Ik ben snel
Ik ben sterk
Ik ben lenig

77
78
45

67
58
31

.. 59
53
37

...
Ik hou von hard spel
Ik hou von sierlijke
bewegingen

65
51

52
29

.. 43
36...

Chi kwodroot; • p < .05;" p < .01; ••• p < .001

Tabel 5.5 Sportieve competentie en waardering van spotters, naar sekse en etniciteit
(% mee eens)
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Vooral met betrekking tot vechtsporten bestaan er zoveel verschillende vormen en
stijlen dat het een onoverzichtelijk veld vormt (Theeboom, 2001). Patrick vindt het
belangrijk om eerst zijn school (havo) at te maken, maar daarna wil hij zijn kansen
wag en als prof, het liefst in het buitenland. Wellicht heeft hij weI de juiste instelling
om het in de sport of elders ver te schoppen:

"Ik ben al voor de vijfde keer Nederlandse kampioen in die tijd. Ik leg meestal de
grate gasten uit hoe ze moeten vechten en in het buitenland ben ik degene die de
meeste erkenning krijgt omdat ik de jongste ben en zo en hoe ik overkom... Bij tnii
dachten ze altijd dat ik op taekwondo zet, omdat ik die houdingen aanhield. Ik
ben, zeg maar, katachtig want mijn benen zijn lichtvoetig en ik ben kart en de
anderen zijn groat... en ik ben uitgekozen als een van de meeste snelle en daar
geven ze erkenning voor. Daardoor kreeg ik nag meer interesse am mijn naam te
maken. Vorig jaar was ik pas 18 en je mag eigenlijk pas meedoen als je 19120
bent. In een buitenlandse wedstrijd met een paule met 36 vechters heb ik twee
gewonnen en daarna verloren, maar dat is niet erg. Dat zijn allemaal kampioenen,
vechters die daar elke dag mee bezig zijn ...
(I: Hoeveel train je eigenlijk?) Nu kan ik helemaal niet trainen wegens school,
maar daarvoor was ik echt op maandag, woensdag en vrijdag en ging ik oak in
het weekend op zondag ging ik rennen, rennen, rennen. In de vakantie ging ik
fulltime trainen, maar vorig jaar kon ik dat tiiet doen, ging ik werken, ben ik
achteruit gegaan, met mijn examens moest ik vaak naar het buitenland gaan.
Toen was ik overtraind, ik had niet voldoende rust en dus was alles omJaag
gegaan. Dus nu kan ik niet train en voor wedstrijden tot het uiteiste. Nu moet ik
gewoon opbouwen, maar ik doe nu wedstrijden omdat ik al die ervaring en iiizictit
heb ermee....
Ik hoef tiiet te train en als ik wedstrijden ga draaien. Ik mag niet zelfs meedoen
met mijn eigen leeftijdsgenoten omdat ik te veel ervaring heb. Ik wilde meedoen,
maar dat mocht niet van de leraar, ik moest scheidsrechter zijn. Ze begrepen dat
eerst niet, maar weI toen ze me zagen sparren. Dus kreeg ik weer die erkenning ...
Oak a1 was ik meestal de jongste, ik zorg altijd dat ik de sterkste ben met rennen,
staten, trappen. Ik wil altijd de eerste zijn, zo ben ik ingesteld. Met sport is het
oak altijd zo geweest. Alleen als de ander echt beter is, vind ik het niet erg am te
verliezen, dan wil ik oak niet dat hij me laat winnen, wat weI eens gebeurd is,
toen ik jonger was. Die beker heb ik weggezet achter in de kast. In het buitenland
heb ik meer zin am voor de beker te gaan.... K. was drie keer wereldkampioen, en
sinds hem is niemand van Nederland kampioen geweest in deze stij1. Ik wil een
van de eersten zijn... "

Over het algemeen vinden de jongeren zich minder lenig - een aspect dat als tradi-
tioneel vrouwelijk geldt - dan sterk of sneL Aileen autochtone (sportende) meisjes
scoren op deze verschillende items ongeveer even hoog (zie tabel 5.5 en tabel B12 in
de bijlagen). De waardering van 'sierlijke bewegingen' dat eveneens als tradition eel
vrouwelijk wordt gezien is over het algemeen ook relatief laag. Terwijl twee derde
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van de jongeren aangeeft van balsporten te houden, zegt slechts een derde van de
jongeren van sierlijke bewegingen te houden. Het is opvallend is dat meisjes (onge-
acht etniciteit of sportdeelname) zichzelf niet, zoals verwacht, leniger vinden dan
jongens. Evenmin werden significante sekseverschillen gevonden onder sporters
met betrekking tot de waardering van sierlijke bewegingen.

Overeenkomstig de beoefening en waardering van diverse takken van sport - zoals
naar voren kwam in hoofdstuk vier en paragraaf 5.1) - is er in sterkere mate sprake
van een toenemende waardering van traditioneel mannelijke aspecten door meisjes,
dan van traditioneel vrouwelijke kwaliteiten door jongens. Nivellering van hande-
lingspatronen en waarderingen van (allochtone en autochtone) meisjes en jongens
kan gezien worden als processen van structurele en culturele integratie. Duidelijk is
echter dat deze vorm van integratie eenzijdig is en mede bijdraagt aan versterking
van hegemoniale mannelijkheid.
Onder andere vanuit interacties tussen sekse en etniciteit worden dominante beel-
den echter ook steeds ter discussie gesteld. 20 is er sprake van een opvallende inter-
actie tussen sekse en etniciteit ten aanzien van de twee stelling en over lenigheid en
sierlijkheid. Relatief veel (sportende) allochtone jongens vinden zichzelf lenig en
waarderen sierlijke bewegingen, terwijl dat het minst geldt voor autochtone jon-
gens. Van een traditioneel sekseverschil is alleen sprake bij de waardering van 'sier-
lijkheid' onder autochtone niet-sporters (p < .05). Onder allochtone niet-sporters
geven juist meer jongens dan meisjes (p < .05) aan van sierlijke bewegingen te hou-
den.
Mogelijk hangen de gevonden resultaten onder andere samen met de beoefende tak-
ken van sport. Dat jongeren zichzelf over het algemeen niet lenig vinden en niet van
sierlijke bewegingen houden kan bijvoorbeeld samenhangen met de relatief geringe
beoefening van de traditioneel 'vrouwelijke' sport gymnastieklturnen waarbij een
sterk accent ligt op lenigheid en sierlijkheid. De door allochtone jongeren veel beoe-
fende vechtsporten kunnen daarentegen behalve als 'hard' ook als 'sierlijk' worden
omschreven (bijv. het lopen van kata's bij karate) en lenigheid is tevens een voor-
deel. Mogelijk zijn de door de jongeren zelf beoefende takken van sport van invloed
op de beelden van jongeren.?

5.3.2 Tak van sport afhankelijk?

Uit een analyse naar de twaalf meest beoefende takken van sport-? blijkt inderdaad
dat de (dominante beelden over de) 'intrinsieke' kenmerken van bepaalde takken ook
van invloed zijn op de sportieve competenties (zie tabel 5.6). Verschillen in sportieve
voorkeuren en de beoordeling van de eigen sportieve kwaliteiten lijken dus behalve
door de achtergrondvariabelen sekse en etniciteit mede verklaard te kunnen worden
door de beoefende sporten.
Turners en dansers - beide voornamelijk autochtone meisjes - noemen zichzelf vaak
(erg) lenig, houden van sierlijke bewegingen en juist niet van 'hard spel'. Paardrijden
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wordt weliswaar ook vooral door (autochtone) meisjes gedaan, maar deze vinden
zichzelf niet echt lenig en waarderen sierlijke bewegingen evenmin hoog. In tegen-
stelling tot bijvoorbeeld (mannelijke en vrouwelijke) hockeyers vinden (vrouwelijke)
turnsters zich bovendien relatief sterk en snel.
Uit de resultaten tot dusverre bleek dat vooral allochtone sporters zichzelf relatief
lenig vinden; dit geldt echter meer voor vechtsporters en voetballers dan voor fitnes-
sers of basketballers. Autochtone mannelijke voetballers vinden zichzelf echter niet
opvallend vaak lenig in vergelijking tot andere sporten.
Naast allochtone jongens en meisjes in het algemeen (o.a. basketballers, vechtspor-
ters en voetballers) en turn(st)ers vinden vooral ook mannelijke fitnessers en autoch-
tone voetbalsters-! zichzelf vaak sterk en/of snel. Verder is het opvallend dat naast
voetballers en vechtsporters vooral ook autochtone mannelijke hockeyers en tennis-
sers hard spel positief waarderen.
De relatief hoge waardering van 'sierlijke bewegingen' onder vooral allochtone
basketballers en voetballers kan betekenen dat allochtone en autochtone jongeren
verschillende stijlen of technieken waarderen, maar bijvoorbeeld ook dat allochtone
jongens 'sierlijkheid' bij vrouwen en meisjes meer waarderen dan autochtone jon-
gens. In de interviews is hierop niet specifiek ingegaan. Uit de voorgaande resultaten
blijkt weI dat allochtone en autochtone jongens even negatief zijn ten aanzien van de
beoefening door jongens van, met traditionele vrouwelijkheid geassocieerde sporten.

Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat naast sportdeelname in het algemeen,
sekse en etniciteit ook de zelf beoefende tak van sport van invloed is op specifieke

ik ben ik ben ik ben ik hou van ik hou van
snel sterk lenig hard spel sierlijke

beoefende sport (n) bewegingen

voetbal (138) 71 72 40 65 39
fitness (78) 45 39 30 34 32
hockey (66) 58 44 27 49 29
dans/ballet (43) 36 23 58 15 59
vechtsporten (34) 72 68 55 59 40
paardrijden (33) 29 33 36 28 19
zwemmen (29) 54 50 28 21 37
atletiek/hardlopen (19) 56 56 26 32 32
basketbal (18) 86 54 38 39 60
volleybal (17) 56 38 25 24 12
tennis (14) 58 62 36 83 43
turnen (13) 58 64 69 31 75

Tabe15.6 Sportieve corupetentie en waardering naar beoefende tak van sport (% ruee eens).
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sportieve competenties. Er is met andere woorden sprake van een complex samen-
spel van verschillende factoren. Afhankelijk van de dominante (sekse- en/of etnisch-
specifieke) beeldvorming over een bepaalde tak van sport kunnen bepaalde compe-
tenties en/of waarderingen ook versterkt of verzwakt worden door de jongeren.
Zowel bij turn en als vechtsporten gaat lenigheid gepaard met kracht en snelheid.
Vanwege de vrouwelijke connotatie van turnen moeten mannelijke beoefenaars zich
voor deze sportkeuze vaak verantwoorden, zoals onder andere bleek uit de pesterij-
en van Paul vanwege zijn 'vrouwelijke' sportkeuze. Omdat vechtsporten door velen
nog steeds als typische mannensporten gezien worden, doet associatie met 'lenig-
heid' en 'sierlijkheid' (vooral door allochtone jongens), weinig af aan de 'mannelijk-
heid' van de beoefenaren. Dit is vergelijkbaar met de 'homo-erotische' lichamelijk-
heid (omarmen, zoenen) waarvan in typische 'mannelijke' teamsporten vaak sprake
is (Pronger, 1990); op dit onderwerp kom ik straks nog uitgebreider terug.

Seksespecifieke (re)constructies
Studies naar 'sportieve genderbenders' zoals mannelijke cheerleaders (Davis, 1990)
en vrouwelijke boksers (Menneson, 2000) hebben laten zien dat deelnemers hun
niet-traditionele sportkeuzes vaak op seksespecifieke wijze (re)construeren. Sociale
constructies van sporten worden niet aileen door de beoefenaren zelf, maar ook door
trainers en de sportmedia gestalte gegeven (bijv.Hall, 1996; Knoppers & Elling,
1999a, 1999b). Bij jongens gebeurt dit vooral door 'mannelijke' kwaliteiten, zoals
kracht, te benadrukken en 'vrouwelijke' aspecten, zoals esthetiek, minder te accentu-
eren. Meisjes en vrouwen die traditionele mannensporten beoefenen, benadrukken
daarentegen vaker de 'vrouwelijke' aspecten en/of zwakken de 'mannelijke' accen-
ten at. 20 ligt in (mediarepresentaties van) het mannenturnen veel meer het accent
op krachtvertoon, terwijl bij het vrouwenturnen, waar eveneens veel kracht bij komt
kijken, vooral ook esthetische aspect en benadrukt worden.
Meisjes die traditionele mannensporten beoefenen, zichzelf sterk en snel vinden en
van 'hard spel' houden identificeren zich vaak ook gedeeltelijk met jongens en
distantieren zich soms van andere meisjes en vrouwen. 20 is de Marokkaanse
Naziha van mening dat er in haar klas nog twee meisjes kunnen voetballen, maar
dat de rest 'sloom' is. Ook Farida vindt dat basketbal met meisjes niets is omdat het
niveau naar haar idee dan te laag is en ..het dan de hele tijd gaat van 'oii jee, mijn
nagels, mijn haar". 2ij zien zichzelf vaak vooral als 'spotter' en identificeren zichzelf
soms minder sterk als meisje of vrouw (Knoppers & Elling, 1999a; Palzkill, 1990;
Pfister, 1999).Deze meisjes/vrouwen stellen aan de ene kant de traditionele dichoto-
me sekseverdelingen ter discussie en ondersteunen aan de andere kant gelijkertijd
de maatschappelijke waardering voor hegemoniale mannelijkheid.
Het ter discussie stellen van seksespecifieke normen in de sport is kortom vrijwel
nooit volledig en soms paradoxaal van aard. Uit Menneson's (2000) studie onder
vrouwelijke boksers bleek dat de vrouwen die voor de 'softere' boksvormen gekozen
hadden en hierbinnen accenten legden op 'vrouwelijke' aspecten over het algemeen
buiten de sport meer gericht waren op het doorbreken van seksestereotype rolverde-
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lingen, dan de vrauwen die de 'harde' vormen beoefenden. Deze laatste graep had
relatief vaak een mannelijke bokser of trainer als partner. In dergelijke pracessen van
sekse-identificatie en representatie is bovendien ook steeds sprake van interacties
met etniciteit, sociale klasse en seksualiteit. Zo vonden Laberge & Albert (1999) dat
voorallagere klasse jongens 'echte' mannelijkheid met fysieke superioriteit associ-
eerden. Verder kan worden afgevraagd in hoeverre de connotatie met en representa-
tie van het nieuwe 'krachttennis' door onder andere de 'zwarte' zusjes Williams en
de openlijk lesbische Mauresmo in het vrauwentennis mede gekoppeld is aan etni-
citeit en seksualiteit.

Uit de resultaten met betrekking tot de percepties van jongeren van hun sportieve
competenties en hun voorkeuren kan geconcludeerd worden dat sociale relaties
random sekse en etniciteit in de sport continu betwist worden. Door zowel traditio-
nele als niet-traditionele seksespecifieke sportbeoefening worden hegemoniale beel-
den en verhoudingen vaak zowel uitgedaagd als bevestigd. De persoonlijke beleving
en waardering van sportieve vaardigheden lijkt in ieder geval steeds mede gekop-
peld aan normatieve beelden over mannen- en vrauwenlichamen.

5.3.3 Het ideole lichoom: 'strok en gespierd'

Behalve op de items random fysieke en sociale competentie scoren de jongeren over
het algemeen vooral hoog op de items die verwijzen naar waardering van de moder-
ne lichaamscultuur. Een slank en gespierd lichaam wordt onder sportende en niet-
sportende meisjes en jongens met uiteenlopende etnische achtergranden
gewaardeerd. Uit de resultaten van de vragenlijst kwamen kortom weinig sekse-
en/of etnisch specifieke verschillen naar voren. Dit beeld lijkt onder andere theorieen
over esthetisering van de (fysieke) gezondheid en globalisering van de consumptie-
cultuur (Feathersone, 1987; Hargreaves, 1987; Van Hilvoorde, 1997; McDermott,
2000) te ondersteunen.

In de interviews werd onder andere dieper ingegaan op de waardering van het
lichaam, waarbij vooral gekeken werd in hoeverre lichaamsbeelden seksespecifiek
waren. Aan de jongeren werd gevraagd hoe een mooi mannen- en vrouwenlichaam
er volgens hen uitziet. In het algemeen geldt dat voor beiden een slank en gespierd
lichaam als ideaal wordt gezien; te dunne ('schriel', 'mager skelet') en te dikke licha-
men vinden de meesten evenals een te gespierd (bodybuilders)lichaam niet mooi.
Vooral een 'strakke buik' of 'mooie buikspieren' worden vaak expliciet door de jonge-
ren genoemd. Toch wordt er weI sekse-specifiek onderscheid gemaakt.
Vrauwenlichamen moeten in vergelijking tot mannenlichamen weI kleiner en minder
gespierd zijn (vgl. Knoppers & Elling, 2001). Naziha vindt dat een jongensiichaam
'gewoon gespierd' moet zijn en een meisjeslichaam 'gewoon strak' moet zijn." Susan
vindt dat het ideale mannenlichaam lang, niet te dik en niet te gespierd is. Een
vrouw moet volgens haar niet te lang en te gespierd zijn, waaraan ze toevoegt: 'ze



moeten we1vrouw b1ijven'. Terwijl Jan het gespierde lichaam van Arnold
Schwarzenegger en 'zo'n Bay Watch man' erg mooi vindt, geldt voor de meeste
anderen dat 'function eel' gespierd voor de betreffende sport het meest gewaardeerd
wordt. Pieter gaat voor de zomer wel aan zijn eigen lichaam werken, zodat hij 'een
beetje over het strand kan lopen'. Maar te veel spieren vindt hij niet mooi. Een flink
gespierd vrouwenlichaam vindt bijna niemand mooi en wordt door zowel jongens als
meisjes regelmatig 'lelijk' of 'mannelijk' genoemd. Heleen vindt gespierde mannen
mooi, maar Schwarzenegger 'een beetje te veel'. Een vrouwelijke bodybuildster
vindt ze 'helemaal verschrikkelijk': "Dat is 1e1ijkam te zien. Een beetje fitness is we1
mooi, maar die spieren bij een vrouw dat is 1e1ijk."
Uit studies naar mannelijke en vrouwelijke bodybuilders (o.a. Klein, 1990; Wesely,
2001) blijkt dat sekse-relaties en daaraan gerelateerde betekenissen van wat 'natuur-
lijk' is binnen deze subcultuur gedeeltelijk gereconstrueerd worden. De in de wereld
van het bodybuilden gangbare praktijken van excessieve spiervorming, poseren en
dieten vormen zowel tegenstrijdigheden voor mannelijke als vrouwelijke bodybuil-
ders. Zij verschuiven weliswaar de hegemoniale grenzen van 'natuurlijkheid' waar-
binnen bepaalde mannen- en vrouwenlichamen geadoreerd of verworpen worden in
westerse samenlevingen, maar creeren tegelijkertijd nieuwe seksespecifieke norm en
van natuurlijke/technologische schoonheid. Bij de meeste ondervraagde jongeren
was er echter weinig onderhandelingsruimte ten aanzien van de grenzen van wat
'natuurlijke' en 'mooie' mannen- en vrouwenlichamen zijn.

Wanneer de jongeren gevraagd wordt of hun ide ale lichaamsbeschrijving ook gekop-
peld is aan huidskleur geven de meesten aan hierin geen onderscheid te maken.
Wanneer wel onderscheid gemaakt wordt geven zowel autochtone als allochtone
jongeren aan 'lichtbruin', of 'met een kleurtje' wel mooier te vinden. Deze constate-
ring komt overeen met hook's (1995) analyse dat het 'bi-raciale' vrouwenlichaam
zowel geassocieerd wordt met (exotische) sensualiteit als met passieve vrouwelijk-
heid. Zij stelt dat een 'zwarte' huidskleur mannen over het algemeen genomen man-
nelijker maakt (vgl. diverse voorbeelden in de sport en de popmuziek), maar juist
afbreuk doet aan de vrouwelijkheid van vrouwen. Vooral enkele allochtone meisjes
had den op basis van etnische identificatie een duidelijke voorkeur voor licht-bruine
jongens-/mannenlichamen. Bovendien gaven de meeste geinterviewde jongens aan
dat zij weliswaar vaak de stereotype vrouwenlichamen (zoals Pamela Anderson,
Koernikova) mooi vonden, maar dat een potentiele partner tach vooral ook aardig
moet zijn. Voor zichzelf zoeken ze kortom liever een niet al te sensuele vrouw.
De Turkse Hakan vindt Koernikova 'net als al1emannen' een mooie sportvrouw, maar
voor zichzelf vooral 'rustige meisjes' mooi vindt:

"Niet te, gewoon, mooie kieding, maar Diet te, make up ook niet teoHaar ook
gewoon mooi. Lekker rustig en als ik een beetje met haar kan praten en het liefst
om haar kan 1achendan ben ik a1heel blij. Ik wi1 niet iemand die, eh, helemaal ....
ik heb 1iever iemand die ik kan vertrouwen. Maar vooral iemand, nog een ding, die
oak op mij valt, am wie ik ben. "
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Een nog sterker traditioneel vrouwbeeld dat uitgaat van de Madonna-hoer tegenstel-
ling (Smelik, 1993) he eft de Arubaanse Patrick die ook karakter het belangrijkst
vindt, maar tevens stelt dat hij nooit met een meisje zou gaan 'waarmee ik me moet
verstoppen als ik op straat loop'. Hij valt meer op Marokkaanse meisjes dan op
Arubaanse omdat hij bij meisjes van zijn 'eigen ras' niet goed vindt wat ze doen,
'hoe ze met alle jongens omgaan'.
De Surinaamse Roy valt juist weI voor "een mooie Surinaamse vrouw. Ook mooi van
binnen. Ze moet niet superdun zijn, maar ook niet superdik. Karakter moet mooi zijn
en ze moet mooie billen hebben. "
De Surinaamse Diane en Sarah geven expliciet aan dat ze op gespierde mannen val-
len, bij voorkeur met een 'donkere' huidskleur:

"Een sporterslichaam. Buikspieren vind ik ook heel mooi. Ik val op langere man-
nen, als ze dan mager zijn dan trekt me dat niet zo aan... Tot nu toe val ik weI op
Surinaamse mannen, het moet gewoon weI een kleurtje hebben. n (Sarah)
"Mijn beeld van de perfecte man is een lange neger met mooie gespierde armen."
(Diane)

De Marokkaanse Naziha moet juist niets van Marokkaanse jongens hebben, maar
valt meestal op 'die lichtbruine jon gens'.

Petra en Annet geraakten in een geanimeerde discussie op de vraag wat zij een
mooi lichaam vinden:

"Petra: Gespierd,'t moet niet allemaal zo hangen, maar ook niet zo'n body guard.
Een strak buikje.
Annet: Six pack.
Petra: Nou, hoeft niet zo als die mannen, dat die borsten heeft en dat je echt blok-
jes ziet, maar het moet weI een beetje stevig.
Annet: Geen bierbuik. Een lange man vind ik mooi en gewoon, mooie handen en
tanden.
(I: en een mooie vrouw?)
Annet: Niet zo dun, niet zo'n anorexia figuur. Een vrouweJijk figuur, weI gewoon
borsten en dijen. Ret gaat toch meer om de uitstraling van de persoon.
Petra: Niet echt gespierd. (I: sportvrouwen vind je niet mooi?) Nee, die vind ik
echt, die vind ik echt superleJijk. Vrouwen die echt zoo..nee. Maar het moet oak
Diet hier onder van die kwabben ..
Annet: het is Diet gauw goed, he?
Petra: Normaal, Diet zo blubberen. Ret moet allemaal Diet zo zacht zijn.
(I: Kan je zeggen wie je een mooie sportvrouw en wie een mooie sportman vindt?)
Annet: Die Amelie [Mauresmo, AE}, dat vind ik geen mooie sportvrouw.
Petra: Nou ik kan weI zeggen dat ik Koernikova een mooie vrouw vind, maar die
staat mij gewoon niet aan. Roe die over zichzelf praat, die vindt zichzelf ook zo
mooi.
Annet: Is dat die blonde? (Petra: jay Dat meisje, dat is geen vrouw.
Petra: Ja inderdaad, maar eh...

172 ·Z, ZJJN ER [NIETJ voos GEBOuwD



Annet: Jaloers?!
Petra: Nee, echt, die staat ..

Annet: Grapje..
Petra: Ik zou niet zo willen zijn. Dat ze zichzelf een stuk vindt.
(I: En een mooie sportman?)
Petra: Brad Pitt of zo, zo'n lichaam. Ik ken geen [leuke, AEJ sportman. Toch te veel
spieren voor tnii, denk ik, daar hou ik niet zo van.
(I: En bepaalde etnische achtergronden?)
Petra: Ik zou niet kunnen vallen op een zwarte man.
Annet: Jawel, dat is leuk. Dan krijg je van die leuke kleine negertjes (lacht).
Petra: Babies vind ik welleuk, van die halfbJoedjes.
Annet: Ik vind die nieuwslezer, die sport voorleest [Humberto Tan, AEJ een mooie
man.
Petra: Die halfbloedjes vind ik ook leuk, maar ik zou niet echt op een hele donkere
man kunnen vallen. Ik weet niet, waarom. "

Verschillende jongeren zien hun huidige, maar vooral ook hun toekomstige sport-
deelname gekoppeld aan gezondheid en fitheid, maar tevens aan het 'in vorm hou-
den' van het lichaam. Uit de antwoorden van de jongeren blijkt dat de door hen
geschetste ideaalbeelden van mannen- en vrouwenlichamen aansluiten bij de domi-
nante schoonheidsidealen die onder andere door media en commercie worden
gecommuniceerd (Featherstone, 1987; John Hargreaves, 1987). Duidelijk komt hierbij
naar voren dat zowel meisjes als jongens hun eigen lichaam en dat van anderen
spiegel en aan deze beelden van sportieve, slanke en gespierde lichamen. Terwijl er
aan de ene kant sprake is van niveilering van seksespecifieke lichaamsbeelden en
verwachtingen, worden aan de andere kant duidelijke grenzen getrokken.
Niet aileen meisjes zijn zich vaak zeer bewust van hun uiterlijk doordat hun lichaam
vanaf de puberteit door anderen en henzelf in sterke mate als lichaamsobject wordt
gezien (Jennifer Hargreaves, 1994; McDermott, 2000). De resultaten laten zien dat
ook jongens zich steeds meer bewust zijn van hun uiterlijk en zich door de dominan-
te mediabeelden laten aanspreken om hun lichaam door middel van sport in het
algemeen of door specifieke fitnessoefeningen in de juiste vorm te brengen.
Bovendien mogen meisjeslichamen tegenwoordig ook best gespierd zijn. Niettemin
is voor de jongeren wei duidelijk dat mannen- en vrouwenlichamen niet teveel op
elkaar moeten gaan lijken: ten opzichte van mannen in het algemeen moeten vrou-
wen minder gespierd blijven en wat betreft een mannelijke partner moet deze wei
groter zijn, Vooral de gangbare 'ideale' vrouwenlichamen worden door sornmige jon-
gens geassocieerd met promiscuiteit en daarom niet geschikt bevonden als partner.
Hoewel de dominante lichaamsidealen over het algemeen onafhankelijk bleken van
etnische achtergrond, bestonden er soms wei bepaalde interacties tussen sekse en
etniciteit.
De ideale lichaamsbeelden van de jongeren betwisten en ondersteunen kortom tradi-
tionele seksepolarisaties. Hoewel van een sterke polarisatie tussen jongens/mannen
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als lichaamsubject en meisjes/vrouwen als lichaamsobject (vgl. Young, 1980) geen
sprake was, blijkt uit de resultaten weI dat vooral meisjes en vrouwen in sterke mate
door hun uiterlijke kenmerken gedefinieerd en gewaardeerd worden. Omdat traditio-
neel mannelijk gedrag, waaronder het beoefenen van voetbal of vechtsporten, steeds
meer door meisjes en vrouwen overgenomen en geaccepteerd wordt, verschuift het
benadrukken van sekseverschillen naar het uiterlijk: vrouwen moeten niet te veel
zichtbare spieren hebben en er 'vrouwelijk' blijven uitzien (vgl. Ingham Berlage,
1987; Watson, 1987). In hun stu die onder voetbalsters vonden Cox & Thompson
(1999)bijvoorbeeld dat de meeste speelsters bewust lange haren hadden, wat zij
zagen als een belangrijk kenmerk van (heteroseksuele) vrouwelijkheid. Deze vrou-
wen compenseren hun keuze voor het beoefenen van een sport met een 'onvrouwe-
lijk' imago kortom door middel van als tradition eel vrouwelijk geldende uiterlijke
codes. Zij hanteren deze codes en normen om zichzelf en andere vrouwen als hetero-
seksueel enlof lesbisch te identificeren (vgl. Caudwell, 1999).Niet aileen sportvrou-
wen zelf be- en veroordelen elkaar. Cahn (1994)heeft voor Noord-Amerika laten zien
dat ook trainers, sponsors en sportorganisaties soms bepaalde kleding- enlof
haardrachteisen stellen aan sportvrouwen om een vrouwelijker/heteroseksueler
imago te verkrijgen of te behouden. In Nederland is hierover minder bekend, maar
professionalisering en commercialisering lijken hierop mede van invloed (Elling,
1999).22
Ook diverse andere studies onder sportvrouwen (McDermott, 2000; Menneson, 2000;
Pfister, 1999)hebben laten zien dat meisjes/vrouwen op uiteenlopende wijze beteke-
nis geven aan hun sportdeelname en lichaamsbeleving in relatie tot de dominante
schoonheidsidealen en lichaamsbeelden. Voor sommigen is het streven naar een
bepaald uiterlijk een belangrijke motivatie voor hun sportbeoefening; anderen her-
construeren het dominante vrouwelijke lichaamsideaal, waarbij zichtbare spiermassa
enlof vet niet automatisch als 'lelijk' gezien worden. Naast de eigen sportbeoefening
bestaan er tevens interacties met onder andere leeftijd, seksuele voorkeur, sociale
klasse en etniciteit met betrekking tot acceptatie en verwerping (in- en uitsluiting)
van bepaalde mannen- en vrouwenlichamen.

In veel gevailen is er sprake van tweeledige betekenisgeving in relatie tot de poten-
tie van sport om bij te dragen aan individuele bewustwording en ontwikkeling van
fysieke en sociale mogelijkheden ('empowerment') van meisjes en vrouwen. Gilroy
(1986) spreekt van een soort 'double edged sword'.
Fysieke activiteiten, waaronder de meeste sporten (varierend van aerobics tot vecht-
sporten en rugby), kunnen bijdragen tot het vergroten van een soort 'lichamelijk alfa-
betisme' (physical literacy, McDermott, 2000) en het uitdagen van de tradition eel
'vrouwelijke existentie', die geassocieerd wordt met passiviteit en zwakte
(Buytendijk, 1969; Young, 1980).De resultaten van deze en andere vergelijkbare stu-
dies laten zien dat er tegelijkertijd vaak sprake is van een bepaalde vorm van in-
/aanpassing ('accommodatie', vgl. Hargreaves, 1986, 1994) aan dominante machts-
verhoudingen en traditionele beeldvorming.
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De resultaten met betrekking tot de zelfperceptie van jongeren van hun sportieve
vaardigheden en hun waardering van bepaalde bewegingshandelingenJ-praktijken,
lichamen en sportieve omgangs(v/n)ormen laten zien dat de jongeren over het
geheel genomen weinig afwijken van maatschappelijk dominante normen en beteke-
nissen. Onderling bestaan er weliswaar bepaalde verschillen in perceptie en
waardering naar sekse en etniciteit, maar lijkt er tevens sprake van een zekere nivel-
lering in traditionele denkbeelden. Deze vorm van culturele integratie is echter niet
tweezijdig: kwaliteiten die geassocieerd worden met hegemoniale mannelijkheid
oogsten meer waardering van aile groepen, ongeacht sekse of etniciteit.
Tegelijkertijd vinden ook steeds processen van differentiatie en uitsluiting plaats,
waarbij sekse- en etnische identificatie een rol spelen. Vooral seksespecifieke identi-
ficatie van (allochtone) jongens gaat regelmatig gepaard met zeer negatieve beeld-
vorming over vrouwelijkheid en homoseksualiteit. Hoewel onder (ailochtone en
autochtone) meisjes ook in bepaalde mate sprake is van sekse-dichotomisatie en
symbolische uitsluiting van 'onvrouwelijke' meisjes en vrouwen, kwam dit in verge-
lijking tot de jongens minder expliciet tot uiting. Mogelijk hangt dit samen met het
gegeven dat meisjes zich in vergelijking tot hun seksegenoten nog sterker in een
gemarginaliseerde positie bevinden en daardoor minder te verliezen hebben bij
reconstructies van traditionele normen.

Al enkele malen kwam aan de orde dat de dominante beelden die de jongeren heb-
ben ten aanzien van sport, het lichaam en sociale relaties in sterke mate beinvloed
worden door de media. In de volgende paragraaf staat daarom het sportmediage-
bruik van de jongeren in relatie tot hun voorkeuren en sociale identificaties centraal.

5.4 Mediasport, beeldvorming en sociale identificaties

Belangrijke sportevenementen, waaronder voetbalinterlands behoren tot de meest
bekeken programma's op televisie (NOSIKLO,1999a). Vooral Europese en wereld-
kampioenschappen mannenvoetbal, maar ook andere grote sportevenementen zoals
de Olympische Spelen en de Elfstedentocht zorgen ervoor dat mensen aan 'de buis
gekluisterd' zijn. De 'reguliere' Studio Sportuitzendingen, vooral die op zondagavond,
traditionele voetbalwedstrijden zoals Ajax-Feyenoord, en de live-uitzendingen van
jaarlijks terugkerende toernooien zoals het EK en WKschaatsen, de Tour de France
en de tennis Grand Slams (vooral Roland Garros en Wimbledon) halen eveneens rela-
tief hoge kijkcijfers (NOS/KLO, 1998).

S.4.1 Kijkgedrag

In de vorige paragraaf kwam reeds aan de orde dat van de ondervraagde jongeren
vooral jongens en sporters de sportmedia volgen en ook regelmatig praten over
sport. Bij het kijken naar sport op televisie zijn de verschillen tussen verschillende
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groepen bovendien kleiner dan bij het lezen van de sportpagina's in de krant (zie
tabel B12 in de bijlagen, vgl. ook NOS/KLO, 1999b; Wilson, 1999).In totaal geeft
bijna de helft van de jongeren aan vaak naar sport op televisie te kijken en een
kwart leest daarnaast ook regelmatig de sportpagina's in de krant. Het sportmedia-
gebruik van sportende meisjes is ongeveer even groot als dat van niet-sportende
jongens. Er zijn geen etnische verschillen gevonden wat betreft het kijken naar
sport; wellezen jongeren die tot de etnische meerderheid behoren vaker de sportpa-
gina's in de krant dan etnische minderheden. Alleen sportbeoefening en het aantal
men dat per week gesport wordt hebben een significante invloed op het aantal uren
dat jongeren per week naar sport kijken (gecontroleerd voor geslacht, etniciteit en
leeftijd); vooral jongeren die zelf veel sporten ( > 6 uur per week) kijken ook meer
naar sport op televisie (p < .01).
In de vragenlijst is doorgevraagd naar het kijken naar sport op televisie. De jongeren
werden gevraagd om drie sporten aan te geven waar ze het meest naar kijken, drie
sport en waar ze de meeste hekel aan hebben en drie sporten die meer aandacht zou-
den moeten krijgen.

5.4.1.1 Waardering televisiesporten
Terwijl sportbeoefening in het algemeen in de laatste 20 jaren enorm toegenomen en
gedivergeerd is, lijkt de sterke toename van sport op televisie niet gepaard te zijn
gegaan met eenzelfde verbreding. Er is eerder sprake van convergentie en steeds
'meer van hetzeitde' (Schoilz,1993).De groei van de aandacht voor sport op televisie
en in de kranten betekent vooral meer aandacht voor mannenvoetbal. Niet aileen
voor de wedstrijd zeit, maar ook voor voor-, tussen- en nabeschouwingen, interviews
en achtergrondrapportages. Ongeveer een derde van de zendtijd die jaarlijks aan
sport besteed wordt gaat uit naar (mannen)voetbal (NOS/KLO, 1998).23Gezien de
hoeveelheid zendtijd die aan voetbal besteed wordt is het niet vreemd dat jongeren,
net als volwassenen (NOS/KLO, 1999b), het meest naar (mannen)voetbal kijken.

Meest bekeken sporten
Door 78% van de ondervraagde jongeren wordt (mannen)voetbal genoemd als een
van de drie sport en waar ze het meest naar kijken (zie tabel 5.7).

Bij aIle vier groepen, ingedeeld naar sekse en etniciteit, staat mannenvoetbal ver
bovenaan, maar net als we zagen in relatie tot de eigen (potentiele) sportdeelname
bestaan er wel duidelijke verschillen in de mate van populariteit. (Mannen)voetbal is
het meest populair bij ailochtone jongens en het minst bij autochtone meisjes (zie
tabel B13 in de bijlagen). De jongeren kijken gemiddeld 2.5 uur per week naar man-
nenvoetbal; jongens bijna twee keer zo veel als meisjes (respectievelijk 3.2 en 1.6
uur).

Na voetbal is tennis de meest bekeken sport onder de jonqeren>, gevolgd door
schaatsen, (mannen)basketbal en autosport. Dit kijkgedrag weerspiegelt grotendeels
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de hoeveelheid zendtijd en voorkeuren van de gehele bevolking: aileen (mannen)-
basketbal blijkt relatief populair onder jongeren in tegenstelling tot (mannen)wiel-
rennen=. De populariteit van basketbal onder, vooral allochtone, jongeren komt over-
een met de eerder gevonden hoge sportdeelname en positieve waardering van deze
sport (vgl. Wilson & Sparks, 1996).Behalve tussen het televisieaanbod en de sport en
waar de jongeren het meest naar kijken bestaat er ook een positief verband tussen
de sporten waar de jongeren het meest naar kijken en de eigen sportbeoefening (r =

.26; p < .01). Als de sporten die de jongeren zelf beoefenen op televisie komen, kij-
ken de jongeren er kortom ook (graag) naar. Ret is dan ook niet vreemd dat jongeren
die zelf voetballen ongeveer twee keer zo vaak naar sport (voornamelijk voetbal) op
televisie kijken als jongeren die een andere sport beoefenen. Niet aile jongeren kij-
ken echter graag naar de sport en die ze zelf beoefenen. In de interviews geven Kees
en Peter bijvoorbeeld aan dat zij eigenlijk helemaal niet graag naar hun 'eigen' spor-
ten - respectievelijk judo en volleybal - kijken op televisie.
Terwijl vooral allochtone jongens en meisjes naar basketbal kijken, is het schaatsen
(hardrijden) vooral populair onder autochtone jongeren. Autosport (formule 1) is
vooral populair onder jongens, meisjes van dezelfde leeftijd kijken liever naar
(kunst)schaatsen. Een vergelijkbaar onderzoek onder jongeren van 8-17 jaar in
Amerika (Wilson, 1999)laat eveneens zien dat de meest uitgezonden en bekeken

grootste kijk meest minst leuk te weinig
TV sporten ('97) aandacht

% tzt26 (n=841 ) % (n=779) % (n=617) %

l. voetbal 31 voetbal 78 voetbal 14 basketbal 14

2. tennis 28 tennis 24 golf 12 vechtsport 11

3. wielrennen 10 schaatsen 14 hockey 11 voetbal 11

4. schaatsen 8 basketbal 13 denksport 10 hockey 11

5. autosport 7 autosport 9 cricket 9 dansen 8
6. atletiek 4 darts 7 tennis 9 turnen 6
7. volleybal 2 hockey 7 zwemmen 9 volleybal 6
8. basketbal 1 kunstschaats. 6 wielrennen 8 zwemmen 5

9. motorsport 1 turnen 5 paardenspart 7 paardenspart 5

10. paardensport 1 paardensport 5 autosport 7 autosport 4

1l. skien 1 volleybal 4 schaatsen 7 ijshockey 4

12. golf 1 skien 4 boksen 6 honkbal 4

13. honkbal 0.5 zwemmen 4 volleybal 5 darts 4

14. veldrijden 0.5 vechtsport 3 dans/ballet 5 watersporten 3

15. hockey 0.5 dans/ballet 3 turnen 5 boksen 3

TabeJS.7 Vijftien grootste televisiesporten (naar NOSIKLO, 1998) en het kijkgedrag

en de waardering van televisiesporten door jongeren.
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televisiesporten typische 'mannensporten' te zijn: American Football (NFL), basket-
bal (NBA) en honkbal. Verder zijn kunstschaatsen en turnen ook in Amerika vooral
populair onder meisjes. Wilson's onderzoek laat bovendien zien dat de grot ere voor-
keur van jongens voor voetbal vooral cultureel bepaald is: voetbal komt pas op de
negende plaats met 11% en wordt door ongeveer evenveel jongens als meisjes beke-
ken-". Uit een onderzoek door De Moragas Spa, Rivenburgh & Larson (1995) naar de
meest bekeken sporten tijdens de Olympische Spelen in Barcelona van 1992 in 31
verschillende landen blijkt dat atletiek het meest bekeken werd in Nederland en
Rusland, basketbal ('dream team') in China en Mexico, vrouwenturnen in Roemenie
en de Verenigde Staten en worstelen in Kameroen. In Nederland ging de meeste
zendtijd van Barcelona 1992 ook uit naar atletiek (Knoppers & Elling, 1999b). Hieruit
kan worden afgeleid dat de populariteit van bepaalde televisiesporten onder andere
afhangt van de specifieke sportcultuur in een bepaald land en de verdeling van de
zendtijd. De hier gepresenteerde cijfers laten tevens zien dat tussen verschillende
sociale groepen diverse overeenkomsten en verschillen bestaan in kijkgedrag.

Naast de vijftien meest bekeken sporten komen ook de kijkcijfers ten aanzien van de
overige sporten waarnaar diverse jongeren regelmatig kijken (zie tabel B13 in de bij-
lage) overeen met de eerder gevonden resultaten waarbij traditionele verschillen
tussen jongens en meisjes en tussen autochtone en allochtone jongeren ten dele
bevestigd worden. (Mannen)boksen en (mannen)honkbal worden relatief vaak door
allochtone jongeren genoemd en hockey, (mannen)wielrennen, turn en en paarden-
sport meer door autochtonen. Opvallend is dat (mannen)boksen ongeveer even popu-
lair is onder jongens als meisjes. (Overige) vechtsporten worden vooral door jongens
genoemd; meisjes kijken vaker naar turnen, paardensport en dans/ballet. Soms is er
een duidelijke interactie tussen sekse en etniciteit. Zo wordt wielrennen vrijwel
alleen door mannelijke autochtone jongeren genoemd en zwemmen vooral door all-
ochtone meisjes.

Ook uit de interviews blijkt dat vooral (competitie)sporters zoals Judith, Petra,
Simon, Samir en Achmed vrijwel dagelijks naar sport kijken. Verder worden regelma-
tig sekse- en etniciteitsspecifieke keuzes gemaakt, maar ook wordt vaak gewoon
gekeken naar dat wat de televisie aan sport aanbiedt of meegekeken met overige
familieleden. Lieke zegt:

"Mijn maeder zit voor de televisie en wat zij erop heeft staan, daar kijken we
naar."

De grote voetbalfinales en -toernooien kijken jongeren vaak samen met familieleden
of vrienden; het gaat hierbij duidelijk niet alleen om de sport, maar (vooral) ook om
het sociale gebeuren en etnische/nationale identificatie (Gantz & Wenner, 1991;
Vugt, 1995). Bovendien doen de media sterk aan 'audience building' voor de grote
evenementen van commerciele televisiesporten (Duncan & Messner, 2000). Zo volgen
Pieter, Rene, Koen en Peter de reguliere voetbalcompetities eigenlijk nauwelijks,
maar internationale wedstrijden kijken ze weI graag samen met vrienden, bier, siga-
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retten en chips. Ook de Turkse Hakan en Samir -"Voetbal zit in het bloed van Turkse
mensen." - gaan regelmatig kijken bij vrienden die een aparte zolder hebben.
De Argentijnse Ana uit Tilburg zegt ook niet naar de grote voetbaltoernooien te kij-
ken, maar de uitslagen weI op school te horen. De Nederlandse Rene geeft aan liever
zelf te sporten dan er naar te kijken.

Hekelaan
De sekse en etnisch specifieke voorkeuren worden weerspiegeld door de benoeming
van sporten waar de jongeren een hekel aan hebben. Niet aileen is (mannen)voetbal
de sport waar het meest (graag) naar wordt gekeken, deze sport staat ook op de eer-
ste plaats als minst favoriete sport onder jongeren (zie tabel 5.7 en tabel B14 in de
bijlagen). Ook in het bevolkingsonderzoek van de NOS/KLO(1999a) staat voetbal
hoog genoteerd op de lijst met minst populaire sporten: als tweede na boksen.
Maar liefst een kwart van de ondervraagde (ailochtone en autochtone) meisjes vindt
(mannen)voetbal het minst aantrekkelijk om naar te kijken. Maar ook onder jongens
die het meest naar een andere sport kijken (o.a. autosport) is voetbal vaak niet popu-
lair. Van de jongens (en meisjes) die weI het meest naar voetbal kijken, noemen juist
opvailend weinig een sport waar ze het minst graag naar kijken. Een grote groep
ondervraagde jongens en meisjes kijkt niet graag naar de relatief grote televisiespor-
ten golf en hockey. Opvallend is dat hockey vooral negatief scoort onder autochto-
nen, terwijl deze groep in vergelijking tot ailochtonen ook het meest naar hockey
kijkt.28 Op de vierde en vijfde plaats van de minst geliefde sporten staan denksport
en cricket. Vooralvolgens jongens is het dus terecht dat de sportmedia aan deze
sporten ook nauwelijks zendtijd besteden.
De, naast voetbal, vier grootste en, met uitzondering van (mannen) wielrennen, door
de jongeren ook veel bekeken televisiesporten staan ailemaal vrij hoog genoteerd op
de lijst met minst populaire sporten: (mannen)wielrennen bij aile groepen, (man-
nen)voetbal, tennis en autos port met name bij meisjes, en schaatsen vooral bij all-
ochtone jongeren. Aan de vijf grootste televisiesporten - met uitzondering van voet-
bal - hoeft dan volgens de jongeren ook niet nog meer aandacht besteed te worden

Te weinig aandacht
De sport en die volgens de jongeren meer aandacht zouden moeten krijgen komen
sterk overeen met de sporten die de jongeren zelf beoefenen (r = .35, p < .01); vgl.
tabel 5.8 en figuur 4.1). Basketbal, voetbal, hockey en dans staan ook in de top vijf
van de meest beoefende sporten. Uitzondering hierop is fitness/aerobics waaraan
weliswaar veel jongeren deelnemen, maar dat dus niet gezien wordt als geschikte
televisiesport. Omdat in de huidige sportmedia aileen aandacht is voor (mannen en
vrouwen) topsport, zou fitness op het 'hoogste niveau' bijvoorbeeld in de richtinq
gaan van bodybuilding. Terwijl vooral veel meisjes aan fitness doen, bleek reeds eer-
der dat de meesten een hekel hebben aan (vrouwelijke) bodybuilders. Vechtsporten
daarentegen stond op de zevende plaats wat betreft sportdeelname, maar zou vol-
gens de jongeren veel meer televisieaandacht moeten krijgen.
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Ook hier is echter weI sprake van een bepaalde algemene hierarchie en sekse- en
etniciteitspecifieke voorkeuren, die overeenkomen met de deelname en de dominan-
te beeldvorrning. Vooral (mannelijke en vrouwelijke) allochtonen en in mindere mate
ook autochtone jongens zijn van mening dat basketbal en vechtsporten meer aan-
dacht verdienen. Voetbal wordt vooral door allochtone jongens genoemd, waarbij
overigens vaak bepaalde toevoegingen werden gebruikt zoals zaalvoetbal, buiten-
lands voetbal, meisjes-/vrouwenvoetbal. Hockey scoort voornamelijk hoog onder
autochtone jongens en meisjes. Dans/ballet staat staat op de vijfde plaats voor de
gehele groep, maar voor autochtone meisjes verdient deze 'sport' onmiskenbaar de
meeste extra aandacht (vgl. McNeil, 2000). Enkele meisjes gaven bovendien aan
helemaal geen extra sport te willen zien (zie tabel B15 in de bijlagen voor de overige
genoemde sporten).

Behalve met de eigen sportbeoefening blijkt er ook een significant positief correlatie-
verb and te bestaan tussen de sporten waar de jongeren al het meest naar kijken en
de takken van sport waar de media volgens hen meer aandacht aan zouden moeten
besteden (r = .44; P < .01).

De zendtijdverdeling in de sportmedia en de voorkeuren van de ondervraagde jonge-
ren blijken vooral aan te sluiten bij de eerder gevonden resultaten die erop wijzen
dat de handelingen en voorkeuren van (autochtone) jongens het meest aansluiten bij
de hegemoniale sport(media)structuur en cultuur. Afgevraagd kan worden of de
sportmedia vooral de dominante smaak van 'het publiek' weerspiegelen of dat ze
ook bijdragen aan culturele processen van in- en uitsluitinq,

5.4.1.2 Subjectposities en sociale identificaties
Hoewel de sportmedia zich niet expliciet op jongeren richten, bevinden vooral
autochtone jongens - en in mindere mate ook allochtone jongens - zich in vergelij-
king tot andere groepen naar sekse en etniciteit het meest in een ideale subject-

totaal meisjes jongens
% outochfoon % ollochtoon. % aufochfoon % allochfoon. %

n (841) (283) (156) (268) (134)

l. bosketbol 14 dons/bollet 18 bosketbol 20 hockey 15 voetbal 28
2. vechtsport 11 hockey 12 verhtsporten 14 beskeibnl 14 basketbal 21
3. voetbol 11 peerdersport 12 dans 14 verhtspert 11 vednsport 16
4. hockey 11 lurnen 10 zwemmen 11 aulosporf 10 lurnen 12
5. dans 8 zwemmen 7 lurnen 10 voelbal 9 dOrfs/volleybol 7

Tabe15.8 Vijftien grootste televisiesporten (naar NOSIKLO, 1998) en het kijkgedrag

en de waardering van televisiesporten door jongeren.
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positie (Hall, 1980).Autochtone jongens die zelf voetballen en hier ook het meest
naar voetbal kijken, noemen relatief weinig grote televisiesporten waar ze een hekel
aan hebben en hebben eveneens weinig wensen tot verandering, in tegenstelling tot
veel allochtone jongeren en (autochtone) meisjes. Deze laatste groepen kijken welis-
waar ook vooral naar de sporten die het meest worden aangeboden, maar geven
tevens aan dat zij zelf gedeeltelijk andere keuzes zouden maken. Ook uit ander
onderzoek blijkt dat de ideale subjectpositie in de meeste sportteksten die van de
'witte', mannelijke, heteroseksuele sportfan is (Davis, 1997. Duncan & Brummett,
1993; Kinkema & Harris, 1998), in tegenstelling tot bijvoorbeeld soapseries waar
over het algemeen witte midden-klasse vrouwen een subjectpositie innemen. Rose &
Friedman (1997) stellen dat deze genres weliswaar verschillende subjectposities ver-
onderstellen, maar tegelijkertijd veel overeenkomsten vertonen. Kijken naar sport
kan ook gezien worden als een 'mannelijke cultus van verstrooiing' (masculine cult
of distraction) die veel overeenkomsten vertoont met de manier waarop soapseries
verstrooiing bieden aan veel meisjes en vrouwen. Beide mediateksten ondersteunen
bovendien dominante maatschappelijke vertogen, die hegemoniale machtsverschil-
len tussen en betekenisgeving over verschillende sociale groepen (o.a. naar sekse,
leeftijd en etniciteit) bevestigen. Niettemin stellen Rose & Friedman (1997, p.ll)
tevens dat mediasport deze hegemoniale verhoudingen ook gedeeltelijk uitdaagt. De
relatief grote zichtbaarheid van 'zwarte' sporters in de dominante mediasport voet-
bal en de binnen het (mannen)voetbal heersende omgangs(v/n)ormen, zoals huilen,
knuffelen en zoenen die buiten de sport als 'onmannelijk' worden gezien, illustreren
de arnbigue verhoudingen tussen (media)sport en hegemoniale mannelijkheid.
Uit de resultaten komt naar voren dat niet alleen veel jongens, maar ook veel meisjes
vooral naar, het aan traditionele mannelijkheid gerelateerde, (mannen)voetbal op
televisie kijken. Kijken naar en plezier beleven aan dominante medias port en bete-
kent echter niet dat het publiek daarmee automatisch hegemoniale mannelijkheid
ondersteunt; kijkers kunnen ook alternatieve interpretaties geven (vgl. Duncan &
Brummett, 1993).

Ook wanneer de media wei aandacht besteden aan de vrouwenwedstrijden van de
betreffende sporten (zoals tennis, schaatsen) geven de meeste gelnterviewde jonge-
ren aan dat ze vooral en/of bij voorkeur naar de mannenwedstrijden kijken.
Vrouwenvoetbal bleken de meeste jongeren bijna nooit gezien te hebben en als dat
wei zo was, waren ze er over het algemeen niet erg enthousiast over. De responden-
ten zeggen voornamelijk naar mannensport te kijken omdat dit interessanter is. Toch
blijken jongeren die veel naar sport kijken ook redelijk op de hoogte van de presta-
ties van vrouwen binnen diverse takken van sport. Als vrouwensport op televisie
komt, kijken ze kortom wel.

Petra: Ik kijk eigenlijk altijd wel naar tennis, voJ1eybal,en wielrennen en voetbal.
(1: Waarom?) Ik vind het weI ontspannend en Ieuk om naar te kijken. Ook wei zelf
denk ik, als ik zou gaan voetballen, om er een beetje van op te steken.
(I: kijk je zowel naar mannen- als naar vrouwensport?)
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Eerder naar de mannen. Niet am een speciale reden, of zooBij tennis kijk ik oak
wel naar vrouwen. Bij volleybal als het Nederlands team bezig is vind ik de man-
nen in teressanter, dat gaat wat sneller en ze slaan harder. Bij vrouwen, is het alle-
maal wat minder hard en langzamer; daar zal ik minder snel naar kijken ...
Annet : Ik kijk oak vvelnaar tennis. Voetbal, alleen maar die heel erg standaard
sporten, maar ik kan tiiet zeggen dat ik meer dan een uur naar sport kijk, en in de
winter naar schaatsen. Dat vind ik leuk.
(I: Dat is oak een van de meest bekeken sporten) Maar ik bedoel met schaatsen,
kunstschaatsen, niet afstanden
Petra: Ik wel juist de afstanden
Annet: Nee, daar kan ik me helemaal niet op concentreren. Ik vind het welleuk
am ze zo'n driedubbele sherryflip te zien maken

Lieke vindt tennis op televisie saai, maar het vrouwentennis niet minder spannend
dan het mannentennis. Schaatsen vindt ze welleuk om naar te kijken en dan voIgt
ze vooral het mannenschaatsen. Als ik haar vraag waarom, zegt ze:

Ik weet het niet, misschien omdat ze wat sneller gaan. Als ie de schaatsers
vergelijkt ziin de mannen sneller en krachtiger, dan zit er meer vaart in. Ik vind de
vrouwen weI saaier omdat ze wat langzamer gaan... Als NL tegen Duitsland moet,
Gunda Niemann tegen Tonnie de Jong of zo, dan zit ik wet op de punt van mijn
stoel te kijken of het lukt. Maar dat is tach over het algemeen wet zo dat de
sporten waar mannen in voorkomen meer op televisie ziiii dan vrouwen. Zoals
vrouwenvoetbal zie je nooit op televisie.
(I: Maar als het op televisie zou komen zou je kijken?)
Nee, ik heb er wei eens naar gekeken en vond ik het saai. Het was oak niet leuk
omdat ik er niemand van kende en geen idee had, wie tegen wie speeide.

Ook Kees zegt dat hij niet naar vrouwenvoetbal zou kijken als het op TV zou zijn,
omdat hij vindt dat het 'duidelijk van minder niveau' is. Deze argument en over het
'minder interessant' zijn van vrouwensport in het algemeen en van vrouwenvoetbal
in het bijzonder sluiten aan bij de dominante publieke mening en die van veer sport-
journalisten (Knoppers & Elling, 1999a, 2001).

De jongeren koppelen hun sportmediavoorkeuren niet spontaan en expliciet aan
sekse-identificatie. WeIwijzen de resultaten op meer impliciete processen van sek-
sespecifieke distantie (vrouwensport is minder interessant) en identificatie met
hegemoniale mannelijkheid (de voorkeur voor de absolute topprestaties en traditio-
nele mannensporten). Wei expliciet komen processen van stedelijke, nationale en
etnische identificatie aan de orde waarbij tevens sprake is van (veelal irnpliciete)
interacties met sekserelaties. Tilburgers volgen vooral het eerste mannenvoetbalte-
am van Willem II en veel Amsterdammers geven aan vooral Ajax te volgen. Achmed
uit Tilburg voIgt in de gewone competitie vooral Willem II, maar met de grote toer-
nooien ook het Marokkaanse voetbalelftal. Naziha uit Amsterdam voIgt Ajax niet
echt, maar identificeert zich bij de grote toernooien (zoals het WKvoetbal) zowel met
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Nederland als met Marokko. De Surinaams-Amsterdamse Diane zegt:
"Ik hou van sport, als ik sport zie op tv dan laat ik het zeker staan. Maar wat ik
doorzap is hockey, dat vind ik echt een rijke, blanke mensen sport. Ik vind het oak
een duffe sport. Golf kan ik nu wel kijken door Tiger Woods, omdat er oak weer
een neger eindelijk uitblinkt. Wielrennen bijvoorbeeld, ik denk dat je nooit een
neger zult zien die wielrent.

De gevonden resultaten met betrekking tot de voorkeuren roept de vraag op of de
'intrinsieke' kenmerken van diverse sporten en verschillende niveaus bepaalde
sportevenementen meer of minder geschikt maken voor het televisiemedium.
Journalisten en redacteuren van sportprogramma's - voornamelijk 'witte', mann en -
geven aan dat sommige sporten en prestatieniveaus meer 'journalistieke relevantie'
hebben dan andere (Knoppers & Elling, 2001a). Verwijzingen naar 'intrinsieke'
(on)interessante kenmerken van bepaalde takken van sport en/of niveaus (bijv. vrou-
wenvoetbal), kunnen echter tevens opgevat worden als sociale constructies die als
legitimatie dienen voor de gemaakte selecties, die voornamelijk aansluiten bij beel-
den van hegemoniale mannelijkheid (Duncan & Messner, 2000). Dat populariteit
gedeeltelijk door de media zelf geconstrueerd kan worden, bij voorkeur in samen-
hang met nationale success en, blijkt bijvoorbeeld uit de mediahypes rondom darts in
Nederland en het vrouwenvoetbal in Amerika. 20 won 'Barney' bij het darts welis-
waar de Ernbassytitel, maar lijkt de groeiende populariteit van darts ook vooral te
danken aan de media-aandacht die er sinds enkele jaren door SBS6 aan gegeven
wordt (vgl. Van den Heuvel, 2000).
De dominante mening over de 'intrinsieke' televisie-(on)geschiktheid en de journa-
listieke waarde van bepaalde sporten wordt mogelijk ook versterkt door de manier
waarop de sportmedia aandacht geeft aan bepaalde (vrouwen)sporten en in hoever-
re er identificatiemogelijkheden zijn. In Nederlands onderzoek naar de Olympische
Spelen vonden Knoppers & Elling (1999b) dat enkele mannenevenementen spannen-
der gepresenteerd werden dan vergelijkbare vrouwenevenementen (vgl. Duncan &
Messner, 2000). In Duits onderzoek naar de geschreven sportmedia in 1979 vond
Klein (1988) dat vrouwelijke sporters meer moeten presteren om gelijke media-aan-
dacht te krijgen; in een vergelijkbare stu die over 1999 (Hartmann-Tews & Rulofs,
2001) bleek nog steeds sprake van een sterke onderrepresentatie van vrouwensport.
Aan het WK vrouwenvoetbal in 1999 werd in Nederland geen aandacht besteed,
maar dit evenement bleek een enorm succes in de Verenigde Staten, onder andere
vanwege de commerciele media-aanpak en de goede resultaten van het
Amerikaanse team (Derks, 1999).
Afgevraagd kan worden of het Nederlandse publiek vrouwenvoetbal pas interessant
vindt wanneer het Nederlands team zich kan meten met de beste teams van de
wereld (o.a. Verenigde Staten, China, Duitsland, Noorwegen) of dat de interesse van
het publiek ook gecreeerd kan worden? Somrnige andere sporten zoals (mannen)-
basketbal krijgt ten slotte ook steeds meer aandacht, zonder dat Nederland mee-
speelt op wereldniveau. En wat te denken van aandacht voor sporten als kunst-
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schaatsen en turn en? Hoewel relatief weinig, krijgen de vrouwelijke varianten van
deze sporten nog altijd meer aandacht dan vrouwenvoetbal, ondanks de afwezigheid
van Nederlandse inbreng en de geringe publieke deelname aan deze sporten.

Uit de resultaten blijkt dat de sportmediavoorkeuren van autochtone jongens het
meest aansluiten bij het huidige sportmedia-aanbod op televisie. Het lijkt niet geheel
toevailig dat selectieprocedures binnen de sportmediaredacties ook grotendeels door
'witte' mannen bepaald worden. Hoewel ailochtone jongeren en autochtone meisjes
enerzijds diverse alternatieve keuzemogelijkheden aandragen, zijn de meesten ech-
ter niet erg kritisch en legitimeren zij bepaalde vormen van uitsluitinq of marginali-
sering (bijv. vrouwensport) ook door rniddel van - geinternaliseerde - verklaringsmo-
dellen vanuit een hegemoniaal mannelijk perspectief. De sportmedia bieden de jon-
geren niet aIleen verstrooiing, maar ook diverse identificatiemogelijkheden en dra-
gen ook bij aan beeldvorming over sport(en) in relatie tot verschillende sociale groe-
pen. Het huidige sportmedia-aanbod lijkt dominante processen van culturele in- en
uitsluiting kortom voornamelijk te versterken. Dat hegemoniale machtsverhoudingen
in het aanbod nauwelijks ter discussie gesteld worden, wil echter niet zeggen dat de
sportmedia gemarginaliseerde groepen jongeren niets te bieden heeft. Zij kunnen op
uiteenlopende manieren naar sportevenementen kijken en daar plezier aan beleven
en hun eigen sporthelden kiezen om verschillende redenen.

S.4.2 Sporfhelden

Op individueel niveau hebben sporthelden vaak een rol van significante anderen,
die, vooral onder jongeren, mede bijdragen aan socialisatie- en identificatieprocessen
(Tolleneer, 1993; Vander Velden, 1984).Vooral sport- en muziekhelden zijn voor veel
jongeren van belang voor de constructie van persoonlijke en groepsidentiteiten en
bepaalde leefstijlen. Weiss (1996) stelt dat uit interviews met (mannelijke) sportfans
blijkt dat de respondent en hun heIden meestal nooit ontmoeten, maar ze desondanks
omschrijven alsof ze een intieme band hebben met elkaar. Ze zien ze als vaderfigu-
ren, als rolmodel of vrienden. Jonge sporters irniteren dan ook vaak het uiterlijk of de
specifieke 'stijl' van hun held, zowel op als buiten het sportveld (Wilson & Sparks,
1996). De sportmedia bieden niet aileen de mogelijkheid tot identificatie met heIden,
maar dragen tegelijkertijd via hen ook belangrijke (syrnbolische) maatschappelijke
waarden en normen over, bijvoorbeeld omtrent fitness, autoriteit, solidariteit en orde
die ook weer gekoppeld zijn aan hegemoniale mannelijkheid (Tolleneer, 1993).

5.4.2.1 Wie zijn de heIden?
Driekwart van de ondervraagde jongeren gaf aan dat ze een sportheld hadden.
Wanneer onderverdeeld wordt naar sekse en etniciteit blijken aileen autochtone
meisjes minder heIden (62%)te hebben in vergelijking tot ailochtone jongens en
meisjes (beide 82%) en autochtone jongens (78%).
Uit de keuzes van de sporthelden blijkt dat zowel sekse en etnische achtergrond van
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de respondenten als van de belden een zekere structurerende invloed heeft, maar
vooral ook dat jongeren zeer veel verschillende belden hebben. In totaal werden 952
stemmen uitgebracht, verdeeld over 242 helden uit 29 verschillende takken van sport
(zie tabel B16 in de bijiagen voor een overzicht van de 50 meest genoemde helden).
Het merendeel, 48%, speelt of speelde voetbal, gevolgd door helden uit het tennis
(7%), autosport (5%) en het schaatsen (4%). Daarna volgen atletiek, basketbal, bok-
sen, hockey, judo, wielrennen en zwemmen als sporten met de meeste sporthelden .
Verreweg de meeste (88%)sporthelden zijn mannelijke sporters of teams.29 In totaal
werden 27 vrouwen (11%) en een echtpaar genoemd, voornamelijk tennisters en
schaatsters.P In totaal heeft iets minder dan een kwart van de sporthelden een 'niet-
witte' huidskleur; de meeste van deze sporthelden zijn 'zwarte' voetbailers. Vrijwel
aile genoemde boks-, basketbal- en sprinthelden zijn 'zwart'. De meeste vrouwelijke
sporthelden zijn 'wit'.

Ook de vijftien meest genoemde sporthelden zijn voornamelijk ('witte' en 'zwarte')
mannelijke voetballers (zie tabel 5.9). Gezien de subjectpositie van autochtone jon-
gens is het opvallend dat op de eerste plaats geen 'Hollandse' voetbailer staat, maar
de 'zwarte' Amerikaanse basketbailer Michael Jordan die 7% van alle uitgebrachte
stemmen kreeg en vooral onder ailochtone jongeren populair is. Door 14% van de
jongeren werd hij bovendien als eerste genoemd, voornamelijk omdat hij 'de beste'
zou zijn.

totale score meisjes allochtonen
n % gewogen31 % sport

l. Michael Jordan 70 (41)32 54 70 basketbal

2. 'Barney' (Raymond von Barneveld) 53 (32) 38 38 darts

3. 'Dani' (Daniel da Cruz Carvalho) 44 (34) 95 46 voetbal

4. Dennis Bergkamp 29 (20) 14 27 voetbal

5. Marc Overmars 28 (17) 68 40 voetbal

6. 'Ronaldo' (R. Louis Nazario de Limo) 28 (l4) 46 83 voetbal

7. Johan Cruijff 27 (18) 11 37 voetbal

8. Edgar Davids 25 (14) 56 32 voetbal

9. Patrick Kluivert 24 (14) 79 67 voetbal

10. Hokan Sukur 22 (19) 63 94 voetbal

11. Rintje Ritsma 18 (15) 67 schaatsen

12. Mustapha Hadji 17 (9) 48 94 voetbal

13. Jari Litmanen 16 (10) 50 30 voetbal

14. Anky van Grunsven 15 (14) 100 9 paardensport

15. Marco van Basten 15 (l3) 7 31 voetbal

TabeJ 5.9 De top 15 van de meest gekozen sporthelden
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Op de tweede en derde plaats staan minder traditionele heIden. De 'witte'
Nederlandse darter Raymond van Barneveld, alias 'Barney', was goed voor 53 stem-
men, voornamelijk van autochtone jongens. De voetballer 'Dani' werd vooral door
meisjes gekozen vanwege zijn uiterlijk. Hoewel de (groepen) jongeren veel verschil-
lende helden noemden was er weI ten dele sprake van bepaalde gemeenschappe-
lijke belden. In vergelijking tot autochtone jongens was er onder de overige (gemar-
ginaliseerde) groepen relatief grote overeenstemming over wie hun heIden zijn.
Mogelijk was de keuze van autochtone jongens minder eenduidig omdat zij meer te
kiezen hebben.

De door de jongeren gekozen sporthelden laten zien dat deze heIden vooral de
belangrijkste culturele waarden en gedragsnormen die in een bepaalde samenleving
gekoppeld zijn aan hegemoniale mannelijkheid weerspiegelen en versterken
(Knoppers & Elling, 1999b; Van de Berg, 1998).Omdat heIden altijd bestaan door
middel van representaties van bepaalde prestaties en kenmerken van de daadwerke-
lijke (nog levende of dode) personen, vinden process en van uitvergroting en verster-
king plaats van de wenselijke beelden. Elke cultuur heeft deels haar eigen definitie
van hegemoniale mannelijkheid, maar voortgaande process en als globalisering,
mediatisering en commercialisering zijn van invloed op topsport en daarmee op de
cross-nationale constructie van sporthelden (Connell, 1995). Globalisering verwijst
naar verdwijnende verschillen tussen naties en het ontwikkelen van een wereldeco-
nomie, maar gaat op paradoxale wijze vaak tegelijkertijd gepaard met accentuering
van lokale identiteiten (Maguire 1994; Silk, 1999).

5.4.2.2 Globalisering, commercialisering en seksualisering
De dominantie van mannelijke voetballers als sporthelden en de eerste plaats van
Michael Jordan sluiten aan bij de eerder gevonden populariteit van (mannen)voetbal
en (Amerikaans) basketbal onder jongeren en zijn exemplarische voorbeelden van de
globalisatie van de sport(media) en van hegemoniale mannelijkheid. Globalisering
gaat bovendien hand in hand met commercialisering. Door de ver-Amerikanisering
(and McDonaldisering; Ritzer, 1993) van onze samenleving en de gerichtheid van
jongeren op de nieuwste sportieve trends en mode, is Michael Jordan voor velen het
symbool van sportieve en sociale competentie en maatschappelijke idealen. Deze
idealen incorporeren zowel traditionele waarden van fysiek superieure mannelijk-
heid, maar ook die van schijnbaar onbegrensde sociale mogelijkheden voor (etni-
sche) minderheidsgroepen.

"Jordan is an international mediated sports icon. A recent international communi-
cations study concluded that Jordan was the most recognized American figure on
the planet .... Michael Jordan embodies many of the characteristics of the tradition-
al sports hero. His strength, endurance, and athletic prowess place him head and
shoulders above all other basketball players in memory ... Media depictions of
Jordan's athletic talent and happy family life, as well as Jordan's successful mar-
keting campaigns for Nike, the NBA, Wheaties, Hanes underwear, Coca-cola,
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Ga tarade, Chevrolet and McDonalds have framed Jordan's incredible physicality
as a non-threatening, black masculinity. " (Vande Berg, 1998,p.1441145).

In een vergelijking tussen de grootste Amerikaanse en Canadese sporthelden (res-
pectievelijk Michael Jordan en Ben Johnson) laten Jackson, Andrews & Cole (1998)
zien dat de wijze waarop de media sporthelden construeren gekoppeld is aan de
(re)constructie van onder andere etnische en nationale identiteiten.
Dat de wereldwijde sociale constructie van internationaal 'populaire' sporten en hel-
den en de commercialisering van sport ook een lokale exponent heeft, wordt geil-
lustreerd door de populariteit van darts als kijksport en de hoge score van Barney als
sportheld. De hoge score van Barney is tevens opvallend, omdat hij als winnaar in de
'kroegsport' darts en qua uiterlijk weinig overeenkomsten vertoont met traditionele
atletische sportidolen. Mogelijk heeft deze outsiders-positie ook geleid tot enkele
minder heldhaftige verwijzingen; Barney was ook vrijwel de enige die door sommi-
gen als anti-held werd gekozen (vgl. Vander Velden, 1984).
Naast Jordan, vertonen vooral Cruijff,Bergkamp, Ritsma en Van Basten kenmerken
van traditionele ('moderne') sporthelden. Verder werd vooral bevestiging gevonden
voor de stelling van Vande Berg (1998)dat hedendaagse (sport)helden en beroemd-
heden steeds meer op elkaar gaan lijken. Terwijl de meest genoemde sporthelden
wel allemaal relatief bekende persoonlijkheden zijn in de (inter)nationale sportarena,
is er niet altijd sprake van uitzonderlijke prestaties (bijv.Dani, Overmars en
Litmanen in de top 15).De hoge score van Barney zou niet bereikt zijn zonder de
'reclame' die SBS6voor de dartsport en deze 'held' gemaakt heeft. Dat de sportmedia
vooral reclame maken voor (mannen)voetbal, wordt duidelijk weerspiegeld in de
keuze van sporthelden.
Voetballer Dani vertoont vergelijkbare 'helden'kenmerken als sommige beroemdhe-
den in andere sectoren, zoals filmsterren (Tolleneer, 1993),omdat hij niet zozeer van-
wege zijn voetbalkwaliteiten, maar vooral om zijn (sexy) uiterlijk werd gekozen. Zijn
vrouwelijk evenbeeld is tennisster Koernikova, die enkele malen door jongens werd
genoemd om vergelijkbare redenen. Deze seksualisering van sportidolen was bij jon-
gens echter minder expliciet dan bij meisjes, waaruit kan worden afgeleid dat meis-
jes over het algemeen een andere betrokkenheid hebben bij mediasport dan jongens.
Mogelijk biedt mediasport jongens vooral mannelijke rolmodellen en identificatiemo-
gelijkheden, wat aansluit bij het traditionele belang van sport in de mannelijke socia-
lisatie (sport als onderdeel van de initiatie tot mannelijkheid; vgl. Crossett, 1990).
Hoewel (top)sport tegenwoordig ook steeds toegankelijker is voor meisjes en vrou-
wen, sluit mediasport nog voornamelijk aan bij hegemoniale mannelijkheid (voor,
door en over [jonge autochtone] mannen), waardoor het meisjes mogelijk te weinig
sociale identificatiemogelijkheden biedt en zij voor alternatieve interpretaties, zoals
(hetero)seksualisering, kiezen (vgl. Ang, 1985).
Nederlands onderzoek heeft laten zien dat vrouwen en mannen zich in televisiese-
ries over het algemeen met karakters van de eigen sekse identificeren, maar dat bei-
den tevens geneigd zijn zich met de meest competente en aardige karakters te iden-
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tificeren, ook al zijn deze van de ander sekse (NOS/KLOlBureau Beeldvorming rnlv,
1995).Wanneer successen van vrouwelijke sporters in de media regelmatig gemargi-
naliseerd en getrivialiseerd worden (Birrell & Theberge, 1994; Knoppers & Elling,
1999a) kunnen zij voor vrouwen (en mannen) geen collectieve identificatiefunctie
vervullen. Zowel jongens als meisjes kiezen daarom vooral de 'echte' mannelijke hel-
den en ondersteunen daarmee ten dele hegemoniale mannelijkheid.

Uit de verklaringen van de jongeren waarom ze bepaalde belden kiezen blijkt dat het
individueel of collectief verlenen van de status van sportheld een interactie is tussen
onder andere sportprestaties, de media-aandacht, sociale identificaties en persoon-
lijke voorkeuren (vgl. Van der Velden, 1984).

5.4.2.3 Sociale identificaties
Vrouwelijke heIden in het algemeen en ook vrouwelijke sporthelden worden welis-
waar talrijker, maar dit onderzoek laat zien dat ze nog steeds uitzonderingen vormen
(vgl. Tolleneer, 1993; Vande Berg, 1998).Zowel mannen als vrouwen kiezen overwe-
gend mannelijke sporthelden (vgl. Vander Velden, 1984). Mogelijk heeft dit onder
andere te maken met het 'aanbod' van aansprekende sporthelden. In twee
Nederlandse overzichten van de beste sporters van de vorige eeuw, waren respectie-
velijk 21 van de 115 (18%)en 103 van de 500 (21%)genoemde topsporters vrouwen.
In het overzicht van de 500 beste sporters waren 3 'niet-witte' vrouwen (3%)opge-
nomen; bij de mannen hadden 15 sporters (4%) een 'niet-witte' etnische achter-
grond. Deze overzichten, die samengesteld zijn door diverse sportjournalisten->, bie-
den een aardig overzicht van de potentiele Nederlandse sporthelden, alhoewel som-
migen sporters ondanks hun uitzonderlijke prestaties, in de sportmedia nauwelijks
aandacht hebben gekregen.

De meeste helden werden gekozen omdat ze 'goed' zijn. Daarnaast werden kwalifi-
caties als 'de beste' gegeven of verwezen naar specifieke technische kwaliteiten.
Lieke is 'een beetje fan' van Gianni Romme omdat hij zomaar aile wereldrecords
brak. Koen zegt over zijn sportidool Michael Schumacher: "Ik vind zijn rijstijl gewoon
geweldig. Roe hij die curves, de bochten neemt. Elke coureur gaat prachtig langs de
stenen in de bochten, maar hij vliegt er gewoon overheen. Anderen rijden gewoon
voorzichtig, maar hij zet echt alles op alles puur om te winnen. Dat vind ik mooi van
die gozer, hij is gewoon goed. Als sportman is hij gewoon goed. Ret kan de grootste
kwal zijn die er bestaat, dat wordt wei gezegd, maar dat zal mij een worst wezen.
De Molukse Simon hockeyt en noemt Teun de Nooijer als idool. "Wat hij kan zou ik
ook wei willen kunnen. Maar ik sta op het midden veld en hij staat in de spits en
scoort dus veel vaker dan ik. Mijn techniek is ook veel minder. "

Naast dergelijke 'sportspecifieke' verklaringen werd soms ook verwezen naar uiter-
lijke kenmerken, karaktertrekken of demografische karakteristieken als sekse, etni-
sche achtergrond, nationaliteit of huidskleur (vgl. Vander Velden, 1984).
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Enkelen noemden een sporter omdat hij veel voor een bepaald land (heeft) betekent:
bijv. Cruijff voor Nederland, Sukur voor Turkije en Asprilla voor Colombia. Jordan,
Woods, Tyson en Lewis werden genoemd als voorbeelden omdat ze 'zwart' of
'neger' zijn. Woods werd ook genoemd als held omdat hij als 'zwarte' sporter doorge-
broken is in een 'elitaire' ('witte') sport en Dawes als eerste 'zwarte' turnster die een
medaille haalde op de Olympische Spelen. Schaatster Gunda Niemann werd eenmaal
genoemd als een voorbeeld voor vrouwen. Hoewel argumenten met betrekking tot
sociale identificatie niet altijd expliciet gegeven worden bleek weI dat sociale karak-
teristieken en specifieke sportbeoefening mede van invIoed zijn op de keuze voor
een bepaalde sportheld.
De hoge posities van de voetballers Hakan Sukur en Mustapha Hadji zijn duideIijk te
danken aan de grote groep jongeren van respectievelijk Turkse en Marokkaanse
afkomst. Hieruit bIijkt dat er in de Nederlandse multiculturele samenleving geen uni-
versele (nationale) sport- en voetbalhelden bestaan, maar verschillende etnische
groepen hun 'eigen' voetbalhelden cultiveren. Opvallend is dat de 'zwarte' voetballer
Edgar Davids vooral door een 'wit' publiek gekozen werd.
De eerst genoemde vrouw, dressuurkampioene Anky van Grunsven, werd alleen
door autochtone meisjes - waaronder paardrijden een populaire sport is - genoemd.
Afgevraagd kan worden of een Nederlandse mannelijke dressuurkampioen ook door
evenveel meisjes zou worden genoemd.

Allochtone jongeren hebben buiten de sport vaak weinig identificatiemogelijkheden
en sporthelden zijn voor hen vaak belangrijke voorbeelden van 'succesvoile allochto-
nen'. Expliciete keuzes van 'zwarte' jongeren voor 'zwarte' helden kunnen naast
positieve identificatie tevens gezien worden als afwijzing van de sociaal dominante
'witte' normen. In de interviews kwam aileen bij enkele Amsterdams- Surinaamse
jongeren een sterke etnische en nationale identificatie naar voren.
De Surinaamse Sarah voIgt vooral Ajax en atletiek op televisie. Als ik haar vraag of
ze ook voorbeelden heeft, noemt ze Letitia Vriesde omdat die weI stoer is en uit
Suriname komt. Dat ze een vrouw is vindt ze van minder belang. Wat voetballers
betreft geeft ze aan dat het haar niet zozeer om Surinamers gaat, maar vooral am de
straatvoetbalstijl van de spelers:

"Als ze niet Surinaams zijn, dan is het wei Braziliaans. De Europese spelers
hebben echt getraind, die spelen heel netjes. Als je naar de Zuid Amerikaanse
spelers kijkt t dan zie je er ook wei straatvoetbal biizitteii. "

Vooral de Surinaamse Roy en Diane zijn zich erg bewust van hun afkomst en volgen
vooral 'zwarte' sporters, bij voorkeur uit Suriname.

Roy: Bobby Brown. M'n idolen zijn mensen die van tiiets tot iets ziin gekomen.
Net als die zusjes Williams, die uit de ghetto ziin gekomen. Toch de mensen die
aikomstig zijn uit Suriname.
(I: Dus het gaat met alleen om de sport? Zou een 'witte' sporter geen idool van je
kunnen zijn?)
Diane: Het zou wei kunnen, maar ik zou niet zoveel voelen als dat ik Kobe Bryant
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zie. Dan ga ik he1emaal uit m 'n dak. Een idoo1is een voorbee1d,kijk wat Kobe a1
had toen hij achttien was, daar kijk ik echt tegen op....
Roy: Mijn sportido1en zijn die gasten van vroeger, Rijkaard, Gullit, Brian Roy enzo.
Die jon gens die nu voetballen ziiii weI goed, maar ze ziin een beetje verwaand.
Regilio Tuur bijvoorbeeld, daar heb ik een bioedhekel aan. Die haalt de andere
negers neer, zo van dat hij het gemaakt heeIt en de rest ruet.
(I: Hij zou oak meer als voorbeeid moeten fungeren?)
Ja. Il: vind het oak opvallend dat al die Surinaamse voetballers een Hollandse
vriendin hebben. Ze doen heel verwaand, Bogarde en Davids die b1ijven zichze1f.
Die anderen die zijn dan al verwaand en dan hebben ze oak nag een Hollandse
vriendin en dan denk ik heb je iets tegen je eigen volk ofzo?

In paragraaf 5.4.1.2 kwam al aan de orde dat Diane niet graag naar de 'rijke blanke
mensensport' hockey kijkt, maar vanwege Tiger Woods weI naar golf 'kan kijken'.
Roy kijkt ook graag naar de 'zwarte' kunstschaatser Sureli Bonali, waarbij hij de
arnbiguiteit van culturele in- en uitsluiting naar sekse en etniciteit verwoordt:
"Kunstschaatsen is we1een vrouwensport, maar ik vind het weI mooi am te zien. Bij
mannen zou ik oak we1kijken. Als er kunstschaatsen op tv is, dan blijf ik echt voor
Sureli Bona1i wachten. Haar vind ik tach de beste."
Zowel Royals Diane vinden dat de Surinaamse spelers in het Nederlands elftal meer
aandacht zouden moeten krijgen als Surinamers. Het liefst zouden ze zien dat
Suriname met een eigen voetbalteam mee zou spelen op het wereldkampioenschap.

De Surinaamse Audrey uit Tilburg kiest echter 'gewoon' voor Dani van Ajax en ook
Naziha en Achmed hebben evenmin Marokkaanse idolen. De Turkse Hakan voIgt
niet speciaal de Turkse voetbalploeg Galatasaray zoals zijn vriend Samir:

"Il: ben meer voor Ajax en Bayern Miinchen voig ik ook heel erg. (I: Nog speciale
spe1ers?)1kben he1emaal gek op Sota Arve1adze. Daar ben ik he1emaal gek op, ik
weet niet, toen ik hem voor het eerst zag. Het is meer om hoe die is en overkomt,
meer dan hoe die spee1t."

Terwijl mensen zich normaal gesproken vooral identificeren met personen van gelij-
ke sekse en/of etnische afkomst, kan er ook sprake zijn van 'cross-over' identifica-
ties: het overnemen van bepaalde sociale of culturele praktijkenlidentiteiten; bijvoor-
beeld van 'wit' naar 'zwart' of andersom (Van der Molen, 1997; Wilson & Sparks,
1996).

Cross-over
We zagen al dat de richting van 'cross-over' identificaties met sporthelden in relatie
tot sekse eenzijdig is: mannelijke heIden worden weI gekozen door meisjes, maar
nauwelijks andersom (behalve op basis van heteroseksualisatie of etnische identifi-
catie). In relatie tot etniciteit worden 'zwarte' sporthelden zowel gekozen door een
'wit' publiek als 'witte' heIden door een 'zwart' publiek. Dit komt slechts gedeeltelijk
overeen met een Noord-Amerikaanse studie van Vander Velden (1984) waaruit bleek
dat 'witte' jongeren eerder fan van 'zwarte' heIden zijn dan andersom.
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Deze keuzes lijken gerelateerd aan de dominante betekenisrelaties tussen sport,
sekse en etniciteit. Omdat sporthelden vooral gerelateerd zijn aan hegemoniale man-
nelijkheid - wat hoog gewaardeerd wordt in de maatschappij -, zuilen ook veel vrou-
wen mannelijke heIden kiezen en mannen veel minder snel vrouwelijke helden of
mannelijke balletdansers en kunstrijders. Vooral 'zwarte' mannen worden echter-
ondanks hun marginale sociale positie - vaak gezien als superieure sporters (zie ook
paragraaf 4.2), waardoor ook 'witte' mannen relatief vaak 'zwarte' heIden kiezen.
Bovendien noemde ik hierboven al de sterke relatie tussen topsport en commercie,
waarbij ook relatief veel 'zwarte' sporters (zoals Jordan, Kluivert, Davids) betrokken
zijn.
Dat zowel witte als zwarte jongens en meisjes 'zwarte' sporthelden hebben en zich
door hen laten beinvloeden, betekent echter niet dat de mate van betekenisgeving
en invloed hetzelfde is. Wilson & Sparks (1996) deden onderzoek naar de invloed van
commercials voor sportschoenen met verschillende basketbalsterren, op 'zwarte' en
'witte' jongens. Op basis van interviews bleek dat beide groepen beinvloed werden,
maar dat vooral 'zwarte' jongens zich in hun kledingstijl en gedrag lieten leiden door
de commercials waarin 'zwarte' heIden zoals Michael Jordan centraal stonden. Er
kunnen kortom verschillen bestaan tussen de diverse 'interpretatieve gemeenschap-
pen' in de wijze van belnvloeding en betekenisgeving. Jongeren vormen als 'brico-
leurs' hun eigen subculturen, waarbij sociale kenmerken als sekse, klasse en etni-
citeit deels beperkingen opleggen of juist onderdeel uitmaken van hun symbolische
creativiteit.

De keuze van 'zwarte' jongeren voor 'zwarte' mannelijke sporters lijken sterker
gebaseerd op bewuste etnische identificatie, dan de (cross-over) keuze van 'witte'
jongeren voor 'witte' heIden of 'zwarte' heIden. Voor autochtone jongeren lijken
etnisch-specifieke keuzes min of meer vanzelfsprekend of toevallig. De autochtone
Amsterdammer Kees vindt Reiziger bijvoorbeeld een hele goede voetballer, onder
andere omdat hij net als Kees zelf op de rechts-achter positie speelt. Dat hij 'zwart'
is, maakt hem niet uit.
Kusz (2000) stelt echter dat het ovememen van 'zwarte' syrnbolen door 'witte' jonge-
ren ook een manier kan zijn om de kracht van 'zwarte' mannelijkheid af te zwakken.
'Witte' jongeren kunnen zich deze cross-over identificatie veroorloven door hun
hegemoniale maatschappelijke status; zij hebben macht om dingen te (herjdefinie-
renoDit is vergelijkbaar met de eerder genoemde commercialisering rondom 'zwarte'
sportieve mannelijkheid waarbij 'zwarte' sporters gepresenteerd worden als exem-
plarische voorbeelden van een succesvoile integratie in de sport en de samenleving,
waarmee bredere structurele sociale ongelijkheden worden toegedekt.

Uit de resultaten blijkt dat nationale en etnische identificaties vaak ten dele en voor-
al impliciet structurerend zijn voor de keuze van sporthelden. Van expliciete sekse-
identificatie is geen sprake, maar weI komt duidelijk naar voren dat de keuze voor
veel sporthelden impliciet gerelateerd is aan identificatie met hegemoniale manne-
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lijkheid. Bijmeisjes spelen sporthelden bovendien een rol binnen heteroseksuele
identificatieprocessen. Naast sportprestaties en sociale identificaties blijken vooral
ook diverse institutionele en ideologische factoren (media-aandacht, commercie, per-
soonlijke kleur; vgl Toileneer, 1993)van belang bij de mediacreaties van de heden-
daagse sporthelden.

De relatie tot de sportmedia en de keuze voor sporthelden bevestigen eerder gevon-
den processen van culturele in- en uitsluiting. De sportmedia en de dominante sport-
helden versterken de hegemoniale positie van (autochtone) jongens en mannen in de
sportpraktijk en de samenleving als geheel. De relatie tussen sportmedia, helden en
hegemoniale mannelijkheid is echter niet voiledig en eenduidig. Ondanks de relatie-
ve eenzijdigheid van het sportaanbod op televisie en de daarbinnen gepresenteerde
sporters bieden de sportmedia jongeren ook ten dele alternatieve interpretatie- en
identificatiemogelijkheden.

s.s Samenvattend

De resultaten met betrekking tot vormen van culturele in- en uitsluiting naar sekse
en etniciteit in en door sport (competenties, voorkeuren, beeldvorming, identifica-
ties) sluiten aan bij theorieen over hegemoniale mannelijkheid en laten zien dat leef-
tijd, socials klasse en seksualiteit daarbij structurerende factoren zijn. Jongeren heb-
ben maatschappelijk gezien weinig macht om vertogen te (re)construeren, maar
ondersteunen en versterken veelal de dominante vertogen en steilen deze tegelijker-
tijd ten dele ter discussie. Enerzijds lijken traditionele verschillen in voorkeuren en
opvattingen in relatie tot (media)sport tussen jongens en meisjes met verschiilende
etnische achtergronden te verdwijnen en is er kortom sprake van integratie en nivel-
lering. Anderzijds worden traditionele beelden in relatie tot sekse en etniciteit (en
daarmee vormen van culturele differentiatie en uitsluiting) steeds bevestigd. Hierbij
bevinden autochtone jongens zich het meest in een subjectpositie in relatie tot heer-
sende machtsrelaties rondom sekse en etniciteit. Ook jongeren uit gemarginaliseerde
groepen ondersteunen veelal (gelnternaliseerde) maatschappelijk dominante opvat-
tingen over 'natuurlijke' verschillen in handelingspatronen, fysieke mogelijkheden
en/of emoties, hoewel zij soms ook alternatieve vertogen en beelden uitdragen waar-
uit blijkt dat sport en mediasport betwistbare sociale praktijken zijn.

'Meisjes-/vrouwensporten' worden over het algemeen en vooral door jongens, nega-
tiever gewaardeerd dan 'jongens-/mannensporten'. Jongens zijn ook negatiever dan
meisjes over sekseoverschrijdend gedrag, vooral ten aanzien van jongens, waarbij ze
bovendien regelmatig negatief verwijzen naar homoseksualiteit. Veel allochtone en
autochtone jongens waren van mening dat bepaalde sporten, vooral op grond van
'natuurlijke' fysieke verschillen, 'echte' jongens- (voetbal) of meisjessporten (dans,
ballet) zijn. Zowel jongens als meisjes gebruiken vrijwel aileen sekse-specifieke
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argumenten om zich te distantieren van bepaalde sportbeoefening, maar niet om
zich te identificeren. Allochtone meisjes blijken over het algemeen positiever over
traditionele mannensporten dan autochtone meisjes.
Voor zowel de over- als ondervertegenwoordiging van 'witte' en 'zwarte' sporters in
bepaalde takken van sport, zijn vooral 'zwarte' (mannelijke) sporters het onderwerp
van verklaring. De oververtegenwoordiging van 'zwarte' sporters in de wereldtop bij
basketbal (NBA) en atletiek (sprint en lange afstand loopnummers) lijkt voor veel jon-
geren aanleiding om te veronderstellen dat 'zwarte' sporters 'van nature' langer,
sterker en sneller zijn. Soms is er sprake van combinaties van argumenten waarbij
ook sociaal-culturele en sociaal-economische factoren een rol spelen. De 'witte' domi-
nantie in verschillende sporten wordt door de jongeren over het algemeen niet door
biologische superioriteit, maar door sociaal-culturele factoren verklaard, waardoor
het stereotype beeld van de 'natuurlijke' fysieke superioriteit van 'zwarte' sporters
verder wordt versterkt.
De waardering van de jongeren voor bepaalde sporten, mannen- en vrouwenlicha-
men en sporthelden sluiten aan bij de dominante beeldvorming in de media en com-
mercie. Globalisering en seksualisering spelen hierbij een belangrijke rol. Hoewel
traditionele seksebeelden aan de ene kant steeds meer nivelleren en soms worden
uitgedaagd, worden aan de andere kant ook steeds grenzen getrokken waarbij domi-
nante machtsverhoudingen bevestigd worden. Zowel meisjes als jongens met uit-
eenlopende etnische achtergronden houden van een slank en gespierd lichaam, kij-
ken vooral naar de dorninante mediasporten (voetbal, schaatsen, tennis) en kiezen
voor mannelijke sporthelden met uiteenlopende etnische achtergronden. Vrouwen en
mannenlichamen moeten echter niet te veel op elkaar lijken: vooral meisjes-/vrou-
wenlichamen mogen niet te gespierd zijn, Autochtone (en in mindere mate allochto-
ne) jongens bevinden zich wat de sportmedia betreft het meest in een subjectposi-
tie; het media-aanbod sluit minder goed aan bij de voorkeuren van meisjes en alloch-
tonen en biedt hen minder gedifferentieerde identificatiemogelijkheden. Zowel iden-
tificatie en distantie met betrekking tot sekse en etniciteit in relatie tot mediasport
kwamen voornamelijk impliciet naar voren. Etnische minderheden lijken zich echter
sterker te identificeren met bepaalde takken van sport en 'zwarte' (mannelijke) hel-
den dan 'witte' jongeren, voor wie etnische (cross-over) identificatie vanuit hun
hegemoniale positie min of meer toevallig of vanzelfsprekend is.

Uit de gevonden beelden van jongeren over sport in relatie tot sekse en etniciteit
kan afgeleid worden dat de opvattingen van individuele jongeren vanuit verschillen-
de achtergronden gevormd en beinvloed zijn. Naast de persoonlijke vaardigheden en
interesses, de ouders en de media zijn ook de opvattingen en het sportgedrag van
leeftijdsgenoten en vriendengroepen van grote invloed op de deelname aan en de
beeldvorming over bepaalde takken van sport. In het volgende hoofdstuk staan daar-
om de - sekse en etnisch specifieke - interacties en identificaties in relatie tot me de-
sporters en vriendennetwerken centraal.
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NOTEN
1 Principale cornponenten met quartimax rotatie met een totale verklaarde variantie van

47% (factor een: 15%; factor twee: 14%, factor drie: 12% en factor vier: 7 %).
Hoewel skateboarden regelrnatig 'cool' werd gevonden was het 'alternatieve' sociale
imago van skateboarden eveneens relatief vaak (n=41) een reden om deze sport niet te
beoefenen. Ook in de algehele hierarchie van de populariteit van de diverse sporten
bleek deze typische 'jeugdsport' niet echt 'cool'.
De hoogste correlatie-coefficienten werden hierbij gevonden tussen kunstschaatsen en
turnen (.320) en tussen turnen en atletiek (.355).
Zo kopte de Volkskrant met betrekking tot een slecht gespeelde voetbalwedstrijd door
Ajax in april 1997: 'Voorhoede van Ajax speelt meisjesvoetbal' (Knoppers, 1999).
Tussen kunstschaatsenlturnen en autoracing bestaat ook het meest negatieve correlatie-
verband (beide -.147). De sterkste correlatieve verbanden bij de harde (team)sporten
bestaan tussen boksen en voetbal (.335) en tussen basketbal en honkbal (.333).
Voetbal en boksen laten relatief grote sekseverschillen zien onder autochtone en alloch-
tone jongeren en etnische verschillen onder zowel jongens als meisjes. Bij basketbal is
er alleen onder autochtone jongeren sprake van een sekseverschil (meer jongens dan
meisjes) en bij atletiek alleen onder allochtone jongeren (meer meisjes dan jongens).
Het gaat in de betreffende studie om het verschil tussen 'witte' (Europes-Amerikaanse)
en 'zwarte' (Afrikaans-Amerikaanse) jongeren.
Hiervan noemden 19 jongens en 7 meisjes twee sporten.
Allochtone jongeren vonden 'witte' mensen vooral minder geschikt voor basketbal;
autochtone jongeren noemden vooral atletiek.

1 Bestaande uit atletiek, basketbal, ijshockey, autosport en American football.
11 Onder andere bestaande uit paardrijden, korfbal en kunstschaatsen.
12 Dit kan wijzen op een sterkere invloed van sociale wenselijkheid bij de vragenlijst dan

bij de interviews. Ook 'Ujdsbesparing' kan van invloed zijn op het invullen van de vra-
genlijst. Wanneer werd aangegeven dat er 'in principe geen verschil' bestond, hoefden
ook geen takken van sport te worden genoemd en geen verklaring te worden gegeven.
Bovendien stonden deze vragen meer aan het eind van de vragenlijst. Gezien deze con-
statering is het percentage jongeren dat bepaalde sporten niet geschikt vindt voor jon-
gens of meisjes ook groter dan uit de resultaten naar voren komt. In de interviews was
weliswaar vrijwel iedereen van mening dat jongens sterker en sneller waren, maar hier-
uit werd niet altijd geconcludeerd dat bepaalde sporten niet geschikt zouden zijn voor
meisjes.

13 Bestaande uit boksen, honkbal, vechtsport en voetbal.
14 Bestaande uit ballet dans en, dart, denksport, hockey, roeien, skien, turnen, wielrennen,

ijshockey en zwemrnen.
15 Omdat de meeste Tilburgse jongeren door een mannelijke stagiaire gemterviewd zijn,

kan dit ook ten dele van invloed zijn geweest op de resultaten.
16 Principale componentenanalyse met Varimax rotatie.
17 'Competentie' verwijst hier naar de eigen inschatting van bepaalde vaardigheden.

2
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5

6

7

8
9
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18 Meisjes scoren vaak lager dan jongens op aspecten als zelfwaardering en zelfvertrou-
wen. Ook is regelrnatig aangetoond dat meisjes die non-traditionele sekseopvattingen
hebben en 'mannelijke' sporten beoefenen over het algemeen een beter zelfvertrauwen
hebben (Butcher, 1989; Del Rey & Sheppard, 1981; Young & Bursik, 2000).
Aan het gebruik van kwantitatieve instrumenten die (algemene aspecten van) het zelf-
beeld meten, kleven echter vaak aIlerlei conceptuele en methodologische dilemma's,
waarbij sprake is van een bepaalde 'mannelijke bias' (Allison, 1991; Whitley, 1983).
Afhankelijk van de context waarbinnen fysieke en competitieve competentie namelijk
gemeten wordt, zullen de resultaten voor jongens en meisjes waarschijnlijk verschillend
zijn.

19 Terwijl 62%van de aIlochtone jongens aangeeft wei van 'hard spel' te houden, geeft een
zelfde percentage van aile jongeren juist aan hard spel niet te waarderen.

20 Hierbij is aileen naar de eerstgenoemde (en meest beoefende) tak van sport gekeken.
21 Zowel in vergelijking tot de andere autochtone sportende meisjes als tot autochtone

voetballers.
22 Een voorbeeld hiervan is een artikel uit 1995 in het door de KNVBuitgegeven bondsblad

'Voetbal Totaal'. Dit artikel werd gewijd aan de start van de eredivisie voor vrauwen,
met als doel sponsors binnen te halen. Terwijl er expliciet werd vermeld dat de bond
van mening is dat het maar eens afgelopen moet zijn met 'al die vooroordelen' reprodu-
ceerde de KNVBzelf stereotiepe beelden van (heteraseksuele) vrouwelijkheid. Er wer-
den namelijk geen actiefoto's afgedrukt van speelsters van de diverse clubs, maar twaalf
portretten van zeer 'feminien' ogende vrauwen (lange haren, stralende lach en een bos
bloemen).

23 De hoeveelheid aandacht wisselt echter per seizoen. Uit een twee weken durend media-
inventarisatieonderzoek in november 1997 - gedurende de 'hoogtijdagen' van de
(inter)nationale competities en zonder sterke concurrentie van de grate wintersport
schaatsen of een Grand Slam tennistoernooi -, bleek de aandacht voor (mannen)voetbal
zelfs op te lopen tot meer dan de helft van de totale zendtijd (Knoppers & Elling, 1999a).

24 Terwijl maar liefst 65% mannenvoetbal als eerste sport noemde, gaven slechts 19 jonge-
ren (3%),vooral meisjes, tennis op als eerste sport waar ze het meest naar kijken.
Hieruit kan worden afgeleid dat tennis vooral gekeken wordt door dezelfde groep die
naar mannenvoetbal (of vooral naar een andere, favoriete, sport) kijkt. De jongeren
geven aan gemiddeld 1.5 uur per week naar tennis te kijken.

25 Uit het NOSIKLO(1999b) blijkt dat vooral basketbal en honkbal relatief populair zijn
onder jongeren Verder bleek er een lineair leeftijdsverband te bestaan waarbij jongeren
hoger scoren dan ouderen ten aanzien van de sporten voetbal, auto- en motorsport,
darts en boksen. Deze laatste sporten zijn echter ook nog vaak relatief populair onder de
middelste leeftijdsgroep (30-49 jaar). Een omgekeerd lineair leeftijdsverband (sporten
populairder bij ouderen) bleek te bestaan ten aanzien van atletiek, kunst- en marathon-
schaatsen, paardensport, veldrijden, gehandicaptensport, triatlon, hockey, biljart , hand-
bal, langlaufen, zeilen, korfbal en waterpolo.

26 Percentage van de totale zendtijd besteed aan sport.
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27 Vergelijkbaar met ons onderzoek werd aan jongens en meisjes van 8-17 jaar met uiteen-
lopende etnische achtergronden gevraagd om de drie sporten te noemen waar ze het
meest naar kijken.

28 In vergelijking met zowel de gehele als de jongste groep respondenten uit de KLOINOS
studie is hockey opvaliend populair onder de jongeren in dit onderzoek. Een van de
mogelijke verklaringen hiervoor is de eveneens relatief grote actieve deelname van de
ondervraagde (voornamelijk autochtone Tilburgse) jongeren aan deze sport (zie hoofd-
stuk vier).

29 In totaal noemden de respondenten 10 ploeqen of clubs (o.a. Ajax, 'Holland 8',
Nederlandse hockeyers, Marokkaans elftal, Nederlandse schaatsers), die meestal een of
twee stemmen kregen.

30 Bijna de helft van de genoemde schaatsers en een derde van de tennis helden is vrouw.
31 Hier is sprake van een gewogen percentage aliochtonen omdat het aantal allochtone jon-

geren in de onderzoekspopulatie dat aangaf een sportheld te hebben beduidend kleiner
is dan het aantal autochtone jongeren en de verhouding bovendien verschilt tussen jon-
gens en meisjes: n (ali meisjes)= 120; n (aut meisjes)=165; n (ali jongens)= 97; en n (aut
jongens)=176. De gewogen score van het percentage aliochtonen is: score ali meisjes •
165/120 + score all. jongens • 176/96/ score all meisjes • 165/120 + score all. jongens •
176/96 + score aut. jongens en meisjes.

32 De cijfers tussen haakjes verwijzen naar hoeveel maal de betreffende sporter als eerste
werd genoemd.

33 Het boek 'Sporteeuw. 100 jaar Nederlandse topsport' is samengesteid door de sportre-
dactie van Trouw en 'De top 500. De beste Nederlandse sporters van de eeuw' door
twee (mannelijke) eindredacteuren die op voordracht van een adviescornrnissie een
selectie maakten op basis van 750 topsporters uit 49 takken van sport, die door bijna 50
sportjournalisten waren voorgedragen. Onder deze groep sportjournalisten was een
vrouw; in de vijf-koppiqe adviescornrnissie zaten twee vrouwen (Fanny Blankers-Kcen
en Erica Terpstra, naast Johan Cruijff, Anton Geesink en Andre Bolhuis).
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HOOFSTUK 6

Sociale netwerken, vriendschappen en omgangsvormen
in de sport

In dit laatste resultatenhoofdstuk staat de sociaal-affectieve dimensie van
integratie/differentiatie en in-/uitsluiting centraal. Daarbij gaat het om de
omgangs(v/n)ormen en de sociale (vriendschaps)netwerken van jongeren in
relatie tot sport. De hierbij geformuleerde onderzoeksvraag luidt:
• Hoe is sport(deelname) gerelateerd aan sociale (vriendschaps)netwerken en

omgangs(vln)ormen van meisjes en jongens met verschillende etnische ecbtet-
gronden?

Sociale vriendschapsnetwerken in dit onderzoek verwijst naar de sociale contact en
en vriendschapsrelaties tussen leeftijdsgenoten, de zogenoemde 'peergroups' (Allan,
1989; Balk, 1995; Saharso, 1992). Sociale omgangs(v/n)ormen vat ik op als expliciete
en impliciete waarden en normen die bepalend zijn voor de manier waarop interac-
ties plaatsvinden tussen verschillende (groepen) mensen.
In- en uitsluiting vindt niet aileen vorm door (non)participatie en positieve en nega-
tieve beeldvorming, maar tevens door concrete sociale contacten en interacties. In de
beschrijving van de theoretische achtergronden gaf ik reeds aan dat vriendschaps-
netwerken ook opgevat kunnen worden als vormen van sociaal, informatie en cultu-
reel kapitaal die als hulpbron kunnen dienen voor deelname aan diverse maatschap-
pelijke sector en. Ook vormen sociale verbanden zoals vriendschapsnetwerken en
(sport)organisaties belangrijke voedingsbronnen voor sturende waarden en normen
die weer verband houden met processen van in- en uitsluiting (Zijderveld, 1993).
Vanuit de theoretische en empirische literatuur werden ook reeds enkel kanttekenin-
gen geplaatst bij de populistische zinsnede 'sport verbroedert'.

Gekeken wordt met wie de jongeren graag sporten, in welke mate medesporters
vrienden zijn en op welke wijze sport een rol speelt in de sociale omgang tussen
vrienden. Daarbij staat natuurlijk ook vooral de relatie met etniciteit en sekse cen-
traal: in hoeverre vindt affectieve 'menging' naar sekse en etniciteit plaats?
Verwacht wordt dat de jongeren weI veel sportgebonden (etnisch-gemengde) vriend-
schappen zullen hebben, maar dat deze over het algemeen niet sportoverstijgend en
niet erg diepgaand zijn (Elling & De Knop, 1999; Pfister, 1999).Deze verwachting is
echter vooral gebaseerd op onderzoek onder volwassenen. Mogelijk gaat dit niet
geheel op voor jongeren omdat deze gemiddeld intensiever aan sport doen dan vol-
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wassenen en de ontwikkeling van de eigen identiteit en vriendschappen belangrijke
process en zijn.
Gezien de toegenomen fragmentatie van (traditionele) sociale verbanden in de
samenieving is de (verenigings)sport voor jongeren mogelijk van grote betekenis in
het kader van ontmoeting, uitwisseling en sociale identificatie. Verwacht wordt ech-
ter dat 'sporter' onder de Nederiandse jongeren, in tegenstelling tot Amerika waar
'jocks' als een specifieke jeugdgroep is geconstrueerd (Youniss & Smollar, 1985;
Younis, e.a., 1994),geen eigen sociale groepsidentiteit vormt. Verder neem ik, mede
op basis van de literatuur en de voorgaande resuitaten, aan dat aan sport gerelateer-
de sociale omgangs(v/n)ormen, zoals (kunnen) meepraten over sport, van groter
belang zijn in de vriendschapsnetwerken van jongens dan van meisjes en meer bij
allochtone jongens dan bij autochtone jongens.

In dit hoofdstuk komt ailereerst de gewenste samenstelling van de sportgroep en de
onderlinge omgang aan de orde. Daarna kijk ik in welke mate jongeren hun mede-
sporters als vrienden zien en welke (overige) sociale activiteiten de jongeren met
hen ondernemen. Ten slotte ga ik nog nader in op de relaties tussen sportdeeiname
en de (ontmoeting van de) drie beste vrienden van de jongeren. Is er vooral sprake
van min of meer 'toevallige' vormen van affectieve integratie en differentiatie naar
sekse en etniciteit of zijn deze mede het resultaat van processen van sociale identifi-
catie en distantie, van (expliciete) in- en uitsluiting?

6.1 Gewenste samensfelling en omgang sportgroep

In hoofdstuk vier zagen we dat ongeveer de helft van de jongeren in een naar sekse
en etniciteit gemengde groep aan sport doet, wat onder meer afhankelijk is van de
tak van sport en het organisatieverband waarin de jongeren actief zijn. Bovendien
gaven meisjes vaker dan jongens aan dat zij naar sekse gemengd sporten en bleek
meer dan de helft van de autochtone jongeren en een kwart van de ailochtonen jon-
geren in 'eigen kring' te sporten. In deze paragraaf ga ik achtereenvolgens in op de
gewenste samenstelling naar sekse en etniciteit van de sportgroepen, waarbij ik
tevens aandacht besteed aan de onderlinge omgang.

6.1.1 Naar sekse

Behalve naar de feitelijke seksesamenstelling van hun sportgroep is aan de jongeren
die niet in een naar sekse gemengde groep sporten (n=224), ook gevraagd of zij weI
gemengd zouden willen sporten en waarom. Ongeveer de helft van deze jongeren,
wederom iets meer meisjes dan jongens (respectievelijk 57% en 47%), geeft aan weI
gemengd te willen sporten. Wanneer gekeken wordt naar interacties tussen sekse
en etniciteit blijkt aileen onder autochtonen sprake van een significant sekseverschil
en aileen onder meisjes van een significant etniciteitsverschil. Vooral autochtone
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meisjes (63%)geven aan graag gemengd te willen sporten. Van de kleine groep ail-
ochtone meisjes die niet gemengd sport (n=19) geven de meesten (63%)- vooral
Marokkaanse meisjes - aan een voorkeur te hebben voor sport met alleen seksegeno-
ten. Onder de jongeren die liever niet gemengd willen sport en zijn autochtone,
Turkse en Marokkaanse jongens relatief sterk vertegenwoordigd.
Samengevat wil een grote groep jongens en meisjes met diverse etnische achter-
gronden bij voorkeur 'gemengd' sporten, maar geeft eveneens een grote groep de
voorkeur aan 'apart' sporten. Bij autochtone meisjes is het verschil tussen de feite-
lijke en gewenste samenstelling van sportgroepen het grootst. Zij lijken zich kortom
het meest buitengesloten te voelen.

6.1.1.1 Gemengden/of apart
Tijdens mijn observatie bij een 4 havo klas meisjes hoor ik voor het begin van de les
dat een meisje tegen een aantal andere meisjes vertelt dat ze gyrnlessen moet inha-
len en dat zij best graag samen met de jongens wil gymmen. Een ander meisje zegt
hierover dat ze gemengd niet leuk vindt 'want dan krijg je nooit een bal. En als je in
een deuk ligt dan lachen ze je ailemaal uit.' De andere meisjes zijn het echter niet
met haar eens en vinden het allemaalleuker met de jongens. Dit voorbeeld illustreert
de argument en die de jongeren in de vragenlijst gaven voor hun keuze voor
gemengd of apart.
De meeste jongens die liever aIleen met jongens sporten geven hiervoor als argu-
ment dat meisjes 'niet kunnen voetballen/sporten'. Ook vinden sommige jongens het
'niet eerlijk' of geven ze aan dat meisjes de betreffende sporten (bijv.
kickboksenlvoetballen) niet doen. Enkele andere redenen verwijzen naar verschillen-
de motivaties. Meisjes zouden 'niet willen', zijn 'lastiq', 'soms lelijk' of 'voorzichtiger'
en jongens 'gemotiveerder'. Anderen verwijzen naar verstorende sociale interacties
en zijn van mening dat het dan 'een zooitje wordt'; 'je dan minder aan sport denkt',
of het aileen met jongens 'rustiger voelt'. In de interviews geeft Klaas (6 vwo,
Tilburg) aan dat hij het logisch vindt dat meisjes en jongens apart gyrnles krijgen:

"Bij ons op school is gemengd gym alleen in de eerste kJas,daarna niet meer. Het
heeft te maken met de hormonen en de grote verschillen in de wijze van sporten
tussen jongens en meisjes. Jongens zijn toch vaak fanatieker en wilder en meisjes
kunnen hier niet tegen en gaan snel huilen ."

Meisjes die liever aileen met meisjes sporten geven, net als de jongens die tegen
menging zijn, ook vooral aan dat het 'niveauverschil' te groot is of dat 'jongens beter'
zijn. Anderen geven aan dat ze zich 'niet op m'n gemak' voelen of vinden jongens 'te
wild'. Ook geven sommige meisjes aan dat hun sport 'niet gemengd' of 'aileen voor
meisjes' is. Enkele overige argumenten zijn 'zelf trainen', 'geen behoefte', 'zie
genoeg jongens buiten de sport om', 'je anders geen bal krijgt'. De dominante rede-
nen van zowel jongens als meisjes om niet gemengd te sport en zijn dus de
gemiddelde prestatieverschillen tussen jongens en meisjes. Omdat jongens 'beter'
zouden zijn, klinkt in hun argumenten mogelijk iets meer actieve uitsluiting van
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meisjes (,niet mogen') door dan in de verklaringen van meisjes die zelf 'niet hoeven'
of 'niet willen'. (vgl. James, 2000; Schuyt, 1997a)
De jongens en meisjes die in de vragenlijst aangeven dat ze juist weI gemengd willen
sporten, beargumenteren hun keuze vooral met opmerkingen dat het hen 'niet uit-
maakt' en ze het 'leuker' of 'gezelliger' vinden. Zeven meisjes verwijzen naar prestatie-
qeonenteerde redenen: ze vinden gemengd leuker omdat ze dan beter kunnen wor-
den; een ander stelt het op prijs dat de sport dan 'ruiger' wordt. Ook distantieert een
meisje zich duidelijk van andere meisjes door aan te geven dat 'wijven kunnen zeiken'.

Uit onderzoek naar gemengd voetbal (Knoppers & Elling, 1999a; Ten Pas, e.a., 1996)
blijkt dat meisjes die zelf redelijk goed zijn en vooral intrinsiek gemotiveerd zijn om
nog beter te presteren, bij voorkeur met jongens sporten. Zij nemen aan de ene kant
vaak zichzelf als voorbeeld dat meisjes 'net zo goed' zijn en vinden aan de andere
kant vaak dat (andere) 'meisjes niet kunnen voetballen'. In de interviews vertolkt de
op straat voetballende Marokkaanse Naziha deze opvatting. Meisjes die alleen met
meisjes (willen) spelen zijn vaker van mening dat jongens 'harder', 'ruiger' of 'agres-
siever' en ook 'beter' zijn. Zij vinden het gezelliger met meisjes onder elkaar en zijn
bovendien vaak van mening dat ze juist alleen onder meisjes beter leren spelen
(Scheffel, 1991).Van Essen (2000) stelt dat verschillende leraren lichamelijke opvoe-
ding om vergelijkbare redenen de voorkeur geven aan apart bewegingsonderwijs,
hoewel de eindtermen in principe gelijk zijn en coeducatie ook in de meeste scholen
is doorgevoerd. Uit de interviews met de jongeren komt eveneens naar voren dat de
ervaringen van jongeren met apart of gemengd sporten van invloed kunnen zijn op
de beeldvorming en vice versa. AI eerder gat ik aan dat Koen en Patrick tijdens hun
vechtsporttrainingen gemerkt hebben dat sommige meisjes sterker zijn dan zijzelf.

Sociale interacties tussen jongens en meisjes kunnen dus zowel plezierig als aflei-
dend of vervelend worden gevonden (vgl. Baar, 1995; De Martelaer, e.a., 1995). Ook
Iijken de prestatiegerichtheid en de ervaringen en opvattingen van jongeren van
invloed op de keuze om al dan niet gemengd te willen sport en. Overeenkomsten en
verschillen in prestatiemotivatie en dominante omgangs(n/v)ormen tussen jongens
en meisjes en binnen de groepen kwamen ook naar voren tijdens de gymlesobserva-
ties. Mogelijk zijn de keuzes, motivaties en omgangsvormen van jongeren ook
gedeeltelijk afhankelijk van de context (bijv. gymles vs. verenigingssport) en worden
ze beinvloed door de kwaliteiten, opvattingen en sociale kenmerken van de begelei-
der (o.a. mannelijke/vrouwelijke docent/trainer).

6.1.1.2 Dominante omgangs(n/v)ormen onder meisjes en jongens
Over het algemeen waren de jongens sneller omgekleed dan de meisjes, begonnen
ze voor aanvang van de les vaker spontaan met een bal te spelen (terwijl de meisjes
over het algemeen langs de kant gingen zitten) en waren ze wat fanatieker en meer
gemotiveerd dan de meisjes. Ook droegen jongens vaker T-shirts van hun favoriete
(buitenlandse) voetbalclub en/of speIer.
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Niettemin deden in de twee geobserveerde gemengde klassen (vier-have en drie-
atheneum) de meeste meisjes ook goed mee met onder andere hardlopen, trefbal,
basketbal en voetbal. Zowel in gemengde klassen als in klassen met aileen jongens
of meisjes wordt door sommigen 'hard' gespeeld, maar dergelijk gedrag door de
leraar enlof andere jongeren afgekeurd.
In de gemengde vier-havo klas werd de laatste 30 minuten basketbal gespeeld door
partijtjes van vier spelers. De groepen zijn door de leraar gekozen op volgorde van
het bankzitten waardoor de sterkte en de sekseverdeling varieert per groepje.
Enkele groepjes bestaan uit drie jongens en een meisje. Wanneer een jongen bij de
tegenpartij drie meisjes en een jongen ziet zegt hij: 'vier meisjes'. Hijzelf is de enige
jongen bij de andere groep en de leraar zegt: 'vier meisjes tegen vier meisjes'. Ook
spelen op een bepaald moment vier meisjes tegen drie jongens en een meisje, waar-
bij de jongens niet duidelijk sterker zijn.
Tijdens een scholenbasketbaltoernooi, waarbij drie-tegen-drie met gemengde teams
(een meisje per team) wordt gespeeld, is er sprake van veel onderlinge interacties
tussen jongens en meisjes, zowel tijdens als buiten het spel. De jongere meisjes
staan vaak in grote groepen bij elkaar, de oudere meisjes in kleinere clubjes. Net als
tijdens het spel gebeurt het ook tijdens de informele onderlinge interacties vaker dat
er een meisje bij een groepje jongens staat dan omgekeerd. Omdat gespeeld wordt
op droge, opstuivende gravelveldjes, worden de kleding en gezichten van de jonge-
ren soms erg vies. Vooral in de groepjes die de finale spelen, zijn de jongens en
meisjes besmeurd door het rode stof gemengd met zweet, maar de meesten lijken
zich dit niet erg aan te trekken. Een meisje moest stoppen omdat ze last had van al
het opstuivende gravel, maar kon niet worden vervangen omdat aile meisjes van
haar klas al naar huis waren.

Terwijl deze voorbeelden van gemengde klassen aangeven dat meisjes en jongens
goed samen kunnen (en willen) sporten en er soms ook weinig verschillen zijn in de
onderlinge prestaties en interacties, gaven andere observaties een ander beeld. Een
duidelijke bevestiging van Scraton's (1987)beschrijving van een anti-Lo/sport hou-
ding onder meisjes was de door rnij bijgewoonde les van 'de meisjes van drie-mavo':
Vanaf het begin is duidelijk dat de groep als totaal niet erg gemotiveerd is om te
sporten. Een aantal meisjes vertrekt als ze merken dat de les buiten is, terwijl het
niet zo heel warm en regenachtig is. Een (islamitisch) meisje met hoofddoek is te
laat om te vertrekken ('Shit, ik kan 'm niet peren. ') en blijft de hele les langs de kant
staan. Na een rondje warming up wordt er door de meisjes gevoetbald met acht
tegen negen op een kwart voetbalveld. Veel meisjes schieten in het wilde weg en er
wordt veel geschreeuwd/gegild. Een Marokkaans uitziend meisje is duidelijk de uit-
blinkster, ook bij het softbal wat daarna gespeeld wordt. Een autochtoon meisje zet
zich eveneens flink in bij het voetbailen. Sommige meisjes in het veld staan echter
stil in twee- of drietailen en praten met elkaar. Ook gaan er na enkele rninuten een
paar op de grond zitten of sluiten zich aan bij de meisjes die langs de kant staan en
niet meedoen. Met het softbal wordt door de meeste meisjes redelijk goed meege-
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speeld, waarbij ze soms ook grapjes maken of elkaar uitschelden (,kutwijf). Wanneer
ik de lerares vraag naar haar mening over de groep zegt ze:

"Ik geef veelliever jongens les op deze leeftijd ... Ze ziin tiiet vooruit te branden en
aileen geinteresseerd in mode, slanke lijn en raken. (I: En jongens?) En jongens!"

Ze stelt dat er twee groepen bestaan: "de doetjes en de trendsetters". De drie-rnavo
klas was enige tijd gemengd maar is sinds twee jaar weer opgedeeld naar jongens
en meisjes:

"Als je deze klas gemengd hebt, zitten ze alleen maar te zoenen op de bank.
Bovendien schamen de meisjes zicti dan meer voor de jongens. "

Zij onderschrijft kortom dat (voorallager opgeleide) meisjes op de leeftijd van 15 jaar
vaak niet gericht zijn op het zelf sporten, maar vooral samen met vriendinnen hun
best doen om bij jongens in de smaak te vallen en te blijven, door veel aandacht te
besteden aan hun uiterlijk en toe te kijken bij sportende jongens (Gerlof, 1987; De
Waal, 1989; Youniss e.a., 1994). Het 'alleen kijken' van meisjes naar sportende jon-
gens wordt ook door enkele jongeren in de interviews genoemd. De Surinaamse
Sarah zegt dat ze alleen op school met meisjes omgaat en daarbuiten eigenlijk alleen
met jongens. Als ik haar vraag wat ze daar dan mee doet zegt ze: "Voetbailen, din-
gen die jongens doen, poolen enzo. Er zijn wel meisjes, maar die kijken meer. "
Terwijl het conformeren aan een specifieke 'meisjescultuur' (die mede geconstrueerd
en gecultiveerd wordt door specifieke meisjesweekbladen zoals de Yes, (De Jong &
Jonkers, 1994) over het algemeen niet expliciet gepaard gaat met actieve sportbeoe-
fening, is er weI sprake van een sterke gerichtheid op het uiterlijk. Juist in de puber-
teit echter zijn zowel veel 'vroeg-' als laat-rijpende' meisjes onzeker over hun (naak-
tel lichaam, zowel in het bijzijn van andere meisjes en, zoals de lerares aangaf, nog
sterker in het bijzijn van jongens (vgl. Jennifer Hargreaves, 1994; James, 2000). In
relatie tot specifieke culturen en religies, zoals de islam, gelden bovendien nog
bepaalde gewoonten en regels, zoals het verbod op gedeeltelijk ontbloot samenzijn
tussen jongens en meisjes (De Knop. e.a 1996a, 1996b; Hoolt, 1987; Zaman, 1997;).
Om die reden zwemt de Egyptische Lamya wekelijks gedurende speciale ope-
ningstijden, wanneer alleen andere meisjes aanwezig zijn. Islamitische meisjes (en
jongens) zijn echter ook vaak minder dan autochtone jongeren gewend om zich
geheel ontbloot onder seksegenoten te vertonen (met omkleden en douchen). Uit de
observaties en interviews bleek verder dat niet aileen islamitische, maar ook ver-
schillende andere allochtone en autochtone meisjes in lange broek sporten, ook al
blijven ze binnen of schijnt buiten de zon. Tijdens het gemengde basketbaltoernooi
waren enkele meisjes met slanke figuurtjes weI vrij 'sexy' gekleed, met (half) ont-
blote benen, armen en buik. Zij voelen zich waarschijnlijk minder geremd om trendy,
strakke en korte, kleding te dragen waardoor hun lichaamsvormen geaccentueerd
worden, omdat ze voldoen aan heersende uiterlijke norm en ten aanzien van (hetero-
seksuele) vrouwelijkheid (vgl. hoofdstuk vijf).

In tegensteiling tot de dominante 'meisjescultuur' maakt sportbeoefening en fysieke
dominantie juist een belangrijk onderdeel uit binnen de traditionele
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omgangs(v/n)ormen van jongens. Ze kunnen in de sport voor elkaar 'door het vuur
gaan', maar oak strijd leveren am de 'snelste' of 'sterkste' te zijn, wat kan bijdragen
aan de statushierarchie binnen de groep waarmee vervolgens weer indruk gemaakt
kan worden op meisjes (Arts, 1997; Giljam, 1988; Saharso, 1992).Vooral onder jon-
gens uit lagere sociale klassen en met een lagere opleiding, waaronder veel etnische
minderheden, lijken goed zijn in populaire sport en zoals voetbal en vechtsporten sta-
tusverhogend te zijn. Helaas is er, zeker in Nederland, in vergelijking tot meisjes
minder onderzoek gedaan naar opvattingen en ervaringen van jongens in relatie tot
lichamelijkheid en sport.
De mannelijke leraar van de door mij geobserveerde klassen gaf aan dat hij het niet
aileen belangrijk vindt am de jongens bepaalde motorische vaardigheden bij te bren-
gen, maar vooral dat ze plezier hebben. Oak corrigeert hij op ongewenste sociale
omgangspatronen: vloeken en te hard spel zijn niet toegestaan. Elkaar helpen vindt
hij daarentegen noodzakelijk. In de verschillende lessen gebeurde het dikwijls dat
enkele jongens onbesuisd speelden of agressief reageerden tegen elkaar. Daarnaast
werden oak regelmatig grapjes gemaakt en lachten ze elkaar uit, waarbij meerdere
malen 'klootzak' of 'flikker' wordt geroepen.

In twee van de drie door mij geobserveerde jongensklassen werd gevolleybald; in
een (vier-atheneum) klas was het zelfgekozen in de andere (vier-havo) deden de jon-
gens het met tegenzin.
De jongens in beide groepen blijken niet echt goed te kunnen spelen. Vooral de niet-
vrijwillig spelende groep speelt bovendien niet echt serieus. Vrijwel iedereen slaat
een beetje wild am zich heen, veelal met vuisten en er wordt nauwelijks overge-
speeld. Er wordt regelmatig met de voet of het hoofd gespeeld, maar dit wordt door
de leraar afgekeurd. Bij fouten wordt door de anderen geklapt of gefloten. Een 'zwar-
te' jongen roept 'loser' tegen een Turks/Marokkaans uitziende jongen die een bal in
het net slaat en de eerste genoemde spreekt Arabisch klinkende woorden wanneer
de betreffende jongen moet serveren.
In de atheneum klas die vrijwillig voor volleybal koos wordt soms weI geprobeerd
am over te spelen, maar de jongeren hebben over het algemeen weinig techniek. In
tegenstelling tot de vorige groep wordt er niet echt hard geslagen. Af en toe wordt
(hard) met een voet gespeeld, wat ongeldig verklaard wordt. In de groep bevinden
zich verschillende motorisch rninder vaardige, 'slungelachtige', jongens. Een jongen
roept meerdere malen 'flikker' tegen een andere jongen wanneer deze een bal op
zijn hoofd krijgt of onhandige bewegingen maakt. Vervolgens wordt 'rambal'
gespeeld waarbij een nogal wild spelende jongen twee keer bijna ruzie heeft.

Nag onstuirniger ging het er aan toe bij de vier mavo klas jongens. Omdat de jon-
gens pas de laatste twee uur op vrijdag gym hebben en dan erg moe zijn, laat de
leraar ze meestal maar voetbailen, of iets anders dat ze leuk vinden. Als ik binnen-
kom zijn de jongens (n= 16, waarvan zo'n 7 met een niet-witte huidskleur) al aan het
voetballen, zander leraar. Er zijn vier groepjes van twee personen met in elke hoek
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een goal. De jongens maken een hoop lawaai en er wordt veel geroepen. Als de
leraar binnenkomt zegt hij een aantal keren tegen een (Turkse/Marokkaanse)
jongen: 'niet zo rammen'.
Hij zegt dat veel van deze jongens eigenlijk boven hun eigenlijke leerniveau zitten ,
maar dat de LBO te weinig status zou hebben. Bovendien vertonen de jongens uit de
mavo klassen volgens hem meer haantjesgedrag tijdens de LO lessen dan de havo
en vwo klassen:

"Er is een sterke ststusbieretchie op basis van sportprestaties (vooral voetbal) en
fysieke kracht. De jongens willen graag individueel uitblinken en volleybal vinden
ze te moeilijk. "

Een van de jongens uit de mavo klas is een goede voetballer die bij een eerste divi-
sie club blijkt te spelen.
Een aantal andere jongens merkt op: 'Hij denkt echt dat hij Europa Cup speelt'.
Tengevolge van een incident ontstaat een groot tumult waarbij de leraar wordt
gevraagd te beslissen, maar deze geeft aan niets te hebben gezien. De jongens noe-
men elkaar meerdere malen 'flikker' en 'klootzak'. Als de leraar weer even weg is
krijgt iemand een bal hard in zijn maag. Hier wordt echter vooral om gelachen door
aile betrokkenen.

Deze beschrijvingen bevestigen ten dele traditionele omgangsvormen tussen jon-
gens en meisjes en binnen groepen jongens en meisjes onderling en de daarmee
gepaard processen van in- en uitsluiting. Enerzijds is er vanuit heteroseksuele
gevoelens, verlangens en normen bij jongeren sprake van een versterkte
omgang(swens) tussen jongens en meisjes, ook in relatie tot vrijetijdsactiviteiten
zoals sport (o.a. Balk, 1995; Brinkhoff, 1998, De Waal, 1989; Younisse e.a., 1994).
Anderzijds zijn jongeren vanuit process en van (normatieve) sekse-identificatie en
identiteitsontwikkelingen vaak sterk gericht op omgang met seksegenoten en (tradi-
tioneel) seksespecifiek gedrag. De resultaten sluiten aan bij de eerdere bevindingen
dat sport niet van groot belang is in de statushierarchie onder meisjes, terwijl mee-
doen aan en goed zijn in traditioneel mannelijke (fysieke contact)sporten weI in
belangrijke mate fungeren als identificatie met mannelijkheid en distantie tot vrou-
welijkheid en homoseksualiteit. Invergelijking tot meisjes kan de dominante
omgangscultuur in de sport onder jongens gekarakteriseerd worden als harder en
agressiever. Maar deze wordt tegelijkertijd gekenmerkt door een soort homo-eroti-
sche paradox (Pronger, 1990; Hekrna, 1994).

6.1.1.3 Homo-sociale 'intimiteit' in de sport
Pronger (1990) stelt dat in 'echte' mannensporten enerzijds een sterk homofobe cul-
tuur heerst, waardoor homomannen zich over het algemeen genoodzaakt zien om te
zwijgen over hun seksuele voorkeur (vgl. Messner & Sabo, 1994). Anderzijds biedt de
vanzelfsprekende heteroseksuele mannelijkheid in typische mannensporten juist
mogelijkheden voor fysieke en emotionele intimiteit als zoenen, omhelzen, huilen en
knuffelen. In geen enkele andere sociale praktijk die gedomineerd wordt door

204 'ZE ZUN CR l~'J!El J vOOF GEBOUWD



(heteroseksuele) mannen is er sprake van zoveel informeel onderling lichamelijk con-
tact. Dergelijke uitingen zijn in 'witte' westerse samenlevingen buiten de sport
eigenlijk aileen voorbehouden aan vrouwen. Zo stelt ook Klein (1990, p.132):

"Only athletes and women are allowed to touch and hug in this culture. Athletes
are only allowed this because presumably their masculinity is beyond doubt. "

Terwijl volkssporten als voetbal over het algemeen dus hegemoniale mannelijkheid
ondersteunen en versterken, blijkt hieruit ook de relatieve subcultuur van het voet-
bal. Deze subculturele status wordt versterkt door de relatief grote aanwezigheid
van veel etnische minderheden, met hun 'eigen' sociale en fysieke omgangsvormen
(vgl. Knoppers, 1999).

In de vragenlijst werd de respondenten gevraagd hun mening te geven over fysieke
uitingen en omgangsvormen als knuffelen, ornhelzen en zoenen van mannen en
vrouwen onderling in de sport. De antwoorden van de jongeren zijn ten eerste
onderverdeeid in het positief dan weI negatief beoordelen van dergelijk 'intiem'
gedrag tussen leden van dezelfde sekse.
Een meerderheid van de jongeren (86%)geeft een (enigszins) positieve waardering
aan gedrag van mannelijke sporters dat buiten de context van sport over het alge-
meen als 'homo-erotisch' gelnterpreteerd wordt (zie tabel 5.7).Dat betekent dus ook
dat 14% dergelijk gedrag niet normaal vindt of (sterk) afkeurt. Tussen sporters en
niet-sporters werden geen verschillen gevonden, maar wel geven twee keer zoveel
jongens als meisjes negatieve beoordelingen en meer ailochtonen dan autochtonen.
Over hetzelfde gedrag onder vrouwelijke sporters oordeelt een kleinere groep, waar-
onder relatief veel ailochtone jongeren, negatief.

De positieve en negatieve waarderingen zijn vervolgens verder uitgesplitst naar ver-
schillende antwoordcateqorieen:
• gematigdiexpliciet positief (o.a. 'goed', 'normaal', 'zelf weten', 'leuk', 'grappig',

'lief', 'gezellig');
• voorwaardelijk positief ('moet kunnen', 'ligt eraan', 'ornhelzen wel, zoenen niet')
• teamlemotie ('goed voor teamspirit', 'sportief' 'blijdschap', 'vreugde');
• seksueel positief ('sexy', 'lekker', 'geil');
• gematigd negatief (,niet normaal', 'niks', 'overdreven');
• expliciet negatief ('smerig', 'vies', 'goor', 'ranzig');
• (homo)seksueel negatief ('homo's', 'flikkers', 'lesbies', 'potten');
• expliciete seksevergelijking ('minder erg', 'normaler', 'minder leuk');
• anders (positieflnegatief: 'klef, 'nooit gezien', 'doe ik ook', 'weet niet', 'vies, maar

blijdschap').

Niet aileen zijn jongens over het geheel genomen minder positief over fysieke inti-
miteit onder mannelijke sporters, ze zijn ook minder expli iet positief en noemen eer-
der voorwaarden zoals 'ornhelzen wel, zoenen niet'. Over 'intiem' gedrag tussen
vrouwelijke sporters merkten vooral jongens op dat ze dit 'sexy' of 'cool' vonden.
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Ook enkele meisjes geven dergelijke beoordelingen over mannelijke sporters. Enkele,
voornamelijk mannelijke, jongeren maken expliciet een vergelijking tussen mannen
en vrouwen, waarbij onderlinge 'intimiteit' onder vrouwen meestal minder negatief
beoordeeld wordt.

Van de jongeren die negatief oordelen zijn vooral jongens explicieter negatief dan
meisjes. Bovendien maken voornamelijk allochtone jongens expliciete negatieve ver-
wijzingen naar homoseksualiteit. Hoewel de meeste jongeren onderschrijven dat de
genoemde homosociale 'intimiteiten' gewoon bij de sport horen en bijvoorbeeld
uiting zijn van vreugde en teamspirit, bevestigen deze resultaten eveneens de eer-
der gevonden negatieve houding van vooral (allochtone) jongens tegenover manne-
lijke homoseksualiteit (vgl. ook Thurlow, 2001).
Pranger (1990) geeft aan dat de algemene acceptatie van fysieke contacten tussen
teamsporters voortkomt uit de veronderstelde heteroseksualiteit van de sporters en
tot ironische homo-erotische ervaringen kan leiden onder homoseksuele medespor-
ters. Vanwege de sterk homofobe cultuur is echter maar de vraag hoeveel homosek-
suele voetballers zich langdurig willenlkunnen aanpassen aan een dergelijke cultuur,
waarbij ze hun seksuele gerichtheid moeten verzwijgen. In Hekrna's (1994) studie
benadrukken veel homoseksuele en lesbische sporters juist ook dat de fysiek 'intie-
me' contacten met (al dan niet homoseksuele) medespelers vrijwel nooit een eroti-
sche lading heeft.

'intimiteit' onder sportmannen 'intimiteit' onder sportvrouwen
meisies iongens al/oeht. autoch. totaal meisies iongens al/oeht. autacht. totaal

positief 91 78 80 88 85 89 89 82 94 90
gemoligd/ expl. 71 54 61 65 64 71 60 64 67 66
voorwoordelijk 9 12 9 11 10 9 10 8 10 9
leom/emolie 10 11 9 11 10 7 10 6 10 9
seksueel 1 0 1 1 1 1 5 3 3 3
seksevergelijking 1 4 1 4 3

negatief 8 20 19 12 13 8 9 16 5 9
gemotigd 5 10 9 7 7 6 6 8 4 5
explidel 3 7 7 4 5 2 1 6 1 3
(hemolseksueel 0 3 3 1 1 2 2 1

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabe16.1 Beoordeiing homosociale 'intimiteit' onder sportmannen en -vrouwen, naar sekse en

etniciteit (in %).
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De beschrijvingen ten aanzien van gemengde en homosociale omgangs(v/n)normen
laten twee parallellopende processen van integratie/differentiatie zien. Ondanks
gemiddelde fysieke prestatieverschillen tussen jongens en meisje, vinden veel jonge-
ren het leuk om gemengd te sporten en geven jongens en meisjes daar diverse rede-
nen voor, die onder andere afhankelijk zijn van hun prestatiemotivatie. Niettemin is
er ook een groep jongens en meisjes die liever apart wil sporten, waarbij traditionele
seksestereotype beeldvorming en normatieve omgangsvormen een belangrijke rol
spelen. Hierbij is zowel sprake van inter- en intra-seksespecifieke processen van
affectieve in- en uitsluiting waarbij sociale identificatie, homosociale omgang,
heteroseksuele verlangens en homofobie structurerend zijn. Deze resultaten lijken
grot endeels onafhankelijk van de etnische achtergronden van de jongeren.

6.1.2 Naar etniciteit

In hoofdstuk vier zagen we dat de meerderheid van de autochtone respondenten
alleen met Nederlanders sport (58%),maar tevens een redelijk grote groep in etnisch
gemengd verband sport (41%)Van de allochtone jongeren gaf driekwart aan in een
etnisch gemengde groep te sporten en sport bijna een kwart in een groep zonder
autochtone Nederlanders. Dit zijn vooral de (mannelijke) jongeren die 'op straat'
sporten.
Op basis van deze resultaten kan worden afgevraagd in hoeverre de etnische samen-
stelling van sportgroepen voornamelijk verband houdt met de 'toevallige' etnische
samenstelling van de woon- en sportomgeving, of dat er bijvoorbeeld ook sprake is
van processen van etnische identificatie en distantie (Baerveldt, e.a., 1999; Buijs,
1993; Saharso, 1992).

6.1.2.1 Samen en/of apart?
Na de vraag over de etnische samenstelling van de sportgroep is de respondent en
gevraagd met wie zij het liefst zouden willen sporten. Van de 467 jongeren die deze
vraag hebben beantwoord maakt het de grootste groep (66%)van zowel autochtone
als allochtone respondenten, niets uit (qua etniciteit) met wie ze sporten". Toch zegt
ook 9% (n=31) van de autochtone jongeren (waarvan 69% jongens) bij voorkeur 'met
Nederlanders' te sporten. Onder allochtone jongeren, geeft 12% (n=15, waarvan 92%
jongens; vooral Surinamers en Marokkanen) aan liever met jongeren uit de eigen
etnische groep te sporten. Hoewel de feitelijke etnische samenstelling van een sport-
groep dus niet gebaseerd hoeft te zijn op bewuste keuzes van de jongeren, laten
deze resultaten zien dat sommige, overwegend mannelijke, jongeren wel een etnisch
specifieke voorkeur hebben en het liefst in 'eigen' kring sporten.
De meeste jongeren hebben echter een duidelijke voorkeur voor etnisch gemengde
sportbeoefening, terwijl er in de praktijk nog regelmatig sprake is van gescheiden
circuits (vgl. Duijvendak, e.a. 1999; Lagendijk & Van der Gugten, 1996).Duijvendak,
e.a. (1999)verklaren de door hen gevonden kloof tussen wens ('mengen moet') en
werkelijkheid (sportbeoefening in 'eigen kring') aan de politieke gevoeligheid rond-
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om sociale integratie en cohesie. De auteurs stellen dat de druk om in de sport te
verbroederen lijkt toe te nemen nu de integratie op andere terreinen, zoals onderwijs
en buurt, hapert: "Sport wordt het terrein van de nog niet vervulde belofte van een
multicultureel Nederland. Sport krijgt de zorg voor sociale cohesie." (p.29)

Veel mensen (o.a. beleidsmakers, sporters) zien sport als een sociaal neutrale acti-
viteit die vooral gekenrnerkt wordt door intrinsieke prestatiecriteria die - in tegen-
stelling tot bijvoorbeeid sekse - onafhankelijk zijn van etniciteit. Uit een voorstudie
(Elling & De Knop, 1999)kwam naar voren dat veel mensen niet negatief zijn over
'aparte' sportbeoefening door gehandicapten en ouderen, maar weI wanneer etni-
sche minderheden of homoseksuelen zich 'apart' verenigen. Net als op andere terrei-
nen spelen bij sport echter niet alleen sportintrinsieke motieven en doelen een rol,
maar wordt, met toenemende leeftijd, ook sociale identificatie van belang. Uit eerde-
re studies (Elling & De Knop, 1999; Janssens, 1999; Van Scheiven, 1994)blijkt dat
vooral iets oudere en meer recreatief ingestelde allochtonen kiezen om in 'eigen'
kring te sporten en zich aan te sluiten bij een categorale club, ook al is er bijvoor-
beeld sprake van een relatief grote reisafstand. Jongere en prestatiegerichte alloch-
tonen sporten vaker in etnisch gemengd verband in 'reguliere' clubs.

De onderzochte groep jongeren bevindt zich in de leeftijdsfase waarin sekse en etni-
sche identificatie, alsmede eigen keuzes (in plaats van die van de ouders) en vriend-
schapsnetwerken steeds belangrijker worden. De sportieve gerichtheid van de jon-
geren Em de mate van etnische identificatie (en distantie) lijken daarom van invloed
op de gevonden etnische sportgroepsamenstelling en voorkeuren. Uit de gesprekken
met de jongeren blijkt regelmatig dat de jongeren zich bewust zijn van de (politieke)
gevoeligheid van het onderwerp

6.1.2.2 Etnische identificatie en distantie
In de interviews geeft Hakan aan dat de etnische samenstelling van (sport)groepen
niet helemaal toevallig is:

"Hoe jonger je bent, hoe meer je met verschillende culturen omgaat, hoe
gemengder je vriendenkring is: Surinaams, Marokkaans. Hoe ouder je wordt, hoe
meer je bij elkaar gaat en aparte groepjes krijgt, Nederlanders bij Nederlanders,
Marokkanen bij Marokkanen.

Wanneer ik aan hem vraag waar dat mee te maken heeft zegt zijn vriend Samir 'cul-
tuur', maar geeft Hakan aan dat opleiding ook een rol speelt. Hoewel hij in die zin
gelijk heeft dat nog maar weinig allochtone jongeren doorstromen naar hogere
onderwijsniveaus, verklaart dat echter niet waarom (lager opgeleide) Surinamers,
Marokkanen en Turken ook niet altijd 'mengen' (vgl. Van Niekerk, 1990).
Rene uit vijf-VWObevestigt dat zijn school redelijk etnisch gemengd is, maar zijn
klas slechts enkele allochtone Ieerlingen telt. Hij woont zelf in een 'zwarte' buurt,
waar veel op straat gevoetbald wordt. Hoewel hij bij zijn voetbalclub ook in een
etnisch gemengd team speelt, speelt hij Diet zo vaak met de jongeren uit zijn buurt.
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De oorzaak daarvoor legt hij vooral bij de geslotenheid van de allochtone jongeren.
Bij ons in de buurt wonen toch overwegend buitenlandse jongeren en die zijn wat
geslotener. Dus heb ik niet zoiets van daar ga ik eens naar toe. Soms voetbal ik
daar mee of zo, maar ga er niet echt elk de dag naar toe.

Vooral autochtone jongeren verklaren dat hun geringe ontmoeting en omgang (in de
sport) met allochtone jongeren voortkomt uit de beperkte aanwezigheid of afwezig-
heid van etnische minderheden op school, in de buurt en/of in de sport. De meesten
gaan er van uit dat hun geringe omgang met allochtonen niets te maken heeft met
etnische identificatie en distantie of leggen de oorzaak van het geringe contact voor-
al bij allochtonen. Jan zegt: "Het is een apart groepje en die voetballen samen." Uit
opmerkingen van Koen, die op een 'zwarte' school zit en aan karate doet met voorna-
melijk Marokkaanse jongens, blijkt dat ontmoeting niet automatisch leidt tot meer
identificatie of minder afstand.

"Et is weI een heel qroot mentaliteitsverschil, tussen allochtonen en autochtonen,
denk ik. Ik vvil echt niet discrimineren, maar ik vind vaak de meeste buitenlandse
jon geren, vooral Marokkaanse jongens een beetje patserig, stoer doen, grate
bekken. Over het algemeen dan, er zitten oak goede tussen. "

In vergelijking tot allochtone jongeren benoemen autochtone jongeren hun eigen
etnische achtergrond minder vaak. Omdat zij tot de etnische meerderheid behoren is
etniciteit vooral zichtbaar in relatie tot de allochtone 'ander'. Dat autochtonen zelf
ook een specifieke etnische achtergrond hebben blijft echter vaak onzichtbaar (vgl.
hooks, 1995; Leeman, 1994; Weiss, 1999).

De gelnterviewde allochtone jongeren hebben vaker, al dan niet op basis van nega-
tieve ervaringen, bewust gekozen voor een meer exclusieve sociale omgang (waar-
onder sportbeoefening) in 'eigen' kring. In relatie tot sportbeoefening en andere vrij-
etijdsactiviteiten is er vaak in vrij sterke mate sprake van etnische identificatie met
de 'eigen' groep of andere allochtonen. Samir zit in een klas met voornamelijk
autochtone jongens en heeft ook bij een gemengde vereniging gevoetbald, maar in
zijn vrije tijd trekt hij vooral op met Turkse jongens, waar hij ook wekelijks mee voet-
balt in het park. Hij is een beetje vaag over de omgang met zijn autochtone klasge-
noten en lijkt niet goed te weten of en hoe hij moet aangeven dat zijn voorkeur uit-
gaat naar de omgang met (andere) Turkse jongens.

"Bij mij in de kJasziin 15 van de 20 jongens Nederlands ..Daar ga ik we) mee am
en daar spreek ik oak wet eens mee af om uit te gaan of iets anders te doen...
Dan zeg ik weI dat ik kom, maar dan kom ik niet. Andere dingen. (I: Je belt ze niet
op am mee te gaan voetballen?) Nee, maar ze wonen ook niet allemaal in de
buurt. "

In relatie tot de sportmedia en hun sporthelden zagen we al eerder dat de
Surinaamse Roy en Diane duidelijk gericht zijn op de Surinaamse cultuur en zich
sterk identificeren met 'zwarte' mensen. In relatie tot hun vriendschapsnetwerken,
waarmee ze ook sporten, zeggen ze:
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"(Roy.) Vijfennegentig procent is Surinaams. Ik heb ook wei vrienden die
Antilliaan zijn enzo, maar de meeste zijn Surinaams, dat is ook de kring waar ik in
vertoef. Bij ons in de familie is mijn huis oak jouw buis en zo leer je dan weer
nieuwe vrienden kennen. Het is wei grappig dat er geen een Nederlander bij zit. ..
Je trekt meer naar Surinamers toe, omdat je die beter kent, je voelt je vrijer. Bij
Nederlanders moet je oppassen wat je zegt enzo, je voelt je minder op je gemak.
(Diane:) Ik heb Joegoslavische, Surinaamse, Filippiiuse, Indonesische, Afrikaanse,
Engelse. Maar het zijn tach allemaal allochtonen. Als ik er nu zo over nadenk, dan
heb ik daar dezelfde reden voor als hem. Vroeger waren wei twee Nederlandse
meisjes m'n beste vriendinnen. Maar ik voel me tach lekkerder onder de allochto-
nen."

Ook de Surinaamse Sarah, die niet zoals Diane en Roy op een 'zwarte' school zit
geeft aan dat ze ondanks het geringe aantal Surinamers op school, elkaar toch
opzoeken. De Marokkaanse Farida, daarentegen, heeft haar vorige school, waarnaar
verwezen werd met de uitdrukking 'Paramaribo is gelanceerd', bewust ingeruild
voor een relatief 'witte' school. Ze gaat liever met Nederlandse meisjes en jongens
om dan met Marokkanen, wat haar door de Marokkaanse jongeren niet altijd in dank
wordt afgenomen, evenals het feit dat ze accentloos Nederlands spreekt.

Uit de diverse verhalen van de jongeren blijkt kortom dat naast ontmoetingskansen,
ook (al dan niet bewust) sprake is van processen van etnische identificatie en distan-
tie, die onder andere voortkomen uit verschillen in maatschappelijke posities tussen
autochtone en ailochtone jongeren, dominante beeldvorming over 'de ander' en
eigen ervaringen met vooroordelen en discriminatie (Hail, 1991; hooks, 1995;
Saharso, 1992).De resultaten onderbouwen en relativeren de contacthypothese,
waarbij wordt verondersteld dat interetnische ontmoeting vooroordelen wegneemt
en vriendschappen bevordert en daarmee bijdraagt aan sociale integratie (Baerveldt
e.a., 1999; Chu & Griffey,1982).Ontmoeting in de sport vergroot weliswaar de kans
op positieve etnisch gemengde relaties, maar, net als sekse, blijft etniciteit een struc-
turerende factor in identificatie en omgang.

Uit de geobserveerde gymnastieklessen bleek dat er over het algemeen sprake was
van etnische menging, maar dat etnische groepsvorming eveneens regelmatig
optrad. In aile geobserveerde klassen was de etnische meerderheid autochtoonJ'wit'
en was steeds ongeveer een kwart tot een derde allochtoon/tniet-wit'i- Zowel alloch-
tone meisjes als jongens bleken regelmatig naar elkaar toe te trekken, hoewel de
jongeren niet altijd dezelfde etnische achtergronden hadden. Zo bleven in de vier
havo meisjes les (n=22) drie van de in totaal zeven niet-witte meisjes de hele les
langs de kant zitten. In een vier havo jongensklas bleven twee Turks/Marokkaanse
jongens de hele les bij elkaar en ook bij een vier mavo klas jongens zaten vier van de
zeven allochtone jongens naast elkaar op de bank. Bij het basketbaltoernooi was er
geen voUedigallochtoon team, maar stonden jongens met diverse niet-Nederlandse
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achtergronden regelmatig bij elkaar. Dat betekent kortom dat ook autochtone jonge-
ren voornamelijk met elkaar optrekken 'in eigen kring'. Deze vormen van etnische
differentiatie zijn waarschijnlijk het resultaat van zowel processen van etnische
insluiting (op basis van identificatie) en uitsluiting (op basis van etnische distantie).

'Cool pose'
De houding van sommige allochtone jongens in de geobserveerde lessen lichamelijke
opvoeding kan omschreven worden als een soort 'cool pose', welke Majors (1990)
relateert aan een expressie van 'zwarte mannelijkheid'. Enerzijds toonden deze jon-
geren duidelijk hun vaardigheid in bepaalde sporttechnieken en anderzijds straalden
ze een ontspannen en 'laissez fair' attitude uit.
Tijdens een circuittraining laat een 'zwarte' jongen bijvoorbeeld zien dat hij een
bepaalde (vechtsport}oefening met stok onder de knie heeft, maar doet hij bij sommi-
ge oefeningen (bijv.buikspieren) helemaal niet zijn best. Ook verbaal is deze jongen
erg aanwezig, wat ook geldt voor enkele andere niet-witte jongens in dezelfde klas
die bovendien groter zijn dan de rest. De geobserveerde cool pose houding van deze
jongens kan mogelijk verklaard worden doordat ze groter (en mogelijk ouder) zijn en
daardoor 'mannelijker' en meer volwassen dan hun klasgenoten. In een gemengde
drie atheneumklas blijkt een grote (en oudere) autochtone jongen eveneens erg
populair. Hij komt wat later naar de les, waarbij de jongeren moeten sprint en en
geeft aan dat hij tegen de jongen met de snelste tijd willopen. Onder de (ailochtone
en/of autochtone) meisjes werd een dergelijke cool-pose houding niet gesignaleerd.
Zowel enkele sportief vaardige meisjes als zij die niet hun best deden of helemaal
niet meededen leken tot de meest populaire leerlingen te behoren.
Bij een jongensgroep zijn twee 'zwarte' jongens duidelijk de uitblinkers in voetbal en
stell en zich ook populair op. Twee andere niet-witte jongens (waaronder een Zuid-
Aziatische jongen) houden zich daarentegen juist erg op de achtergrond. In de reeds
besproken literatuur is vooral aandacht voor de positie van en (internalisering van)
stereotype beeldvorming over 'zwarte' jongens in de sport (vgl. hoofdstuk twee en
vijf). In zijn studie naar Zuid-Aziatische (waaronder veel Pakistaanse) jongens in
Engeland laat Fleming (1995) echter zien dat de dominante beeldvorming over Zuid-
Aziaten in relatie tot sport juist is dat ze 'zwak' en 'onsportief' zijn. Omdat in de door
rnij geobserveerde lessen slechts een zeer kleine rninderheid een Zuid-Aziatische
achtergrond leek te hebben, kan hierover geen definitieve uitspraak worden gedaan,
maar weI is duidelijk dat niet aile ailochtone jongens zichzelf als 'betere sporters'
zien of door anderen zo gezien worden.

Ik kom straks nog terug op de ontmoeting en kenmerken van de drie 'beste' vrien-
den van de respondenten, maar ga eerst in op de affectieve relaties die jongeren
hebben met hun medesporters.

S elAtE Nt.~WERKEN, V~IEND5CHAPPfN EN OMG.f,NGsvORMEN IN DE SPORl 211



6.2 Sport en vriendschapsnetwerken

In deze paragraaf staat vooral de vraag centraal in hoeverre medesporters als vrien-
den gezien worden en in welke mate vriendschapsrelaties in de sport ontstaan en/of
versterkt worden.

6.2.1 Medesporters vrienden?

Uit onderzoek is bekend dat, naast gezondheid en presteren, de sociale dimensie
voor veel kinderen en volwassenen een van de belangrijkste motieven en betekenis-
sen is van sportbeoefening (bijv. Baar 1997; DSP, 2000; Vanreusel & Bulcaen, 1992).
Minder inzicht is er echter in de aard van de sociale relaties in sport. In een stu die
naar de sociale betekenis van sportverenigingen in nieuwbouwwijken vonden Van
der Poel & Roques (1999) dat de helft van de sporters samen met vrienden sporten
die zij daarvoor al kenden en dat 39% via de sport nieuwe vrienden hadden ontmoet.
Uit studies onder diverse sociale graepen (allochtonen, ouderen, gehandicapten,
homoseksuelen; Elling & De Knop, 1999) en sportvrouwen (Pfister,1999) bleek niet
aileen dat regelmatig nieuwe vriendschappen worden opgedaan in de sport, maar
dat vriendschappen buiten de sport over het algemeen als intiemer en diepgaander
worden omschreven:

"Selbst wenn private Freuden und Probleme mit Sportfreundinnen besprochen
werden k6nnen, so werden diese Beziehungen doch haufig eher als oberflachig,
die Fre undschaften 'von draussen' dagegen als 'tiefergehend' beschrieben. "
(p.227)

Medesporters worden over het algemeen kortom meer als kennissen of collega's
gezien dan als goede vrienden. Uitzonderingen hierap vormen fanatieke (top)spor-
ters en trainers die vrijwel hun hele sociale leven random de sport opbouwen (vgl.
ook Knoppers & Bouman, 1998a, p. 25). Sportvriendschappen lijken meer aan te slui-
ten bij de typische doe-vriendschappen tussen jongens en mannen. Meisjes en vrou-
wen zouden daarentegen meer intieme een-op-een vriendschappen onderhouden
(Allan, 1989; Naber, 1991; De Waal, 1989).

De resultaten van het kwantitatieve onderzoek laten zien dat ongeveer tweederde
van de jongeren enkele of de meeste medesporters als vrienden beschouwt. Een
rninderheid van 12% ziet aile medesporters als vrienden en 17% beschouwt daaren-
tegen geen van de medesporters als vrienden. Ten aanzien van deze verdeling zijn
er nauwelijks verschillen tussen jongens en meisjes en tussen ailochtonen en
autochtonen. WeI beschouwen allochtone jongens het vaakst aile medesporters als
vrienden en zien autochtone meisjes het vaakst geen van de medesporters als vrien-
den.
Vrijwel aile sporters (96%) hebben ook andere vrienden naast hun sportvrienden.
Meisjes geven vaker dan jongens aan dat de meeste vrienden geen sportvrienden
zijn. Zesentwintig jongeren gaven aan geen vrienden buiten hun sportvrienden te
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hebben. Dat geldt het vaakst voor allochtone jongens (6%)en het minst vaak voor
autochtone meisjes (2%). Wanneer naar organisatievorm gekeken wordt hebben ver-
enigingssporters (en vooral meisjes) minder vaak alleen vrienden via de sport.
Mogelijke verklaringen voor de gevonden verschillen zijn dat allochtone jongens
vaker sporten met bestaande vrienden en/of dat zij vriendschap bijvoorbeeld ruimer
interpreteren dan bijvoorbeeld autochtone meisjes.

6.2.1.1 Wat zijn 'echte' vrienden?
Hoewel dit onderzoek de waarde van sociale contacten binnen de sport bevestigt,
komt in de interviews ook de relatief oppervlakkige aard van de meeste sociale rela-
ties in de sport naar voren. De meeste jongeren beschouwen hun mede-sporters niet
zozeer als 'echte' vrienden, maar meer als goede kennissen. Zo antwoordt Hakan op
mijn vraag of zijn medesporters vrienden zijn:

"Meer kennissen dan vrienden. Wij {wijst naar vriend, AEJ ziin vrienden en
trekken eIke dag met elkaar op. Maar dat zijn meer jon gens die je kent. Je doet er
wel eens wat mee, toevallig, maar vaak mee omgaan niet. We ziia meestal met
een vriendengroepje van 6-7 jongens en dan bel je nog wat anderen op of die kom
je tegen en dan vraag je of ze zondags komen voetballen. "
Koen zegt: Via sport heb ik nooit zuIke vaste vrienden, waarmee je ook gaat stap-
pen, enzo. Dat zijn wel goede vrienden, daar niet echt van...., anders."

In eerste instantie lijken persoonlijke contact en in teamsporten, zoals voetbal, inten-
siever, want er moet samengewerkt worden en na de training of wedstrijd wordt
vaak nog wat gedronken. Maar hoewel er veel wordt gepraat, gebeurt dit vaak op
een relatief oppervlakkige manier. Het onderwerp blijft voornamelijk beperkt tot
sport en persoonlijke onderwerpen worden meestal niet besproken. Dergelijke
'sportvriendschappen' waren in het verleden vooral voorbehouden aan jongens en
mannen, terwijl meisjes en vrouwen in hun vriendschappen tradition eel gezien meer
gericht zijn op 'een beste vriend' waar alles mee besproken wordt. Omdat ook veel
sportende meisjes verwijzen naar de relatieve oppervlakkigheid van de meeste
sportvriendschappen, kan geconcludeerd worden dat de aard van de sportvriend-
schappen niet zozeer gekoppeld is/was aan de sekse van de beoefenaars (traditio-
neel gezien vooral mannen), maar meer met de aard van het contact samenhangt.
Dat sportvriendschappen over het algemeen niet erg intiem zijn, betekent echter niet
dat deze rninder (tijdelijke) waarde hebben.
Vooral wanneer jongeren slechts korte tijd een bepaalde sport beoefenen en slechts
een of twee keer in de week is het natuurlijk niet verwonderlijk dat er niet zo snel
goede vriendschappen ontstaan. Ook het adhoc karakter van straatbasketbal en -
voetbal betekent dat jongeren heel veel sociale contacten opdoen, maar de inten-
siteit van die 'vriendschappen' gaat meestal niet verder dan hallo-zeggen als je
elkaar tegenkomt op straat, stellen Sarah, Diane en Marcel. Natuurlijk verandert de
aard van de sociale omgang wel enigszins, naarmate jongeren langer met elkaar
sporten. Marcel ziet de jongens met wie hij op straat speelt als 'sociale contacten':
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"Maar met judo, daar heb ik weI vrienden mee gemaakt, dat komt omdat je dat
jaren met elkaar doet en op den duur ga je met elkaar praten enzo."

Rene zit ook al acht jaar op voetbal en beschouwt zijn medesporters dan ook als
goede vrienden. Maar het zijn weI andere vriendschappen dan die van school: "Je
bent bezig en praat met over dingen, die je bijvoorbeeld op school wei zou doen."
Petra doet al zo'n jaar of tien aan badminton en heeft daar ook een goede vriendin
ontmoet, maar de meeste anderen beschouwt ze meer als kennissen. Heleen doet al
zes jaar aan stijldansen, maar ziet de meisjes en haar vaste danspartner niet als
echte vriend(innen). Datzelfde geldt voor Annet die al zo'n vijf jaar aan jazz ballet
doet:

'De meisjes die er zitten ken ik al heel lang en het was wel grappig want daar
kwam ik oak oud-klasgenoten tegen. Maar met echt zulke goede vrienden. Ik ken
ze vvel en we spreken oak wel eens wat at, maar niet echt speciaal.

Patrick en Susan beschouwen hun medesporters weI als goede vrienden. Susan ziet
een aantal van haar sportvrienden bovendien elke dag op school. Patrick geeft aan
dat hij een goede 'broeders'band heeft met zijn (Marokkaanse) medesporters; toch
blijkt dat zijn drie neefjes zijn 'echte' vrienden zijn. Etniciteit en leeftijd blijken hier-
bij van belang.

"Ik heb wel gemerkt, er ziin sommige Marokkanen die kijken neer op donkere
mensen. Wanneer je met elkaar opschiet krijg je een soort broedersband. Als
iemand een jonger meisjes had of zo, dan komen ze voor elkaar op. We gaan oak
vaak weg in het weekend, samen uit eten na een wedstrijd, we hebben echt een
goede band... Ik ben de enige die veel omgaat met Marokkanen ... Meestal ga ik
met mijn drie neefjes am.... Met de Marokkanen kan ik wei opschieten, maar met
hen is het een beetje moeilijk want de grate kinderen zijn op een hogere school,
die ziin ouder. Die anderen zijn te jong am echt mee uit te gaan. Met uitgaan ga ik
liever met die drie neefjes mee. "

Ook enkele andere jongeren geven in de interviews aan dat de leeftijdssamenstelling
van hun sportgroep afwijkt van hun eigen leeftijd doordat de meesten ouder of jon-
ger zijn en er daarom minder aansluiting is.
Dat sociale contacten en vriendschappen in de sport weI gedeeltelijk sportoverstij-
gend zijn, maar tevens ten dele verschillen van andere vriendschappen blijkt uit de
antwoorden op de vraag welke (overige) activiteiten de jongeren met hun
(sport)vrienden ondernemen.

6.2.1.2 Sociale activiteiten met (sport)vrienden
Naast gezamenlijk sporten doen de meeste sporters (85%)ook regelmatig andere
activiteiten met hun sportvrienden. Sporters die voornamelijk in een sportschool
sporten (waaronder veel allochtone meisjes) zijn het minst (80%)actief met hun
medesporters buiten de sport en 'buurtsporters' het meest (89%).Ook van de spor-
ters die aangeven geen van de medesporters als vriend(inn)en te beschouwen,
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onderneemt zo'n driekwart nog wel eens andere activiteiten met medesporters.
Bij elkaar op bezoek gaan en bioscoopbezoek scoren het hoogst als sportoverstijgen-
de sociale activiteiten, gevolgd door praten (zie tabel 6.2).3De hierarchie in de acti-
viteiten die de respondenten ondernemen met hun sportvrienden komt overeen met
het activiteitenpatraon van de overige vriendennetwerken van de jongeren. Ook
ondernemen jongens en meisjes met verschillende etnische achtergranden over het
algemeen dezelfde soort activiteiten, hoewel er tevens verschillen bestaan. Jongens
hangen bijvoorbeeld vaker rand dan meisjes; meisjes praten meer dan jongens en
allochtone jongeren gaan vaker naar de bioscoop dan autochtonen.
Vrijwel aile activiteiten, met uitzondering van 'randhangen', worden echter vaker
met hun overige vrienden gedaan dan met sportvrienden; vooral de meer 'intieme'
activiteiten zoals bij elkaar op bezoek gaan en met elkaar praten. Dat geldt zowel
voor jongens als meisjes, maar wel voornamelijk voor autochtone jongeren.
Allochtone jongeren lijken kortom minder verschil te maken tussen 'sportvrienden'
en 'andere vrienden' en mogelijk bestaat er bij hen ook een gratere overlap. Dit is
niet vreemd gezien het gegeven dat allochtone jongeren minder vaak in een vereni-
ging en vaker 'ongeorganiseerd' (in 'eigen' kring) in publieke ruimten sporten in ver-
gelijking met autochtone jongeren. Ook geven allochtone jongeren aan vaker rand te
hangen met hun 'gewone' vrienden. Dit zou kunnen betekenen dat sociale netwer-
ken en daarmee het 'sociale kapitaal' (Putnam, 2000;Veenman, e.a., 1999)van all-
ochtone jongeren minder gedifferentieerd en gefragmenteerd is en juist meer (gege-
neraliseerde) reciprociteit+ kent dan sociale netwerken van autochtonen, die vaker
op verschillende (sport)clubjes zitten.

Uit de interviews komt naar voren dat jongeren weliswaar diverse activiteiten met
medesporters ondernemen, maar vooral met diegenen die ze allanger kennen of ook

sportvrienden overige vrienden
sekse etniciteit totool sekse etniciteit totool
iongen meisie allochl. auloeh/. iongen meisie olloehl. auloeh/.

n (290) (240) (I 50} (380) (530) (450) (530) (340) (640) (980)

huisbezoek 55 68 •• 60 62 61 68 84 ... 67 81 ••• 76
bioseoop 55 68 •• 74 55 ••• 61 63 79 ••• 72 71 71
proten 45 73 ... 61 56 58 64 82 ••• 68 77 •• 73
winkelen 40 63 ••• 55 48 51 50 78 ••• 53 72 ••• 65
bor/disco 46 45 42 47 45 53 47 41 55 ••• 50
spelletjes 39 24 ••• 39 30 • 33 39 52 ••• 46 46 46
rondhongen 49 39 • 42 45 44 54 37 ••• 57 39 ••• 45

Chi kwadraat; • < .05; •• P < .01; ••• p < .001

TabeJ6.2 Sociale activiteiten die jongeren met hun (sport)vrienden ondernemen (in %).
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in andere context en zien. Teamsporters en individuele sporters die enkele malen per
week trainen, lijken over het algemeen iets sociaal actiever met hun medesporters.
Simon geeft aan dat hij zijn (hockey)teamgenoten bijna allemaal als goede vrienden
beschouwt waarmee hij ook regelmatig naar de stad of de film gaat. Ook turner Paul
gaat wel eens uit met zijn medesporters en doet daarnaast nog allerlei andere acti-
viteiten voor de vereniging. Rene doet met zijn verenigingsvoetbalvrienden weinig
anders dan voetbal en at en toe wat computeren. Bij zijn schoolvrienden gaat hij wel
regelmatig op bezoek. Sarah benadrukt juist sport als een activiteit die ze samen met
haar mannelijke vrienden kan doen.

"Met jon gens kan ik allebei doen, als ik zin heb am te sporten ga ik sporten, als ik
naar de film wil, ga ik naar de film. Bij meisjes is het meer eenzijdig, dan kan ik
niet vragen of ze een potje willen voetballen. "

Judith die op vrij hoog niveau volleybalt geeft aan dat ze anders omgaat met haar
sportvrienden dan met haar vrienden van school, waar ze wel eens mee uit of naar
de bioscoop gaat. Bij haar lijken de sportvrienden juist dichterbij te staan:

"Vat komt denk ik omdat je meer van elkaar verwacht tijdens het sporten in een
vereniging. n

Veel andere meisjes geven echter aan dat ze met hun goede vriendinnen juist veel
praten over allerlei dingen, terwijl de omgang met hun sportvrienden voornamelijk
beperkt blijft tot at en toe uitgaan.

De resultaten laten zien dat sportbeoefening bij somrnige jongeren heeft geleid tot
ontmoeting van vrienden enlof versterking van vriendschappen, maar dat voor de
meeste jongeren sportvriendschappen zeker niet meer diepgang hebben dan ander-
soortige vriendschapsrelaties. Somrnige jongeren ontmoeten 'de (etnische) ander'
weliswaar vooral via de sport, maar dat betekent niet dat daardoor ook sprake is van
interculturele uitwisseling en dat jongeren elkaar ook beter leren kennen en begrij-
pen door sport. Dit zou betekenen dat sport mogelijk minder bijdraagt aan (sociaal-
atfectieve, etnische) integratie, dan door veel beleidsmakers en in de algemeen gel-
dende publieke opinie vaak wordt verondersteld. Hoewel sport wellicht niet op grote
schaalleidt tot het aangaan van nieuwe, multi-etnische, vriendschappen, is het wel
een activiteit die bestaande, vooral mannelijke, vrienden(groepen) gezamenlijk
ondernemen en kan bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van homosociale
culturen (vgl. Duyvendak, e.a., 1998; Van der Poel & Roques, 1999; Saharso, 1992).

Het verenigingsleven, dat opgebouwd is volgens het principe voor-en-door-Ieden,
lijkt in eerste instantie meer sociale inbedding te kunnen bieden aan jongeren dan
het meer vrijblijvende en ad hoc karakter van sporten in een sportschool of op straat.
Veel jongeren vertonen echter ook 'zapgedrag' in relatie tot verenigingslidmaat-
schappen, waarbij weliswaar steeds nieuwe, maar vooral ook vluchtige en relatief
weinig diepgaande sociale contacten worden opgedaan. Daarnaast hebben veel
(autochtone) jongeren een druk bezette vrijetijdsprogramrnering, waarbinnen een
paar uurtjes sporten in de vereniging per week vooral om de sport en minder om het
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sociale karakter draait. Bij allochtone jongeren lijkt hun sportparticipatie meer inge-
bed binnen bestaande familie- en buurtnetwerken, waardoor sociale netwerken min-
der gedifferentieerd ziin. Dat allochtone jongeren minder in geinstitutionaliseerde
sportverbanden verkeren, betekent echter oak dat zij minder kunnen 'profiteren' van
het daar beschikbare extra (autochtone) sociale kapitaal en de daaraan gekoppelde
ontwikkelings- en informatiemogelijkheden (Veenman, e.a., 1999).
De sociale meerwaarde die veel beleidsmakers aan sportverenigingen toeschrijven
zou echter wel eens grotendeels gebaseerd kunnen zijn op (geidealiseerde) beelden
van de traditionele vereniging (vgl. Anthonissen en Boessenkool, 1998).Dat de sport-
deelname in verenigingsverband onder jongeren nag steeds haag is (in tegenstelling
tot bijvoorbeeld participatie in kerkelijke verbanden) betekent niet dat sportverenigin-
gen in even sterke mate als vroeger betekenis hebben als een soort 'tweede thuis'.

6.2.1.3 Sporter als socia le identiteit?
Omdat sport onder de meeste jongeren wel een (belangrijke) activiteit is die ze al
dan niet met vrienden ondernemen, kan de vraag gesteld worden in hoeverre het
voor jongeren oak een vorm van sociale identificatie is: zien de jongeren 'sporter' als
een sociale identiteit (vgl. Noord-Amerikaanse jongeren; zie bijv. Bradford Brown e.a
1994; Youniss, e.a, 1994)7
Ongeveer tien procent van de jongeren (n=128) rekent zichzelf tot een bepaalde jon-
gerengroep; ongeveer evenveel ailochtonen als autochtonen en evenveel Tilburgers
als Amsterdammers, maar meer jongens (21%)dan meisjes (6%; p < .001).5Op de
vraag tot welke groep ze behoren noemen de meeste jongeren vervolgens gewoon
een bepaalde groep, maar sommigen geven aan dat anderen hen waarschijnlijk in
een bepaalde groep zouden plaatsen: 'ik denk dat anderen mij een alto vinden'.
De grootste jongerengroep onder de respondenten zijn de 'kakkers' (n=23).6De overi-
ge groepen zijn gabbers (15),hardrockers (14), diverse etnische groepen of 'gangs'
(12), hip-hoppers ( 8), skaters (7), alto's (4), et cetera's (4) en nog enkele andere groe-
pen? (13). Vrijwel aile 'kakkers' en 'gabbers' zijn autochtoon en afkomstig uit Tilburg;
de 'hiphoppers' en bepaalde etnische groepen/gangs ('turken', 'mqarba', 'mtiioa's')
zijn grotendeels ailochtoon en komen vooral uit Amsterdam. (Autochtone) hardroc-
kers en (voornamelijk allochtone) skaters komen in beide steden VOOI. De meeste van
deze groepen bestaan uit jongens en meisjes of voornamelijk uit jongens. Opvailend
is dat de enige groep waartoe meer (ailochtone) meisjes (5) dan jongens (2) zich
rekenen, een sportgerelateerde groep is: de 'skaters'. Niettemin vinden twee meisjes
van deze groep dat ze niet aan sport doen.
Zoals verwacht, is 'sporter' geen aparte sociale identiteit op basis waarvan jongeren
zichzelf of anderen indelen. WeI zijn bepaalde jeugdculturen meer of minder aan
(bepaalde takken van) sport en specifieke organisatievorrnen gerelateerd (vgl,
Brinkhoff, 1992; Lenz, 1989).Opvallend is dat jongeren die zeggen deel uit te maken
van een jongerengroep iets vaker sporten (74%) dan de jongeren die zichzelf geen
specifieke sociale (jeugd)identiteit toeschrijven (62%; p < .01).Vooral de mannelijke
leden van (jeugd)subculturen doen veel aan sport: maar liefst 89% van de mannelijke
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'kakkers' sport. Bovendien is 83% van de sportende kakkers in verenigingsverband
actief, voornamelijk in hockey. Deze laatste resultaten bevestigen het sociale imago
van hockey, zoals dat naar voren kwam in het vorige hoofdstuk. Kakkers zijn daar-
mee sterker dan de overige jeugdculturen institutioneel qeinteqteerd (Brinkhoff,
1992).8 Jongeren die tot muziek-gerichte jeugdculturen behoren (bijv.hardrockers,
gabbers, hiphoppers) zijn vaker actief in 'mannelijk' getypeerde sport en en minder
vaak in verenigingsverband. In hedonistisch ingestelde jeugdculturen zouden vooral
sportclubs en fitnesscentra populair zijn, waarbij de stilering van het lichaam cen-
traal staat. Uit de eerder gepresenteerde resultaten (hoofdstuk 4 en 5) kwam al naar
voren dat fitness en een gerichtheid op uiterlijk, niet zozeer subculture le kenmerken
zijn, maar behoren tot de hegemoniale jongerencultuur.

'Sporter' is kortom geen aparte jongerenidentiteit en evenmin een onderscheidend
kenmerk tussen de meer op volwassen waarden en normen gerichte meerderheid en
specifieke jeugdculturen. WeI zijn jeugdculturen ten dele gerelateerd aan beoefening
van bepaalde typen/takken van sport en organisatievormen. Een sterke gerichtheid
op een specifieke subcultuur of vriendschapsnetwerken kan kortom mogelijk de
wijze van sportdeelname beinvloeden. Dit is afhankelijk van de mate waarin jonge-
ren hun betrokkenheid bij een bepaalde groep als een 'way of life' zien, of dat ze
meer uitproberen van waar en bij wie ze zich (op bepaalde momenten) het beste
thuis voelen. Voor sommigen kan natuurlijk ook hun sportdeelname centraal staan:
je vrienden zoek je bij de activiteit die je leuk vindt. De meeste jongeren lijken echter
een soort tussenpositie in te nemen. Om te kijken in hoeverre jongeren vooral intrin-
siek gemotiveerd zijn om te sporten of dat ze sport vooral zien als een sociale acti-
viteit heb ik de jongeren de keuze voorgelegd of ze liever met vrienden of liever met
jongeren met een vergelijkbaar vaardigheidsniveau sporten.

6.2.1.4 Functionele en sociale motivaties: liever met vrienden?
Op de vraag of ze liever met vrienden of met jongeren van vergelijkbaar niveau spor-
ten zegt de helft dat het hen niet uitmaakt. Ongeveer een derde zegt liever alleen
met vrienden te sporten en een op de vijf jongeren sport liever samen met jongeren
met een vergelijkbaar vaardigheidsniveau (zie tabel 6.3). Hierbij zijn geen significan-
te verschillen naar sekse en/of etnische achtergrond gevonden.
De verklaringen voor een bepaalde voorkeur kunnen worden onderverdeeld in een
aantal subcateqorieen. De jongeren die het niet uitmaakt, maken vooral opmerkingen
in de trant van dat het allebei gezellig, leuk of goed is of dat het sporten zelf het
belangrijkste is, ongeacht met wie (70%).Coakley (1998) geeft aan dat jongeren vaak
heel handig zijn in het aanpassen van spelregels tijdens informeel sporten (in parken
en op pleintjes) waarbij actiegerichtheid en inclusiviteit belangrijke aspecten zijn. In
ieder geval gaat het hierbij am een intrinsieke sportlbewegingsmotivatie: de jonge-
ren geven aan plezier te beleven aan het sporten zelf, waarbij het plezier voor hen
niet per definitie afhankelijk is van absolute prestaties en gelijke vaardigheidsnive-
aus (vgl. Buisman, 1995).
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Andere jongeren geven expliciet aan dat hun voorkeur afhangt van het situationele
doel is: prestatie/niveau dan weI gezelligheid. Met vrienden is vooral voor de gezel-
ligheid, maar als ze 'voor de prestatie' of 'op niveau' willen sport en dan doen ze dat
liever met mens en die even goed zijn als zijzelf. Deze argumentatie komt overeen
met eerder gevonden resultaten onder volwassenen die tot specifieke sociale groe-
pen behoren (Elling & De Knop, 1999). In deze studie onder etnische minderheden,
homoseksuelen, gehandicapten en ouderen noemden enkele respondenten van alle
groepen dat ze of achtereenvolgens hadden gekozen van prestatief gemengd naar
meer sociaal-recratief in 'eigen' kring of naast elkaar participeerden in 'regulier' en
'categoraal' verband.
Voor weer anderen blijkt het niveau en de vriendenclub overeen te komen. Zij heb-
ben hun vrienden mogelijk vooral in de sport opgedaan en/of hebben een gemiddeld
vaardigheidsniveau, dat niet erg hoog, maar evenmin erg laag ligt. Ook geven som-
migen aan dat je altijd van elkaar kunt Ieren en/of vrienden kunt maken. VOOIenke-
len, tenslotte, maakt het niet uit omdat ze toch niet van sport houden.

De groep die ervoor kiest om alleen met vrienden te sporten is het meest eenduidig.
Het gaat hen vooral om de gezelligheid en de activiteit zelf, sport, lijkt van minder

aantal (n) percentage (%)

maakt niet uil 300 SO
allebei gezellig/leuk/goed 210 70
afh. v, reden sport:plezier vs niveau 30 10
even goed/ geen onderscheid 30 10
je van elkaar leert/vrienden maakt 25 8
sport toch niet leuk 5 2

aileen vrienden 270 29
gezelliger /101/ plezier /Ieuker 200 74
kan mezelf zijn/vertrouwd/ken ik 70 26

aileen gelijk niveau 180 21
anders frustrerend/ n iets aan 60 33
competitie/ prestatie/ niveau/beter /Ieren 80 35
kan altijd gezellig worden/toch bevriend 30 17
ben zelf ook niet de beste 10 6

101001 7S0 100

Tabel 6.3 Argumenten am het liefst met jangeren met een gelijk niveau of met vrienden te

sparten.
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belang (74%).Ze zien sport dus niet zozeer als een activiteit om te presteren of nieu-
we vrienden te maken, maar vooral als een vrijetijdsactiviteit die ze met vrienden
ondernemen. Ook merkt een kwart van de jongeren die voor deze optie best op dat
het belangrijk is dat ze de medesporters (goed) kennen, omdat ze hen vertrouwen en
zich daarom 'meer op hun gemak' voelen. Mogelijk zijn ze zelf minder goed in sport,
of zijn ze onzeker over hun sportprestaties, maar weten ze dat ze door hun vrienden
in ieder geval niet buitengesloten zullen worden.

De groep die voor 'qelijk niveau' kiest, is waarschijnlijk grotendeels beter in sport
dan hun vrienden. Een derde meldt namelijk dat ze er 'anders niks aan' vindt en
evenveel jongeren verwijzen naar 'prestatie', 'niveau' en 'beter worden'. Deze jonge-
ren hebben duidelijk een prestatie- en competitiegerichte motivatie, welke overeen-
komt met de gangbare waarden binnen de georganiseerde wedstrijdsport (Buisman,
1995; Coakley, 1998).Een kleine groep jongeren geeft daarentegen aan dat ze juist
minder goed zijn (dan hun vrienden). Mogelijk hebben zij vervelende ervaringen
opgedaan, waarbij ze buitengesloten werden of zich buitengesloten voelden.
Anderen benadrukken juist dat je toch weI nieuwe contact en en vrienden maakt.

Uit deze resultaten kan in ieder geval worden geconcludeerd dat sport voor jongeren
verschillende socials functies en betekenissen heeft. Niet iedereen vindt een verge-
lijkbaar individueel vaardigheidsniveau, dat een van de meest belangrijke uitgangs-
punten is van de reguliere wedstrijdsport, van even groot belang of ze kunnen daar
zelf creatief mee omspringen.
Behalve naar de aard van de sociale contacten met medesporters en de sociale iden-
tificatie als sporter, is tevens gevraagd naar de betekenis van sport in relatie tot de
ontmoeting van en omgang met de drie beste vrienden van de respondenten.

6.2.2 Beste vrienden

Uit de interviews kwam naar voren dat de jongeren de beste vrienden in de sport
meestal al kenden voordat ze samen gingen sporten en dat sekse en etniciteit over
het algemeen sterke structurerende factoren zijn in vriendschapsnetwerken.
Bovendien bleek dat de meeste jongeren niet aileen onderscheid maken tussen
vrienden en kennissen, maar ook in verschillende gradaties van vriendschap.
Eveneens werd duidelijk dat niet iedereen even 'intiern' is met vrienden: bij sommi-
gen gaat het vooral om 'leuk met elkaar omgaan', bij anderen ligt het accent veel
meer op 'vertrouwen' (vgl. Allan, 1989). In de vragenlijst werden de respondent
enkele vragen voorgelegd over zijn/haar drie beste vrienden, onder andere naar soci-
ale kenmerken en sportgedrag.

6.2.2.1 Naar sekse
De beste vrienden zijn meestal van hetzelfde geslacht en hebben eenzelfde of verge-
lijkbare (autochtoonlailochtoon) etnische achtergrond als de respondent. Ook hebben
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geslachtelijke vriendschappen niet vaker voorkomen bij meisjes die typische jon-
genssporten (zoals voetbal) beoefenen, maar dat het juist iets vaker meisjes betreft
die dansen, zwemmen of paardrijden. Gekeken is of deze meisjes bijvoorbeeld vaker
(heteroseksueel gerichte) 'verkering' hebben, wat een mogelijke verklaring zou kun-
nen zijn voor het vaker voorkomen van intergeslachtelijke vriendschapsrelaties. Over
het algemeen blijkt dat meisjes die verkering hebben (18%)inderdaad vaker dan
meisjes zonder verkering (5%) aangeven een beste mannelijke vriend te hebben
(p < .01). Deze meisjes lijken hun (mannelijke) partner dus ook vaak als beste vriend
te zien. Er is echter geen verband tussen de beoefening van bepaalde takken van
sport en het hebben van verkering.
Bij jongens bestaat er geen relatie tussen sportbeoefening en het geslacht van de
beste vrienden: mannelijke sporters hebben even vaak een beste vriendin als man-
nelijke niet-sporters, ongeacht etnische achtergrond. WeI hebben mannelijke hockey-
ers vaker een beste vriendin dan voetballers. Ook uit de interviews komt het beeld
naar voren dat voetballers minder vaak een beste vriendin hebben of uberhaupt met
meisjes omgaan dan jongens die andere sporten beoefenen. Bij jongens blijkt het
hebben van 'verkering' nog sterker dan bij meisjes van invloed op het vaker benoe-
men van intergeslachtelijke vriendschapsrelaties. Van de jongens die geen verkering
hebben, heeft slechts 7% een vrouwelijke beste vriendin; van de jongens die wel
verkering hebben 24% (p < .001).

In tegenstelling tot het hebben van verkering tussen jongens en meisjes lijkt sport-
beoefening geen invloed te hebben op de sekse-verhoudingen van beste vrienden:
ongeacht sportbeoefening zijn de meeste beste vriendschappen homosociaal.
Beleidsmakers maken zich daar echter over het algemeen niet druk om, maar wen-
sen en verwachten vaak wel dat sportbeoefening een positieve bijdrage kan leveren
aan etnische affectieve menging.

6.2.2.2 Naar etniciteit
Omdat allochtone jongeren tot een (etnische) minderheid behoren, is het niet verba-
zingwekkend dat zij vaker dan autochtone jongeren aangeven dat hun beste vriend-
schap etnisch gemengd van aard is; in totaal is ongeveer een op de vijf beste vriend-
schappen onder de ondervraagde jongeren etnisch gemengd (zie tabeI6.4). Hierbij is
echter tevens sprake van een interactie met sekse: onder allochtonen geven jongens
vaker dan meisjes aan een etnisch gemengde beste vriendschap te hebben; onder
autochtonen zeggen meisjes vaker dan jongens dat hun beste vriend(in) een andere
etnische achtergrond heeft dan zijzelf.
WeIopvallend is dat (vooral autochtone) jongeren die niet sporten vaker een etnisch
gemengde beste vriendschap hebben dan (autochtone) jongeren die weI aan sport
doen. Allochtone sporters hebben even vaak als niet-sporters een etnisch gemengde
vriendschap. Deze resultaten komen niet overeen met algemeen geldende beleids-
en publieksopvattingen dat sport 'verbroedert' en bijdraagt aan etnische 'menging'
en multiculturalisatie (Duyvendak, e.a., 1998; Elling & De Knop, 1999; JIB, 2001).
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sporters vaker dan niet-sporters vooral vrienden die eveneens aan sport doen.
Ongeveer tien procent van de jongens en meisjes met verschillende etnische achter-
gronden heeft een beste (eerstgenoemde) vriend van het andere geslacht. Dit per-
centage loopt op tot ongeveer een kwart bij de als derde genoemde beste vriend.
Ook uit de interviews komt naar voren dat veel jongeren wei in bepaalde mate in,
naar sekse, gemengde vriendennetwerken verkeren, maar dat de meest persoonlijke
vriendschapsdyades toch vaak intra-geslachtelijk zijn. Sommige jongeren lijken niet
echt hele goede vrienden te hebben waar ze alles mee delen, maar meer een soort
van beste 'kameraden' of 'maatjes'.
Sportende meisjes hebben vaker een beste mannelijke vriend (11%) dan meisjes die
niet aan sport doen (6%; p < .01). In eerste instantie lijkt het hier vooral te gaan om
meisjes die traditionele jongenssporten beoefenen en vooral doe-vriendschappen
waarderen, welke traditioneel gezien vooral met jongens geassocieerd worden (vgl.
Pfister, 1999; De Waal, 1989). In de interviews is Sarah bijvoorbeeld van mening dat
ze niet aileen liever met jongens sport, maar ook beter met hen kan praten. Naziha,
die eveneens veel met jongens sport, geeft echter aan dat ze toch minder aan jon-
gens vertelt. Uit een analyse van de cijfers naar tak van sport blijkt echter dat inter-

allochtonen autochtonen totaal
(n) (271) (568) (839)

sekse
meisje (459) 24 (37) 17 (53) 20 (90)

longen (378) 30 (35) 11 (29) 17 (64)

sportdeelnome
wei (547) 26 (37) 12 (50) 16 (87)

niet (290) 28 (36) 20 (32) 23 (68)

vereniging (sporters)
wei (323) 36 (21) 9 (24) 8 (25)

niet (218) 19 (16) 18 (25) 19 (41)

school
'wit" (217) 91 (19) 5 (9) 13 (28)

'gemengd' (333) 41 (41) 15 (49) 27 (90)
,
zwart' (190) 9 (13) 61 (24) 19 (37)

totool 27 (73) 14 (82) 18(155)

Tabe16.4 Etnisch gemengde beste vriendschappen, naar etniciteit, sportdeelname, verenigings-

lidmaatschap en schoolsamenstelling, in % en aantallen (tussen haakjes)9
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Uit tabel 6.4 kan verder worden afgeleid dat zowel bij allochtone als bij autochtone
jongeren het sporten in een vereniging sterker differentieert tussen etnisch gemeng-
de en etnisch gelijke vriendschappen dan overige vormen van sportbeoefening.
Autochtone verenigingssporters hebben minder vaak en allochtone verenigingsspor-
ters juist vaker een etnisch gemengde beste vriendschap dan niet-verenigingsspor-
ters. Gekoppeld aan de in hoofdstuk vier vermeldde verschillen in institutionaliserinq
tussen allochtone en autochtone sporters (autochtonen sporten vaker in verenigings-
verband dan allochtonen), kan uit deze cijfers worden afgeleid dat een grotere etni-
sche menging leidt tot meer etnisch gemengde vriendschappen (vgl. Baerveldt e.a.,
1999).Aan het begin van dit hoofdstuk kwam echter aan de arde dat meer menging
echter geen evenredige toename van etnische gemengde vriendschappen garan-
deert, gezien het optreden van etnische concentratie, identificatie- en distantiepro-
cessen. In Amsterdam wonen absoluut en relatief gezien meer allochtone jongeren
dan in Tilburg, waardoor de kans op affectieve etnische menging (in de sport) zou
moeten toenemen. Maar er is ook in sterkere mate sprake van etnische concentratie
in buurten en op scholen en van categorale zelforganisaties (in de sport, zie bijv.
Janssens, 1999) en meer ruimte voor de onderlinge ontmoeting en beleving van een
'eigen' cultuur waardoor de kans op affectieve etnische menging (in de sport) moge-
lijk juist extra belemmerd wordt.

Behalve naar sportdeelname en verenigingslidmaatschap is dan ook gekeken naar
verschillen tussen jongeren die op 'witte', 'gemengde' dan weI 'zwarte' scholen zit-
ten. Hieruit blijkt, zoals verwacht, dat allochtone jongeren op 'witte' scholen de
meeste autochtone vrienden hebben, ongeacht of ze aan sport doen.i? Omgekeerd
hebben autochtone jongeren die op 'zwarte' scholen zitten het vaakst een allochtone
jongere als beste vriend; niet-sparters (71%)nog vaker dan sporters (54%).
Autochtone jongeren op 'zwarte' en 'gemengde' scholen blijken bovendien sterker
dan allochtone jongeren op 'witte' en 'gemengde' scholen in 'eigen kring' bevriend
te zijn. Het feit dat autochtone jongeren, ongeacht de buurt waar ze wonen, of de
school die ze bezoeken toch ook vaak lid zijn van relatief 'witte' (sport)verenigingen
lijkt hiervoor een van de mogelijke verklaringen. Een andere verklaring is de sterkere
druk op allochtone jongeren vanuit thuis, politiek en/of media om te 'integreren'. Dat
gold zeker in sterke mate voor de Indische Nederlanders (Rath, 1991)De verschillen-
de resultaten uit deze studie bevestigen dat Indische jongeren in vergelijking tot de
overige allochtone groepen meer 'ge'integreerd', of beter gezegd: geassimileerd, zijn
in de sport volgens Nederlandse waarden en normen. Niettemin vertonen ook som-
rnige jongeren uit ander etnische minderheidsgroepen een sterk 'aangepast'
(sport)gedrag. Al eerder kwam Farida aan het woord die zich onder andere in taalge-
bruik en sociale omgang distantieert van andere Marokkaanse jongeren. Ook de
Surinaamse Sarah vertelt dat zij in sterke mate volgens Nederlandse waarden en
normen is opgevoed en haar ouders tegen de kinderen nooit Surinaams praatten,
maar weI onder elkaar. Ondertussen heeft zij zichzelf echter steeds meer gericht op
andere Surinaamse jongeren.
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Al eerder kwam aan de orde dat, vaak impliciet, blijkt dat etnische (contrajidentifica-
tie een rol speelt in relatie tot vriendschap. Hoewel de meeste jongeren aangeven
dat het min of meer 'toevailig' is dat hun beste vrienden meestal een vergelijkbare
etnische achtergrond hebben, zijn ailochtone jongeren zich over het algemeen meer
bewust van process en van etnische identificatie en distantie dan autochtone jonge-
ren (Leeman, 1992; Verkuyten & Thijs, 1999).Net als jongens in relatie tot sekse,
bevinden autochtone jongeren zich in relatie tot etniciteit in een gepriviligieerde
positie en nemen zij ongelijke maatschappelijke kansen en mogelijkheden over het
algemeen minder sterk waar.

6.2.2.3 Familie en sporters als beste vrienden
Allochtone jongeren sporten niet aileen vaker met hun familieleden dan autochtone
jongeren, maar hebben ook vaker dan autochtone jongeren een familielid als beste
vriend. Vooral jongeren die zelf niet aan sport doen, waaronder veel ailochtone meis-
jes, hebben vaker een farnilielid als beste vriend(in). Ook in de interviews wordt door
allochtone jongeren regelmatig verwezen naar een sterk affectieve omgang met
broers, zussen, neefjes en/of nichtjes.
Zoals verwacht sporten de beste vrienden van jongeren vaker wanneer deze zelf ook
aan sport doen. Een gezamenlijke (des)interesse voor sport lijkt dus van invloed op
het aangaan van vriendschappen, zowel bij jongens als bij meisjes. Ongeveer drie
kwart van de beste drie vrienden van de sportende jongeren doet aan sport tegeno-
ver, respectievelijk 45% van de niet-sportende jongens en 38% van de niet-sportende
meisjes. Dat de beste vrienden van sporters zelf ook aan sport doen, betekent
natuurlijk niet dat ze altijd samen sporten. Toch geeft de helft van de mannelijke en
een derde (p < .001) van de vrouwelijke sporters aan dat ze moment eel 'vaak' of
'altijd' met een of meer van hun beste vrienden sporten. Daartegenover zegt 12%
van de meisjes en 6% van de jongens 'nooit' samen met hun beste vriend(en) te
sporten. De rest sport af en toe of zelden samen. Ook Brinkhoff (1998)vond dat
sportbeoefening met vrienden en/of de 'beste' vriend(in) onder (sportende) jongens
een belangrijkere plaats inneemt dan onder (sportende) meisjes. Tevens bleek uit
Brinkhoff's studie dat zowel bij jongens als meisjes sportbeoefening met vrienden
en/of de 'beste' vriend(in) afnam in de leeftijd van 13-19jaar. In mijn data konden
deze gegevens niet worden bevestigd. 11

Dat veel van de beste vrienden van sporters ook aan sport doen en er bovendien
vaak gezamenlijk gesport wordt lijkt te suggereren dat ze elkaar via de sport ont-
moet hebben.

6.2.2.4 Sport als ontmoetingsplaats
Terwijl we eerder zagen dat de jongeren weI veel nieuwe vrienden ontmoeten via de
sport, blijken de meeste jongens en meisjes hun beste vrienden niet via de sport te
kennen. Bij iedereen staat school als ontmoetingsplaats voorop: bijna tweederde van
hun drie beste vriend(inn)en kennen de jongeren via school (zie tabel 6.5).
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Vooral de (eerstgenoemde) vriend(in) ontmoetten de jongeren meestal via school»
en van de vier onderscheiden groepen naar sekse en etniciteit scoort de school als
ontmoetingsplaats onder allochtone meisjes het hoogst.
Naast schoolleren de jongeren hun beste vrienden vooral kennen via de buurt;
(autochtone en allochtone) jongens vaker dan meisjes en autochtone jongens vaker
dan allochtone jongens (p < .01).
Vanzelfsprekend hebben vooral degenen die zelf sporten een of meer van hun beste
drie vrienden via de sport(vereniging) ontmoet; 13% van de sporters tegenover 2%
van de niet-sporters. Onder allochtone sporters blijkt de sport(vereniging) nog steeds
vaker ontmoetingsplaats voor jongens dan voor meisjes (p=.04); onder autochtone
sporters is er net geen significant verschil (p=.05). Ook ontmoeten allochtone spor-
tende meisjes hun beste vriendin(nen) minder vaak via de sport(vereniging) dan
autochtone sportende meisjes. Rekening houdend met hun relatief beperkte (vereni-
ging)sportdeelname, blijkt sport voor allochtone meisjes in vergelijking tot de andere
groepen ook de minste sociaal-affectieve contact en op te leveren.

De buurt staat voor allochtone jongeren centraler dan de sport, terwijl bij autochtone
jongeren de sport(vereniging) en buurt ongeveer even belangrijk zijn als 'vindplaats'
voor vrienden. Dit verschil sluit aan bij het gegeven dat allochtonen minder vaak in
een vereniging sporten, maar meer in de buurt, samen met buurtjongeren en -vrien-
den. In vergelijking tot autochtonen maakt sport bij hen kortom meer onderdeel uit
van het buurtleven. Al eerder werd duidelijk dat er onder allochtonen een grotere
overlap bestaat tussen sportvrienden en overige vrienden. Bovendien is er sprake
van een interactie tussen sekse en etniciteit: meer dan een kwart van de allochtone
jongens heeft een of meerdere beste vrienden 'op straat' ontmoet, daarna volgen
autochtone jongens (16%), allochtone meisjes (11%) en autochtone meisjes (7%).
Juist omdat allochtone jongeren weinig in verenigingsverband sporten en de sport
voor hen geen belangrijke ontmoetingsplaats van nieuwe vrienden is, is het niet

ollochtonen outochtonen totool

meisje /ongen mels/e jongen
n (782) ( 136) (334) (282) (934)

school 69 47 ... 60 56 S9
buurt 11 28 7 16 •• 14
sport 3 10 •• 9 13 9
ouders / familie 7 7 6 5 6
anders 10 9 16 11 12
totaal 100 100 100 100 100

Chi-kwadraat; • p < .05; •• p < .01; ••• P < .001

Tabe16.5 Ontmoetingsplaats beste drie vrienden (in %).
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opvailend dat de via de (georganiseerde) sport ontmoette vrienden van ailochtone
jongeren relatief gezien vaker Nederlands/autochtoon zijn dan hun school- of buurt-
vrienden. Ret lijken kortom niet zozeer de sportactiviteiten die bijdragen aan meer
affectieve menging, maar de samenstelling van de groep.

Uit deze laatste resultaten komt naar voren dat wanneer scholen, wijken en/of sport-
verenigingen als belangrijke ontmoetingsplaatsen voor vriendschappen etnisch
gemengd zijn, niet aileen meer inter-etnische ontmoeting, maar ook meer inter-etni-
sche vriendschappen ontstaan. Vooral voor etnische minderheden betekent dit dat
hun kansen op geslaagde maatschappelijke integratie daardoor mogelijk toenemen.
Vanuit instrumentele redenen (taal, 'sociaal kapitaal) kiezen jongeren uit etnische
minderheden soms ook bewust voor omgang met Nederlandse jongeren en/of het
vermijden van sociale omgang en vriendschappen binnen eigen kring (Buijs, 1993;
Saharso, 1992). In Nederland kan vooral voor Marokkaanse jongens de dominante
negatieve beeldvorming over hun groep en de daadwerkelijke confrontatie met cri-
minele jongeren uit hun directe sociale omgeving aanleiding zijn om omgang met
'Marokkanen' te vermijden en/of bewust met 'Nederlanders' om te gaan. Een van de
belangrijkste kenmerken van (beste) vriendschappen is echter dat ze niet zozeer
(aileen) functioneel/instrumenteel, maar vooral ook expressief van aard zijn, bijvoor-
beeld in de zin van erkenning en gelijkwaardigheid (Allan, 1989). Daarom is het naar
mijn idee niet vreemd dat de meeste ailochtonen, evenmin als autochtone jongeren,
niet uit zijn op het vergroten van hun functionele sociale kapitaal. Zij kiezen hun (al-
lochtone) vrienden dan ook vooral op basis van gezamenlijke interesses, identificatie
en vertrouwen.

6.3 Samenvattend

Uit de verschillende resultaten betreffende affectieve in- en uitsluitinq naar sekse en
etniciteit kan geconcludeerd worden dat er diverse interacties plaatsvinden tussen
sportdeelname, omgangsvormen en vriendschaps-netwerken. Sportdeelname op zich
lijkt daarbij geen speciale rol te vervullen in het vergroten (of verkleinen) van
gemengde vriendschappen naar sekse en/of etniciteit.
In relatie tot sekse blijkt heteroseksuele gerichtheid bij te dragen aan de wens tot
gemengd sporten, maar zijn gemiddelde sekseverschillen in sportieve vaardigheden
voor (vooral mannelijke) jongeren ook reden om niet met samen met meisjes te wil-
len sporten. Verder speelt sport onder zowel ailochtone als autochtone jongens een
grot ere rol bij inter- en intra-seksespecifieke processen van identificatie en distantie
dan onder meisjes. Ret merendeel van de jongeren geeft aan een voorkeur te hebben
voor sportbeoefening in een etnisch gemengde groep; daarnaast spreken ook onge-
veer een op de tien (autochtone en allochtone) jongeren een voorkeur uit voor sport-
beoefening in 'eigen kring', dit zijn voornamelijk jongens. Vooral autochtone jonge-
ren suggereren dat de veelal etnisch eenzijdige samenstelling van hun (autochtone)
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vriendenkring min of meer toevallig is; allochtone jongeren geven ook regelmatig
aan dat naast de kans op etnische menging (bijv. 'witte' of 'zwarte' scholen en buur-
ten) ook process en van etnische identificatie en distantie ('soort zoekt soort') een rol
spelen.
Over het algemeen worden (sommige) medesporters beschouwd als vrienden, maar
blijken de meeste sportvriendschappen niet erg diepgaand te zijn, ook al worden
regelmatig overige activiteiten met medesporters ondernomen. Omdat allochtone
jongeren minder vaak in georganiseerd verband en (ook) vaker informeel sporten
met bestaande vrienden en kennissen uit de buurt, bestaat bij hen minder duidelijk
onderscheid tussen sportvrienden en overige vrienden dan onder autochtone jonge-
renoEen gezamenlijke (des)interesse voor sport blijkt weliswaar structurerend voor
vriendschappen, maar de beste vrienden worden over het algemeen niet via de
sport(vereniging) ontmoet. Voor een relatief grote groep jongeren geniet sporten met
vrienden echter weI de voorkeur boven sporten met jongeren met een vergelijkbaar
vaardigheidsniveau. De beste vrienden van jongeren zijn meestal van hetzelfde
geslacht en hebben dezelfde of een vergelijkbare etnische achtergrond, ongeacht
(gemengde) sportdeelname. Meer structurele menging naar sekse en etniciteit
draagt kortom niet evenredig bij meer affectieve menging. Verschillende voorkeuren
en percepties hang en waarschijnlijk mede samen met de maatschappelijke posities
waarin de jongeren verkeren: jongens en autochtonen zijn zich over het algemeen
minder bewust van hun gepriviligieerde positie dan meisjes en allochtonen van hun
gemarginaliseerde positie.

De resultaten laten zien dat structurele, normatieve en affectieve in- en uitsluitings-
process en naar sekse en etniciteit in en door sport op complexe wijze samenhangen.

NOTEN

1 Bij deze vraag naar de voorkeur van de groepssamenstelling werd niet specifiek
gevraagd naar de etnische achtergrond van de sportgroep, maar uit de antwoorden
bleek dat de vraag door de meeste respondenten (70%)wei 'etnisch' ge"interpreteerd
werd. Enkele jongeren merken op dat ze de vraag met wie ze het liefst zouden sporten
'stom' of 'brutaal en racistisch' vinden of geven aan dat ze zelf niet racistisch zijn.
De andere 30% antwoordde meer in het algemeen waarbij het vaakst werd verwezen
naar vriendenipartner (n=52) of naar een tops porter (bijv. Cruijff, Gretzky) dan wei
('sexy') filmster (n=41). De meeste namen kwamen slechts een of twee keer voor, maar
vooral Anna Kournikova (9 keer) bleek populair onder jongens, waaruit een duidelijke
'sportextrinsieke' interpretatie en gerichtheid naar voren komt.

2 Aan de voorgenomen observaties bij de in het onderzoek betrokken 'zwarte' school werd
door de directie geen medewerking verleend, in verband met de extra onrust die dit met
zich mee zou kunnen brengen (zie ook het beschreven incident tijdens een pilotafname
van de vragenlijsten in hoofdstuk drie).
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3 De jongeren ondernemen de activiteiten met groepen van verschillende grootte. AI eer-
der zagen we dat sport vooral in groepen van meer dan 10 personen wordt gedaan. De
groepsgrootte is zowel afhankelijk van de sociale activiteit als van de sekse en etniciteit
van de respondenten. Cafe/discobezoek en rondhangen doen jongeren meestal in grote-
re groepen met meer dan 5 personen; winkelen en bij elkaar op bezoek, daarentegen,
wordt het vaakst met twee personen gedaan. De andere activiteiten nemen een tussen-
positie in en worden meestal in groepen van 3-5 personen ondernomen, maar ook doen
velen deze activiteiten juist met z'n tweeen of met meer dan 5 personen.

4 Reciprociteit verwijst naar wederkerigheid (geven en nemen) van diensten of producten
(Van der Bunt, 1999; Putnam, 2000). Specifieke reciprociteit verwijst naar onmiddellijke
ruil (voor wat hoort wat), terwijl gegeneraliseerde reciprociteit verwijst naar het verle-
nen van (vriendschaps)diensten zonder daar onmiddellijk iets voor terug te verwachten.

5 In zijn studie geeft Vinken (2000) aan dat ongeveer 20% van de jongeren tot de jeugd-
centrist en gerekend kan worden. Deze groep zet zich vaak (sterk) af tegen ouders en
construeert en cultiveert 'eigen' waarden en normen; de rest is meer gericht op waarden
en normen van volwassen.

6 Al deze groepen kunnen worden herkend aan een bepaalde kledingstijl en soms ook
omgangs- en muziekstijl. Kakkers dragen vooral dure merkkleding met kenmerkende
kleuren en komen meestal uit gezinnen met een hogere sociaal economische status.
Gabbers houden van een bepaalde soort housemuziek, hebben vaak extreem kort haar
en zijn veelal gekleed in een specifiek merk trainingspak. Hardrockers zijn eveneens
gelieerd aan een muziekstijl en dragen veelallang haar en spijkerkleding (zie ook de
Waal, 1989).

7 Zoals 'boeren', 'hippies', 'rappers', 'punkers', 'bikers', 'hooligans', 'houser'. Kakkers zijn
het hoogst opgeleid (vooral vwo en havo) en de meeste skaters zitten op de mavo.
Jongeren die tot etnische groepenigangs behoren, zitten op de meest verschillende
schooltypes.

8 Lenz (1989)verwijst naar deze institutioneel gemtegreerde groep als familie-qeorien-
teerd. In tegenstelling tot de meeste overige groepen behoren kakkers dan ook niet tot
de door Vinken (2000) bedoelde jeugdcentristen.

9 De cijfers hebben aileen betrekking op de (eerstgenoemde) beste vriend, maar de per-
centages met betrekking tot de tweede en derde genoemde beste vrienden zijn verge-
lijkbaar. 'Etnisch gemengd' verwijst hier naar allochoon-autochtoon en dus niet naar bijv.
Turks-Marokkaanse of Nederlands-Duitse vriendschappen.

10 WeI is er een verschil tussen ailochtone sporters in Amsterdam en in Tilburg. In
Amsterdam hebben allochtone sporters minder vaak autochtone vrienden dan niet-spor-
ters. In Tilburg, waar allochtonen sterker in de minderheid zijn, maar weI meer instituti-
oneel gemtegreerd zijn in de sport, is dit verband omgekeerd en hebben ailochtone spor-
ters juist vaker dan niet-sporters, autochtone vrienden. Bovendien blijkt dat vooral in
Amsterdam autochtone sporters minder allochtone vrienden hebben; in Tilburg is er
geen verschil.

11 Alleen tussen sporters van 14 en 15 jaar werd een afname vastgesteld. Uit Brinkhoff's
(1998) studie bleek verder dat sportbeoefening met een partner van het andere geslacht
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juist toenam in de leeftijd van 13-19jaar. In mijn studie heb ik dit verband niet specifiek
onderzocht. In ieder geval had 'verkering' geen (verwachte) negatieve invloed op de
sportdeelname van meisjes (vgl. Gerlof, 1987).

12 De percentages voor de school als ontmoetingsplaats voor de (eerstgenoemde) beste
vriend(in} zijn respectievelijk voor 74% voor aliochtone meisjes, 52%voor aliochtone jon-
gens, 65% voor autochtone meisjes, en 60% voor autochtone jongens.
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HOOFDSTUK 7

Condusies en overwegingen
In dit laatste hoofdstuk bediscussieer ik de belangrijkste resultaten in het licht van
diverse theoretische perspectieven en beleidsoverwegingen. Op basis van sekse en
etnisch specifieke verschillen in sportdeelnamevoorkeuren en -patronen kan worden
afgevraagd in hoeverre deze 'toevallig' en neutraal zijn of verband houden met pro-
cessen van culturele en affectieve in- en uitsluiting, waarbij onder andere socials
positie, beeldvorming, identificatie en distantie van belang zijn.
Allereerst schets ik enkele praktijken van in- en uitsluitinq aan de hand van vier pro-
fielschetsen van groepen jongeren. Daarna bekijk ik de resultaten in relatie tot drie
belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen (individualiserinq, mondialisering en
post modernisering) en vervolgens ga ik in op de complexiteit en ambiquiteit met
betrekking tot betekenisgeving aan vormen van in- en uitsluiting en mogelijke
beleidsconsequenties.

7.1 Vier groepen jongeren

De schriftelijk ondervraagde en gelnterviewde jongeren kunnen naar handelingswij-
ze en waardenorientaties globaal in vier types worden ingedeeld: conservatief, libe-
raal/mainstream, gematigd progressief, kritisch/radicaal. Vanzelfsprekend zijn de
grenzen tussen deze groepen niet altijd even duidelijk en vertonen individuele jon-
geren regelmatig kenmerken in hun handelingspatronen en vvaardenorientaties die
tot verschillende groepen behoren. Niettemin geven de vier gedestilleerde profielen
naar mijn idee de meest kenmerkende contexten weer in relatie tot in- en uitslui-
tingsprocessen naar sekse en etniciteit.!

De conservatieve groep
De conservatieve jongeren, onderschrijven hegemoniale, traditionele waardenorien-
taties in de samenleving en handelen daar ook naar. Bovendien zijn ze vaak erg nor-
matief over de 'ander'. Tot deze groep behoren vooral enkele allochtone (vnl.
Marokkaanse) en autochtone jongens die traditionele mannensporten beoefenen.
Deze jongens zijn over het algemeen van mening dat 'echte' meisjes, in tegenstelling
tot 'echte' jongens, niet kunnen of behoren te voetballen. Jongens daarentegen zou-
den minder geschikt zijn voor 'meisjes- of homosporten' zoals dans en turnen. Onder
deze jongens fungeert sport (beoefening, prestaties en kennis) in sterke mate als
praktijk tot in- en uitsluitinq, door middel van identificatie met hegemoniale manns-
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lijkheid, onderlinge concurrentie en distantie van meisjes/vrouwelijkheid en homo-
seksualiteit (vgl. Laberge & Albert, 1999; Pronger, 1990). Zij willen dan ook liever
niet naar sekse gemengd sporten.
Ook in relatie tot etniciteit geven deze conservatieve (ailochtone en autochtone) jon-
gens over het algemeen de voorkeur voor sport in 'eigen kring' en identificeren zich
sterk met tops porters en teams op basis van nationaliteit/etniciteit (Buijs, 1993;
Terpstra, 1997). De autochtone jongens zijn van mening dat ailochtonen toch 'anders'
zijn en zich (meer) zouden moeten aanpassen in en buiten de sport. De allochtone
jongens voelen zich als groep gediscrimineerd en gestigmatiseerd in de samenleving
en ook als individu en/of in de (door autochtonen gedomineerde) verenigingssport
niet begrepen en buitengesloten. Zij kiezen daarom voor een reactieve vorm van
etnische identificatie/distantie en sport en voornamelijk in de directe woonomgeving
met vrienden met dezelfde etnische achtergrond.

De liberale/mainstream groep
De grootste groep jongeren behoort tot de meer liberale groep die eveneens hegemo-
niale, traditionele waardenonentaties onderschrijven, maar ze zijn gematigder en
toleranter dan de conservatieve jongeren en vinden dat, binnen bepaalde grenzen,
individuen eigen keuzes kunnen maken. Respondenten uit aile vier onderscheiden
groepen naar sekse en etniciteit maken deel uit van deze hoofdgroep, maar relatief
gezien meer autochtone dan allochtone, meer mannelijke dan vrouwelijke en meer
Tilburgse dan Amsterdamse jongeren.
Deze mainstream jongeren kunnen verder worden onderverdeeld in een meer extre-
me en een meer gematigde groep.

Deze jongeren beoefenen voornamelijk traditionele sekse en etnisch specifieke spor-
ten in verenigingsverband; vooral meisjes en ailochtonen doen vaak aan sport op de
sportschool en/of op straat. Autochtone en allochtone jongens voetballen meestal en
meisjes doen vooral aan fitness of dans. Verder scoort zwemmen hoog onder alloch-
tone en paardrijden onder autochtone meisies, is hockey vooral populair onder
autochtone jongeren in Tilburg en worden vechtsporten en basketbal vooral door all-
ochtone, (mannelijke) jongeren beoefend. Ook de traditionele scheiding tussen
publiek en prive speelt een rol: jongens sporten vaker in 'publieke' ruimten zoals
verenigingen (autochtoon) en op straat (ailochtoon) en vooral ailochtone meisjes
sporten relatief vaak aileen in de huiselijke context (vgl. DSP. 2000).
Deze jongeren kijken vaak naar de grote sportevenementen op de televisie (EK' en
WK's voetbal en schaatsen, Tour de France en Olympische Spelen). Vooral jongens
volgen ook de Nederlandse en/of internationale voetbalcompetitie en kijken graag
naar formule 1 en andere 'harde' of 'snelle' (mannen)sporten; veel meisjes houden
van kunstschaatsen en turnen. Mediasport is bij de meeste jongens, ongeacht etni-
citeit, tevens een belangrijk gespreksonderwerp. Ondanks dat meisjes ook veelal zelf
sporten en naar grote mediasporten kijken, maakt sport an sich en zeker competitie-
ve sportbeoefening minder nadrukkelijk onderdeel uit van de leefwereld van meisjes.
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Over het algemeen vinden de jongeren dat iedereen aile sporten zou moeten kunnen
beoefenen. Vooral jongens zijn - net als de conservatieve groep - ook regelmatig van
mening dat bepaalde (mannen)sporten niet geschikt zijn voor meisjes en andere
(vrouwen)sporten niet voor jongens. Onder jongens is het beoefenen van typische
'meisjessporten' door een jongen aanleiding om zijn seksuele orientatie ter discussie
te stellen. Onder jongens fungeert sport kortom in sterkere mate als onder meisjes
als praktijk tot symbolische in- en uitsluiting.
De jongeren zijn van mening dat sport goed is voor gezondheid en sociale integratie
en de hegemoniale lichaamswaardering van slank en gespierd wordt - met seksespe-
cifieke voorwaarden - door meisjes en jongens onderschreven. Dat sportverenigingen
teams/groepen indelen naar sekse en prestatieniveau vinden de meesten logisch,
maar niettemin spreekt ook een redelijk grote groep jongeren een voorkeur uit voor
sportbeoefening met vrienden en/of naar sekse gemengd. WeI sport en meer meisjes
dan jongens liever menging naar sekse. Hoewel vooral autochtone jongeren meestal
niet etnisch gemengd sporten, geven de meeste jongeren -overeenkomstig de
publieke opinie - aan etnisch gemengd te willen sporten (Duyvendak, e.a., 1998).
De jongeren beschouwen hun medesporters over het algemeen als vrienden, hoewel
ze tevens aangeven dat de meeste sportspecifieke contacten niet erg diepgaand zijn.
Sportmaatjes lijken kortom makkelijk inwisselbaar. Verder begeven ze zich over het
algemeen in naar etniciteit en sekse redelijk homo gene vriendennetwerken.

Deze traditioneel georienteerde jongeren be schouwen hun eigen sociale positie min
of meer als vanzelfsprekend en gaan uit van gelijke kansen en mogelijkheden of
menen dat deze in de toekomst vanzelf ontstaan. Velen zijn dus van mening dat soci-
ale ongelijkheid niet (meer) bestaat en zij verklaren verschillen in deelname en
prestaties tussen groepen dan ook voornamelijk vanuit een biologisch vertoog (ver-
schillen in lichaamsbouw/aanleg tussen jongens en tussen 'zwarte' en 'witte' men-
sen) en vanuit individuele keuzes en verantwoordelijkheden ('zij' willen niet). Vooral
autochtone jongens ton en over het algemeen weinig kritische reflectie op hun eigen
relatief gepriviligieerde (subject)positie, gedrag en opvattingen in relatie tot de
andere, meer gemarginaliseerde, groepen. Hoewel jongeren als sociale groep nauwe-
lijks daadwerkelijk macht hebben lijken autochtone jongens het meest te profiteren
van de huidige hegemoniale machtsverhoudingen en zijn er daarom ook minder bij
gebaat am deze ter discussie te stell en.

De gematigd progressieve groep
Hieronder vaIlen vooral die jongeren die niet-traditionele keuzes maken ten aanzien
van sportbeoefening en vooral op basis van hun eigen ervaringen en handelingen
verschillende hegemoniale waarden en normen ter discussie stellen. Meer meisjes
dan jongens en meer aIlochtone dan autochtone jongeren behoren tot deze groep,
omdat zij persoonlijk en als groep meer 'te winnen' hebben bij aansluiting aan een
hegemoniaal (autochtoon mannelijke) handelingspatroon dan mannelijke en autoch-
tone jongeren, die cross-over keuzes maken. Met autochtonenlmannen geassocieer-
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de praktijken, handelingen en kwaliteiten worden over het algemeen narnelijk hoger
gewaardeerd in de samenleving dan zaken die met allochtonen/vrouwen worden
geassocieerd (vgl. bijv. de normatieve discussie random 'witte' en 'zwarte' scholen
en wijken, Wijnberg, 1998).

Deze jongeren beoefenen vaak sekse-nonconforme sporten. Meisjes doen bijvoor-
beeld aan traditionele mannensporten als voetbal of vechtsporten en jongens tumen,
sporten op andere niet-traditionele wijze (bijv. skate-bearden) of helemaal niet. Zij
vinden het niet erg om 'anders' te zijn of onderscheiden zich bewust ten opzichte
van veel van hun sekse- en leeftijdsgenoten. Hun vriendenkringen zijn vaak
gemengd naar sekse en etniciteit Zij trekken zich minder dan de traditionele jonge-
ren aan van wat weI of niet hoort en bekritiseren anderen ook minder om hun (afwij-
kende) uiterlijk of keuzes. Toch stellen zij heersende (sekse- en etnischspecifieke)
machtsverhoudingen en vooraordelen in de samenleving meestal niet bewust of
expliciet aan de orde. Deze groep kan vergeleken worden met vrauwelijke (topjspor-
ters in typische mannensporten of allochtone (top)sporters in typische 'witte' sport en
die door hun handelen enerzijds weliswaar dominante normen ter discussie stellen,
maar anderzijds meestal vooral gericht zijn op hun individuele positie en zich meest-
al niet uitspreken over ongelijke kansen en/of ongelijke behandeling.
In relatie tot sekse is er bovendien in of buiten de sport vaak sprake van een soort
compensatie van het niet-traditionele handelen, zodat sekseverschillen in zekere zin
ook steeds bevestigd worden. Meisjes/vrauwen die traditionele mannensporten
beoefenen conformeren zich bijvoorbeeld wat hun uiterlijk betreft of in de verhou-
ding met hun (heteraseksuele) partner aan traditionele normen (vgl. bijv. Cox &
Thompson; Menneson, 2000). Een andere compensatiemogelijkheid is om sporten
gedeeltelijk te reconstrueren. Jongens die meisjessporten beoefenen accentueren
dan bijvoorbeeld de meer 'mannelijke' aspecten of voegen deze toe (vgl. ook Davis,
1990).
In relatie tot etniciteit gaat het dan om het bewust zijn van de 'eigen' etnische iden-
titeit van allochtone jongeren in het integratie-/aanpassingspraces. Andersom pas-
sen gematigd pragressieve, autochtone jongeren zich juist in sterke mate aan (tren-
dy) allochtone, subculturele normen aan. Zijblijven (onbewust) echter weI profiteren
van de voordelen van hun autochtone uiterlijk, taalgebruik, naarn en/of sociale net-
werken.

De sociaal-kritische/radicale groep
Tot slot zijn er nog enkele sociaal-kritische jongeren die (ook) vanuit een meer
abstract denkniveau gangbare praktijken, waarden en normen bevragen of bekritise-
renoDit is een zeer beperkte groep die voomarnelijk uit meisjes en etnische minder-
heden bestaat, hoewel sommige autochtone jongens eveneens behoorlijk kritisch
waren over sociale uitsluitingsmechanismen.
Ook wanneer zij in hun eigen (sport)gedrag niet altijd 'tegendraadse' keuzes maken,
zijn deze jongeren zich bewust van ongelijke posities en kansen tussen vrouwen en
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mannen en tussen de etnische - 'Hollandse' - meerderheid en etnische minderheden
en kritisch ten opzichte van de status quo en vooroordelen.
Soms kiezen jongeren ervoor om zich terug te trekken in hun 'eigen' groep en
bewust nauwelijks affectieve contacten aan te gaan met personen die tot de 'domi-
nante' groep (bijvoorbeeld 'Hollanders') behoren. Zij verzetten zich niet tegen
groepsindelingen op basis van sekse en etniciteit, maar wei tegen hegemoniale inte-
gratie-/emancipatienormen. Anderen stellen zich juist radicaal op door de grenzen en
'natuurlijke' verschillen tussen groepen (zoals tussen jongens en meisjes enlof tus-
sen allochtonen en autochtonen) ter discussie te stellen. Zij benoemen vooral de
grote mate aan individuele variatie in aanleg en kwaliteiten binnen en tussen groe-
pen, waarmee ze stereotype beeldvorrning (bijv. dat meisjes niet kunnen voetballen
en 'zwarte' mensen van nature beter kunnen basketballen) proberen te ontkrachten.

Zoals gesteld vallen de meeste jongeren wei grotendeels, maar niet volledig onder
een bepaald type. Vaak zijn er enkele kenmerken of opvattingen van individuele jon-
geren die tot verschillende typen behoren. Zo kan een jongere die een traditionele
sekse-conforme sport beoefent in verenigingsverband wei kritisch zijn ten opzichte
van dominante seksespecifieke waarden. Ook kunnen jongeren heel kritisch zijn ten
opzichte van vooroordelen naar sekse, maar veel minder naar etnisch-specifieke
vooroordelen, of andersom (vgl. hooks, 1995). De resultaten laten zien dat er naast
kenmerkende verschillen tussen bepaalde groepen ook steeds sprake is van een
grote mate aan diversiteit en arnbiguiteit in vormen en processen van integratie en
differentiatie en tussen individuen met overeenkomstige sociale kenmerken. Sociaal
geconstrueerde identiteiten naar sekse en etniciteit blijken structure rend en interac-
terend, maar vaak ook op ambigue wijze.

7.2 Ambiguiteit in sportieve ontwikkeling: democratisering/ uniformisering
vs. bestendiging en constructie van (hierarchische) verschillen

In hun beschrijving van de relaties tussen brede cultuursociologische ontwikkelin-
gen (individualisering, mondialisering en postmodernisering), diverse demografische
ontwikkelingen (bevolkingsexplosie, ontgroening en vergrijzing) en de veranderende
sportwerkelijkheid erkennen Vanreusel en Scheerder (2000) verschillende parallel
lopende paradoxale processen. Voorbeelden zijn globalisering en lokale identiteiten,
lichaamsdistantie en -opwaardering, een consumptief, hedonistische Emgezonde
levenswijze, het nastreven van jeugdigheid door steeds ouder worden de mensen en
toenemende technologisering en digitalisering van gerichtheid op beleving en
authenticiteit (o.a., Bette, 1989; Maguire, 1994; De Wachter, 1988). Zoals reeds eer-
der aan de orde kwam zijn dergelijke paradox ale process en in relatie tot de heden-
daagse sport door Crum (1991) gekenmerkt als 'versporting' en 'ontsporting' van de
traditionele (wedstrijdgerichte verenigings)sport. Wat betreft de in deze studie cen-
traal staande process en van in- en uitsluiting bleek ook reeds dat deze zich op dia-
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lectische wijze tot elkaar verhouden, maar tevens verband houden met hierarchische
machtsposities. Ik zal hieronder kort beschrijven op welke wijze individualisering,
mondialisering en postmodernisering (op paradoxale wijze) herkenbaar zijn in het
sportgedrag van jongeren en hoe deze zich verhouden ten opzichte van sociale onge-
lijkheid naar sekse en etniciteit.

Individualiseringstendensen zijn herkenbaar aan de grote populariteit van
fitness/aerobics, dat aileen en vrijblijvend beoefend kan worden in commerciele fit-
nesscentra. Deze relatief nieuwe sportvorm is echter vooral populair onder (allochto-
ne) meisjes en lijkt de plaats te hebben ingenomen van de meer traditionele, even-
eens individueel en vooral door meisjes beoefende, verenigingsgymnastiek. Onder
de tien meest beoefende sporten vallen weliswaar slechts drie teamsporten (voetbal,
hockey, basketball, maar deze staan wel hoog genoteerd (een, drie, vijf). Dat boven-
dien nog bijna driekwart van de autochtone jongens en ook nog meer dan de helft
van de ailochtone jongens en autochtone meisjes verbonden is aan een sportvereni-
ging laat zien dat het in de sport nogal meevalt met de soms geschetste extreme
individualiseringstendensen. Hoewel relatief weinig jongeren zichzelf associeren
met bepaalde groepen, verkeren de meeste jongeren wel in sociale netwerken die
sterk bepaald zijn door hun specifieke achtergrond. De keuzes van individuele jonge-
ren voor vrijetijdsbesteding, inclusief sport, zijn tegenwoordig groter dan vroeger en
minder rigide voorgeprogrammeerd door hechte gemeenschappen rondom familie,
school en kerk. Niettemin blijken de keuzes die jongeren maken niet onafhankelijk
van de structuren en culturen waarbinnen zij opgroeien (vgl. Stevens, 2001).
Individuele sportieve ontplooiing vindt met andere woorden plaats binnen sociale
grenzen rondom sekse, etniciteit, sociale klasse, leeftijd, et cetera. Behalve een zeke-
re mate aan grotere individuele keuzevrijheid dan vroeger, lijkt er vooral sprake van
een sterk toegenomen geloof in individuele vrijheid. De toegenomen vrijheid(sgevoe-
lens) op individueel niveau worden bovendien (nog) niet weerspiegeld op structureel
en symbolisch niveau.
De keuze voor individuele sportbeoefening (onder meisjes) en een sterk geloof in
zelfbeschikking onder jongeren kunnen tevens gelnterpreteerd worden als een vorm
van 'vals bewustzijn' en een nieuwe collectieve norm die bijdragen aan de bestendi-
ging van (steeds minder zichtbare) hegemoniale machtsverhoudingen (Jennifer
Hargreaves, 1994, John Hargreaves, 1986).

De tendens van mondialisering is onder andere verbonden aan uniformisering van
structuren en culturen door toenemende comrnercialisering, informatisering en
(massa)mediale invloeden. Deze tendens komt duidelijk naar voren in de populariteit
van de grote mediasporten (voetbal, tennis, formule 1) en de keuze van sporthelden
zoals de zwarte, Amerikaanse basketbailer Michael Jordan. Jongens en meisjes kij-
ken vooral naar (internationale) voetbalwedstrijden en kiezen vooral mannelijke voet-
balhelden met diverse etnische achtergronden. Terwijl ook streetsports als pleintjes-
basketbal en skateboarden typerende jeugdactiviteiten zijn die internationaal popu-
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lariteit genieten binnen bepaalde subculturen (vgl. Telschow, 2000), zijn het vooral
de dominante (mannelijke) mediasporten die hoog gewaardeerd worden.
Mondialisering in de sport is met andere woorden sterk gerelateerd aan hegemonia-
le mannelijkheid (Connell, 1995).Tegen diverse feminiserende invloeden in, onder-
steunen de dominante (media)sporten vooral vormen van (fysieke) hypermannelijk-
heid. Hierbij bestaat het multiculturele karakter vooral uit de relatieve zichtbaarheid
van sporters met zeer uiteenlopende nationaliteiten en etnische achtergronden.
Voorts is de (inter)nationale wedstrijdsport vooral uitdrukking van de mondialisering
van een typisch westerse levenshouding. Diverse jongeren plaatsten prestaties van
sporters met verschillende nationaliteiten en etnische achtergronden in een breder
perspectief. Daarbij werden zowel voorbeelden van over- als ondervertegenwoordi-
ging van (mannelijke) sporters met een niet-witte huidskleur of uit een niet-westerse
cultuur (impliciet) gebruikt ter ondersteuning van de superioriteit van een westerse
(sport)mentaliteit.
Uit de resultaten blijkt evenzeer de mondialisering van (westerse) visies op lichame-
lijke schoonheid. Jongens en meisjes met verschillende etnische achtergronden zijn
redelijk eenduidig over het ideale mannen- en vrouwenlichaam als slank en
gespierd. Hierbij worden vooral grenzen gesteld aan het ideale vrouwenlichaam: zij
moet niet te lang en niet te (zichtbaar) gespierd zijn. Hierbij is kortom sprake van
hegemoniale en normatieve lichaamsbeelden (Butler, 1993; Knoppers & Anthonissen,
2001).
De resultaten laten echter tevens zien dat de mondialiseringstendensen steeds rela-
tief zijn en ten dele samenhangen met lokale identificaties. Na Jordan, scoort een
lokale sportheld, darter Van Barneveld, het hoogst, zij het vooral onder autochtone
jongens. Een grote groep (autochtone) meisjes kiest voor dressuurkampioene Anky
van Grunsven. Ondanks veel overlap, bestaan er tevens verschillen tussen autochto-
ne en allochtone en tussen Tilburgse en Amsterdamse jongeren in sportdeelname en
de populariteit en beeldvorming in relatie tot diverse takken van sport. Jongeren
laten zich bemvloeden door gecommercialiseerde en gemedieerde hegemoniale
visies op sport, maar tevens door (constructie van) 'eigen' normen en waarden van
de lokale/subculturele netwerken waarbinnen ze verkeren.

De sportbeoefening van sommige jongeren is zeer gevarieerd en vluchtig - zij verto-
nen een soort zapgedrag - wat past binnen een postmodernistisch handelingsge-
drag. Nu eens voetbal, dan weer judo, tennis, basketbal of zwemmen. Vooral onge-
bonden sportende jongeren, waaronder veel allochtonen, gaan op speelse wijze om
met sport. Hierbij zijn plezier, vriendschap, lichaamsbeleving en -stylering minstens
even belangrijk als meetbare prestaties en competitie. De data bevestigen ten dele
ook de toenemende maatschappelijke nivellering tussen sociale groepen naar sekse
en etniciteit: voetbal staat in de top vijf van meest beoefende sporten van meisjes en
het traditioneel 'blanke' tennis is even populair onder autochtone als allochtone jon-
geren. Ook ten aanzien van de keuze van sporthelden worden diverse cross-over
keuzes gemaakt, zoals de keuze van allochtone heIden door autochtone jongeren.
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Verder was naast een bepaalde mate aan seksualisering van sportvrouwen door all-
ochtone en autochtone jongens, eveneens ten dele sprake van seksualisering van
(sport)mannen door meisjes.
Scherper nog dan sociale fragmentering en nivellering treden traditionele (moderne)
handelings- en waardenpatronen naar voren. Hoewel meisjes en jongens met diver-
se etnische achtergronden allen een redelijk hoge mate aan diversiteit ten toon
spreiden, kan eveneens worden vastgesteld dat er hoofdzakelijk traditionele sekse-
en etnisch specifieke keuzes worden gemaakt. Zowel in eigen sportkeuze als
(media)voorkeuren kiezen jongens nog steeds massaal voor 'harde' (team)sporten en
meisjes juist vaker voor individuele 'gracieuze' sporten. Ten aanzien van etniciteit
zijn 'streetsports' zoals pleintjesbasketbal en -voetbal vooral populair onder etnische
minderheden, terwijl de meeste autochtone (mannelijke) jongeren nog steeds in ver-
enigingsverband sport en. Sekse specifieke cross-over keuzes worden bovendien
vooral door meisjes gemaakt: zij kiezen weI relatief vaak voor mannelijke sporten en
heIden, maar jongens niet of nauwelijks voor meisjessporten en vrouwelijke helden.
Ondanks enkele postmoderne tendensen lijkt de betrokkenheid van jongeren bij
sport dan ook tevens uitdrukking van een soort modernistische accommodatie of
hypermoderniteit waarbij verbeelding en commercie van groat belang zijn (John
Hargreaves, 1986; Midol, 1999). Jongeren als (leeftijds)groep hebben weliswaar nau-
welijks macht, maar ongelijke machtsverhoudingen naar sekse en etniciteit worden
weI duidelijk weerspiegeld en ge(re)construeerd: in relatie tot de dominante sport-
praktijk bevinden autochtone jongens zich het meest in een ideale subjectpositie
(Hall, 1991).Mogelijk biedt sport jongeren naast een pluriform aanbod juist oak
bepaalde zekerheden, grenzen en identificatie/differentiatiemogelijkheden, die
elders steeds meer vertroebelen.

De resultaten bevestigen kortom dat in de sport diverse dominante nivellerende
maatschappelijke ontwikkelingen tot uitdrukking kamen, maar deze nooit volledig
zijn en tegelijkertijd oak steeds tradities en sociale ongelijkheden geconstrueerd
en/of ondersteund worden. Bepaalde ontwikkelingen gelden vaak slechts ten dele,
bijvoorbeeld voor bepaalde vormen of takken van sport en dan oak niet altijd voor
alle (groepen) jongeren. Mogelijk draagt de arnbiguiteit van processen van in- en uit-
sluiting in de sport bij aan de populariteit van sport onder diverse groepen.
Steeds kan oak afgevraagd worden wat de gevonden overeenkomsten en verschillen
tussen diverse sociale groepen betekenen voor verder onderzoek en beleid.

7.3 Erkenning en betekenissen van gelijkheid en verschil

Zijn bepaalde empirische overeenkomsten of verschillen beter of juist problemati-
scher dan andere? Is het van belang dat de deelname van meisjes en jongens in alle
takken van sport gelijk is en de vertegenwoordiging van allochtone jongeren evenre-
dig aan hun aanwezigheid in de samenleving? Hoe haag zou die participatie dan
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moeten zijn en op welke wijze zou deze moeten plaatsvinden, oftewel door wie wor-
den participatienormen bepaald?

Achterstanden en neutrale normen?
De resultaten lieten zien dat ailochtone meisjes en in het bijzonder Turkse meisjes,
het minst vaak deelnemen aan sport. In hoeverre kan echter gesteld worden dat
deze meisjes een 'achterstand' hebben in sportdeelname (zie bijv. DSP,2000, p. 20)?
Ten opzichte van wie - autochtone meisjes of ailochtone en autochtone jongens -
hebben zij dan een achterstand? In hoeverre geldt deelname aan een vrijetijdsacti-
viteit als sport, net als de 'harde' sectoren arbeid en onderwijs, als een indicator van
sociale integratie (Engbersen & Gabriels, 1995)of als individuele en collectieve invul-
ling van het 'goede leven' (Zijderveld, 1993)? De vaak veronderstelde samenhang
tussen sportbeoefening en sociale integratie wordt niet bevestigd, wanneer we
bedenken dat de relatief lage sportparticipatie van Turkse meisjes in vergelijking tot
Turkse jongens juist gepaard gaat met een betere prestaties op het gebied van
onderwijs (Tesser & Iedema, 2001). Voor aile etnische minderheidsgroepen geldt dat
meisjes op de diverse schooltypen iets beter scoren dan jongens met dezelfde etni-
sche achtergrond. Onder (niet-Westerse) ailochtonen stromen meer meisjes dan jon-
gens in op hogere schoolniveaus en rond tevens een hoger percentage meisjes de
betreffende opleiding met succes af.
Omdat mensen bovendien hun vrijetijd grotendeels naar eigen wensen mogen invul-
len, lijkt mij het gebruik van een begrip als 'achterstand' in relatie tot sportdeelname
kortom niet adequaat.s Niet voor iedereen maakt sport namelijk onderdeel uit van
het 'goede leven'. Hierbij speelt echter ook mee dat niet iedereen gelijke kansen en
mogelijkheden heeft om de vrijetijd naar eigen wensen in te vullen. Vormen en pro-
cessen van in- en uitsluiting zijn niet eenduidig; sommige jongeren willen, andere
mogen en weer anderen kunnen ergens (niet) bij horen (Schuyt, 1997a). In hoeverre
zijn de empirisch vastgestelde participatieverschillen kortom vrijwillig en wenselijk?

Evenals bij sportparticipatie in het algemeen, spelen ook in relatie tot de organisato-
rische inbedding en sportgroepsamenstelling interacties tussen vrije keuzes en nor-
matieve waardenorientaties een rol bij de beoordeling van (sekse en/of etnisch spe-
cifieke) in- en uitsluiting. Niet iedereen hoeft of wil sporten in een vereniging of een
(sekse/etnisch) gemengde groep. Tevens kan afgevraagd worden of iedereen hierin
gelijke keuzevrijheden kent en of gemaakte keuzes vanuit een meer positief (bijv.
identificatie) of een meer negatief (bijv. discrirninatie) geladen handelingsgerichtheid
voortkomen (Elling & De Knop, 1999; James, 2000, 2001). Uit de resultaten kwam
naar voren dat er nog regelmatig sprake is van (syrnbolische) uitsluiting, zoals nega-
tieve uitlatingen over voetbailende meisjes en homo's. Soms staat echter vooral
insluiting, op basis van positieve identificatie centraal, zoals bijvoorbeeld de voor-
keur om 'gezellig' aileen met vrienden of aileen met meisjes te sporten. Bepaalde
vormen van sportbeoefening van Islamitische meisjes, zoals zwemmen, zijn boven-
dien formeel aan strenge eisen gebonden, zoals de volledige afwezigheid van jon-
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gens/mannen (De Knop e.a, 1996b). Dergelijke voorbeelden geven reeds aan dat er
vaak complexe relaties bestaan tussen bepaalde identificatie- en distantieprocessen,
tussen ergens wel of niet bij willen, kunnen of mogen horen, en het niet altijd een-
voudig of mogelijk is om deze van elkaar te onderscheiden.
Ongeacht sekse of etniciteit hebben sommige jongeren een sporttechnische voorkeur
voor prestatie- en selectiegerichte sportbeoefening (wat aansluit bij de traditionele
verenigingssport) en tonen anderen een meer sociaal-expressief gerichte voorkeur
voor sport met vrienden. In hoeverre is het een taak of een kans van de georgani-
seerde sport om meer in te spelen op de bestaande variaties in meer prestatiegerich-
te en meer sociaal gerichte motivaties onder jongeren? Juist in de puberteit, waarbij
naast (seksespecifieke) fysieke veranderingen ook identiteitsontwikkeling centraal
staat, zijn affectieve contacten met leeftijdsgenoten van belang. Wanneer jongeren
bij sportverenigingen aileen of voornamelijk vanuit wedstrijdsportgerichte principes
naar vaardigheidsniveau worden ingedeeld en er geen ruimte is voor 'vriendengroe-
pen/-teams' of naar sekse gemengde groepen/teams, lijkt een grote uitval in de geor-
ganiseerde wedstrijdsport kortom een logisch gevolg. Andersom geldt echter dat
veel verenigingen, ook al zijn deze voornamelijk selectie- en competitiegericht, de
meer getalenteerde en ambitieuze sporters vaak niet geheel 'op maat' kunnen bedie-
nen. Kleine clubs hebben vaak maar een team in een bepaalde leeftijdsgroep (of
zoals in het meisjes/vrouwenbal, uberhaupt slechts een 'damesteam') wat betekent
dat niet naar vaardigheidsniveau kan worden ingedeeld en ambitieuze, getalenteer-
de jongeren eventueel naar een andere (grotere of verder weg gelegen) club moeten
uitwijken. Vooralsnog lijkt er nog te weinig inzicht in de (verenigings)drop-out moti-
vaties voor gericht beleid. Weilicht is de voorkeur voor sport in (informeel) vriend-
schapsverband tevens een voorkeur tegen (georganiseerde) verenigingen en betrok-
kenheid van volwassenen.
In feite is er steeds sprake van een dilemma tussen het stimuleren van hegemoniale
waardenorientaties en gedrag onder gemarginaliseerde (minderheids)groepen (die in
feite gebaseerd zijn op 'witte', mannelijke normen), of op het wegnemen van belem-
meringen voor individuele en groepsgebonden invullingen van de vrijetijd en het
'goede leven'. Het gaat hierbij om de relatieve 'eigenheid' en marginaliteit van sport
en de erkenning van gelijkheid en verschil.

Relatieve marginaliteit van sport
Sport is in Nederland nog steeds een relatief marginale sociale praktijk, bijvoorbeeld
in relatie tot het eenzijdige juridisch en economisch gerichte integratiebeleid, waar-
bij onderwijs en arbeid de belangrijkste pijlers zijn (Gowricharn, 1997). Sport is ech-
ter tevens een zeer omvangrijke en belangrijke vrijetijds- en mediapraktijk, met grote
invloed en betekenis als het gaat om identificatie met en sociale constructies van
dominante normbeelden (o.a. rondom sekse, etniciteit, sociale klasse en nationa-
liteit). Afgevraagd kan worden op welke wijze niveilering van sekse en etnisch spe-
cifieke voorkeuren in de sport zich verhouden tot bredere maatschappelijke proces-
sen van integratie en emancipatie.
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De gevonden sportdeelnamepatronen en voorkeuren laten zien dat meisjes zich ster-
ker willen en mogen aanpassen aan de dominante sportdeelnamepatronen van jon-
gens dan andersom. Dit loopt synchroon met algemene emancipatieontwikkelingen
in de samenleving. Traditioneel mannelijke takken van sport zoals voetbal en vecht-
sporten worden vaker door (vooral allochtone) meisjes beoefend dan traditioneel
vrouwelijke sport en zoals dans en paardrijden door jongens. De lagere acceptatie
van jongens die meisjessporten beoefenen hangt samen met de lagere maatschappe-
lijke waardering van vrouwensporten en vrouwelijkheid in vergelijking tot mannen-
sporten en mannelijkheid en wordt bovendien sterk gestructureerd door een sterk
homofobe houding onder jongens (Jennifer Hargreaves, 1994; Laberge & Albert,
1999; Plummer, 2001).
Dat, ondanks hun lage over-all sportparticipatie, vooral allochtone meisjes relatief
vaak typische mannensporten beoefenen, kan mogelijk verklaard worden doordat
deze sporten (bijv. basketbal, voetbal, vechtsporten) aansluiten bij traditionele all-
ochtone (mannen)culturen en meisjes daar via vaders, broers of andere familieleden
makkelijker aansluiting kunnen vinden dan in typische meisjessporten via reguliere
(autochtone) verenigingen. Bovendien zijn allochtone mannen relatief zichtbaar in de
sportmedia en fungeren daarom voor allochtone meisjes mogelijk ook meer als rolmo-
del dan 'Hollandse' sportvrouwen; allochtone vrouwelijke sporthelden zijn nag vrij-
weI afwezig. Op het gebied van (media}sport identificeren allochtone meisjes zich
kortom sterker met allochtone jongens/mannen dan met autochtone meisjes/vrou-
wen, hoewel ze oak regelmatig sekse-specifieke keuzes maken (bijv. populariteit van
kunstschaatsen). Processen van uniformisering en nivellering van de sporthabitus
onder jongeren vindt kortom vooral plaats in de richting van tradition eel mannelijke
sportpatronen.
In relatie tot etniciteit is de aanpassing van (de maatschappelijk gemarginaliseerde)
allochtone jongeren aan de sporthabitus van autochtone jongeren (door bijvoorbeeld
deelname aan traditioneel 'witte' verenigingssporten als hockey en tennis) echter
niet groter dan de inlijving van relatief 'zwarte' sporten als basketbal en vechtspor-
ten door autochtone (mannelijke) jongeren. Net als met betrekking tot muziekstijlen
blijkt kortom sprake van een relatief grote populariteit van de 'zwarte' mannelijke
(sport)subcultuur onder jongeren in het algemeen. Dit hangt mogelijk ten dele samen
met de maatschappelijke positie van jongeren, die zich door overname van subcultu-
rele gewoonten en praktijken ten dele afzetten tegen traditionele volwassen
waarden en normen. De etnische cross-over identificatie van autochtone mannelijke
jongeren lijkt echter eveneens samen te hangen met de (koloniale) beeldvorming
over 'zwarte' mannen als een soort oermensen met een 'natuurlijke' aanleg voor
ritme en bepaalde sportspecifieke vaardigheden, zoals kracht en souplesse
(Hoberman, 1997). Dergelijke aspecten zijn namelijk ondersteunend voor de hegemo-
niale sekseverhoudingen. Tegelijkertijd met een sportspecifieke adoratie van 'zwar-
te' sportprestaties werd echter ook regelmatig verwezen naar de culturele achter-
stand en minderwaardigheid van allochtonen, wat als legitimatie gezien kan worden
voor de hegemoniale etnische machtsverhoudingen.
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Autochtone jongens spreken kortom met meer waardering over de sportieve 'eigen-
heid' van (,zwarte') allochtone jongens dan over de sportieve 'eigenheid' van
(autochtone) meisjes. Terwijl in diverse sectoren sekse-emancipatie sneller lijkt te
verlopen dan etnische integratie, lijkt etnische integratie in bepaalde mediasporten
een - enigszins discutabele - voorsprong te hebben. Daarbij is echter tevens sprake
van interacties tussen sekse en etniciteit en 'valse representaties' van gelijke (etni-
sche) kansen en mogelijkheden, die uiteindelijk hegemoniale mannelijkheid lijken te
ondersteunen.

Gelijkwaardigheid van verschillen: individuen en groepen
Taylor (1995)wijst ten aanzien van gemarginaliseerde groepen in de samenleving op
de paradox van de onderkenning van universele gelijk(waardig)heid versus het stre-
ven naar authenticiteit door middel van een politiek van verschil. Zowel een speci-
fiek (doel)groepenbeleid - waarbij naast de erkenning van gemarginialiseerde sociale
identiteiten steeds 'het gevaar' van essentialisme op de loer ligt -, als een liberaal
beleid - waarin individuele wensen en mogelijkheden centraal staan, maar tevens de
neiging bestaat om hegemoniale waarden en normen als uitgangspunt te nemen -,
bieden voor- en nadelen in emancipatie- en integratieprocessen (Buijs, 2000;
Duyvendak, 1997; Saharso, 1997).
Dergelijke paradoxen spelen zowel op individueel, structureel als syrnbolisch niveau
(Yuval-Davis,1997). Op individueel niveau zal een Marokkaanse jongen die in vereni-
gingsverband hockeyt en voornamelijk autochtone vrienden heeft, door sommigen
gezien worden als een voorbeeld van succesvolle integratie; anderen zullen het zien
als illustratie van assimilatie aan de hegemoniale autochtone cultuur of als verloo-
chening van de 'eigen' culturele wortels. Beide interpretaties verlenen echter prio-
riteit aan de etnische achtergrond van de jongen, terwijl deze toegeschreven sociale
identiteit voor de betrokkene mogelijk zelf niet centraal staat.
Ook met betrekking tot (structurele) beleidsmaatregelen in relatie tot specifieke
sportbeoefening voor islamitische meisjes en vrouwen - waarvoor strenge voorschrif-
ten gelden zoals een verbod op de aanwezigheid van jongens en mannen - moeten
steeds afwegingen gemaakt worden tussen de erkenning van gelijke
individuele/groepsgebonden rechten op en mogelijkheden tot sportbeoefening en
verschillende culturele en religieuze (sport)tradities en -opvattingen (De Knop, e.a.,
1996b).
Op syrnbolisch niveau kan afgevraagd worden in hoeverre de media sportwedstrij-
den van mannen en vrouwen met uiteenlopende etnische achtergronden op dezelfde
(traditioneel mannelijke en 'witte') wijze moet verbeelden of dat ook aandacht gege-
ven moetikan worden aan bepaalde sekse-/etnisch-specifieke eigenheden zonder
daarbij in clichematiqe, stereotype beelden te vervallen.

In het geval van een meer communitaristische visie, waarbinnen sociale groepen
centraal staan, worden bepaalde 'eigenheden' onderkend van machtsrelaties, gemar-
ginaliseerde groepen en mechanismen van maatschappelijke in- en uitsluitinq zoals

CONClUSIES EN OVERWfGINGEN 241



naar sekse, klasse en etniciteit, alsmede overeenkomsten en interacties daartussen
(West & Fenstermaker, 1996; Yuval-Davis, 1997). Structurele, culturele en atfectieve
process en van in- en uitsluiting in de sport op grond van sekse en/of etniciteit staan
niet los van elkaar, maar kunnen evenmin tot elkaar worden herleid. Zo worden bio-
logische verschillen tussen meisjes/vrouwen en jongens/mannen in relatie tot sport-
prestaties over het algemeen als fundamenteler gezien dan tussen verschillende
etnische groepen, hoewel uit de resultaten blijkt dat ook sportprestaties van 'zwarte
mannen' regelmatig gebiologiseerd worden. En vanwege de relatief grote zichtbaar-
heid van etnische minderheden (en vooral 'zwarte mannen') in diverse grote media-
sport en zoals voetbal in vergelijking tot vrouwen en de meeste maatschappelijke
arbeidssectoren, zoals de politiek en het zakenleven, speelt sport een belangrijke rol
in etnische identificatieprocessen van allochtone jongeren en in de beeldvorming
van autochtone jongeren over ailochtonen.
Vanuit een beleid gericht op het tegengaan van sociale ongelijkheid tussen diverse
groepen, gaat het vooral om het bevorderen van participatiemogelijkheden en
(eigen) keuzes door gemarginaliseerde groepen en om het tegengaan van (sekse- en
etnisch-specifieke) discriminatie. Hierboven gat ik reeds aan dat interpretaties over
sekse en etnisch specifieke deelnamepatronen echter kunnen verschillen. Gaat het
om ongelijke kansen en mogelijkheden of (ook) om specifieke interesses en voorkeu-
ren? Op welke wijze verhoudt de 'eigen' keuze van een groep Marokkaanse jongens
die voornamelijk in ongeorganiseerd verband in 'eigen' etnische kring sport zich tot
maatschappelijke in- en uitsluiting? Moet een dergelijke 'eigen' keuze gerespecteerd
worden en vooral geinterpreteerd als een vorm van 'integratie met behoud van eigen
cultuur' of is het eerder een teken aan de wand van stagnerende maatschappelijke
integratie? Op basis van de uitspraken van jongeren kon worden vastgesteld dat er
diverse groepsgebonden voorkeursverschillen bestaan tussen jongens en meisjes
met diverse achtergronden Em dat het hegemoniale verenigings- en media-aanbod
nog vooral aansluit bij de voorkeuren van autochtone jongens. In hoeverre moeten
en kunnen 'achterstanden' van bepaalde groepen worden weggewerkt door de
betreffende groepen (beter) voor te lichten, op te leiden, te stimuleren en (financieel)
te ondersteunen en/of in welke mate moeten en kunnen de heersende groepen (ook)
bijdragen aan het wegwerken van 'achterstanden' en ongelijke kansen?
Door sociale groepen, ingedeeld naar sekse en/of etniciteit, als uitgangspunt te
nemen worden bovendien vooral verschillen tussen jongens en meisjes en/of etni-
sche groepen geaccentueerd en gegeneraliseerd, waardoor overeenkomsten tussen
individuen met diverse sociale achtergronden en individuele verschillen binnen groe-
pen minder zichtbaar worden. Wanneer vanuit een gemeentelijk buurtsportbeleid
wekelijks voetbal en basketbal wordt aangeboden op pleintjes of in gymzalen komen
hier voornamelijk of aileen (allochtone) jongens op at. Hieruit kan echter niet gecon-
cludeerd worden dat (allochtone) meisjes nu eenmaal met qeinteresseerd zijn in
'sport' of in voetbal. Wanneer het buurtsportaanbod vervolgens uitgebreid wordt
met bijvoorbeeld dansactiviteiten voor (allochtone) meisjes - kan dit echter de nor-
mativitoit van sekse- en etnisch-specifiek sportgedrag versterken.
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Ook in dit onderzoek heb ik vooral aandacht gegeven aan significante verschillen
tussen jongens en meisjes met uiteenlopende etnische achtergronden, waarbij de
interne pluriformiteit binnen de groepen en de interacties tussen sekse, etniciteit en
andere sociale identiteiten soms wellicht te weinig is belicht.

De ondervraagde jongeren zijn over het algemeen van mening dat iedereen in princi-
pe alle sporten zou moeten kunnen beoefenen en geven hiermee blijk van een libera-
Ie sportopvatting. Hierbij wijzen sommigen op de hoge mate aan keuzevrijheid die er
vandaag de dag zou bestaan. Zij gaan er van uit dat verschillen tussen jongens en
meisjes en etnische groepen voortkomen uit individuele keuzes. Binnen een meer
liberaal gericht beleid, waarbij mensen niet bij voorbaat beoordeeld of veroordeeld
worden op basis van hun sekse of etnische achtergrond, bestaat de mogelijkheid
echter dat specifieke wensen of mogelijkheden van groepen die zich in een histo-
risch-cultureel gegroeide gemarginaliseerde positie bevinden, onzichtbaar en/of
ondergewaardeerd blijven. Hegemoniale structuren en waarden en normen in de
sport en de samenleving als geheel worden vanuit een liberaal beleid vaker als neu-
traal gezien en nauwelijks ter discussie gesteld.
Zo worden de dominantie van voetbal als volkssport en de vereniging als belangrijk-
ste organisatievorm binnen het sportbeleid nog veelal vanzelfsprekend gevonden en
richt het beleid zich vooral op het nastreven van gelijke vertegenwoordiging binnen
de bestaande dominante structuren door het stimuleren en scholen van individuen.
Ook de inzet van sport als instrument ter bevordering van integratie van allochtonen
en cohesie in de buurt veronderstelt een sociaal-neutrale visie op sport. Bestuurders
en leden van 'reguliere' sportverenigingen zijn over het algemeen eveneens van
mening dat ze open staan voor iedereen. Impliciet of expliciet geldt echter meestal
zowel voor actief sportende leden als voor kaderleden dat ze welkom zijn wanneer
ze zich aanpassen aan de geldende mores binnen een bepaalde club (bijv.
Duyvendak, e.a., 1998; Janssens, 1999). Insluiting van individuen uit minderheids-
groepen is mogelijk op voorwaarde van aanpassing en niet altijd op basis van gelijk-
waardigheid. Een liberale visie, die volledig 'blind' is voor bestaande sociale onge-
lijkheden en culture Ie verschillen kan leiden tot versterking van sociale ongelijkheid
en (re)constructies van verschil, naar onder andere sekse en/of etniciteitlras.
De verschillende resultaten hebben laten zien dat het begrip 'sport' weliswaar
steeds verder opgerekt wordt door jongeren maar niet sociaal neutraal is en diverse
takken van sport op uiteenlopende wijze normatieve sociale betekenissen hebben in
relatie tot sekse, etniciteit, sociale klasse en seksualiteit. Watson (1993) stelt meer in
het algemeen dat het nastreven van excellentie in de (wedstrijd)sport niet sekseneu-
traal is, maar een voor vrouwen discriminerende subtekst bevat, waarbij het jonge,
gezonde, mannelijke lichaam de norm is (vgl. Knoppers & Anthonissen, 2001). Een
volledig sekseblind sportbeleid zou dan ook resulteren in onzichtbaarheid van vrou-
wen in de meeste dominante mediasporten. Coakley (1998) en Hartmann (2000) zijn
van mening dat de sport ook ten aanzien van etniciteit allerminst sociaal neutraal is,
maar individuen in bepaalde zin weI specifieke kansen biedt. Vanuit de ('valse')
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overtuiging dat de sport een wereld is van 'gelijke kansen' waar aileen sprake is van
'natuurlijke' selectie en die los staat van algemeen maatschappelijke verhoudingen
tussen etnische groepen, wordt de oververtegenwoordiging van 'zwarte' sporters
regelmatig gelnterpreteerd als uitdrukking van specifieke vormen van fysieke superi-
oriteit van 'het zwarte ras'. Diverse factoren zoals de relatieve marginaliteit van
sport, de voorbeeldfunctie van maatschappelijk geslaagde 'zwarte' profsporters, het
belang van bepaalde sporten in ailochtone, mannelijke jeugdculturen en de genoem-
de geracialiseerde beeldvorming ten aanzien van fysieke superioriteit kan tot gevolg
hebben dat 'zwarte' jongeren door hun omgeving extra gestimuleerd worden om een
professionele sportloopbaan te volgen in plaats van een acadernische carriere. De
kans op een geslaagde professionele sportcarriere is echter erg klein en de bredere
maatschappelijke effecten in relatie tot meer sociale gelijkheid zeer beperkt.

Specificiteit van sociale in- en uitsluiting
De aard van in- of uitsluiting van (groepen) jongeren is behalve gedeeltelijk sekse
enlof etnisch specifiek en gerelateerd aan persoonlijke sportieve vaardigheden en
normen ook afhankelijk van de tak van sport (bijv. voetbal, fitness, hockey, vecht-
sporten) en wijze van deelname (bijv. vereniging/sportschoollpark). Processen van
in- en uitsluiting die optreden binnen het verenigingsvoetbal zijn kortom niet gelijk
aan de processen die plaatsvinden bij het straatvoetbal of -basketbal en binnen fit-
ness-, vechtsport of dansscholen.

De ambigulteit van de empirische resultaten geeft in feite aan dat algemene slogans
als 'sport integreert' min of meer nietszeggend zijn. Het gaat altijd om specifieke
vormen van in- en uitsluiting, in relatie tot bepaalde sport(vorm)en en (geconstrueer-
de) sociale cateqorieen (bijv.Turkse meisjes, autochtone heteroseksuele jongens).
Structurele, culturele en affectieve vormen en processen van integratie/differentie en
in-/uitsluiting vinden tegelijkertijd plaats, maar wijzen niet noodzakelijkerwijs in
dezelfde richting. Op basis van hun empirische resultaten stellen Brettschneider e.a.
(2001) en Seipel (2001) eveneens dat verenigingslidrnaatschap als zodanig niet auto-
matisch sociaal integrerende en andere, door overheden, wenselijke sociale effecten
heeft en dat de belangen en opbrengsten kunnen afhangen van bepaalde vereni-
gings-, qroeps- en individuele kenmerken.
De resultaten bevestigen dat voetbal de meest beoefende en populaire mediasport
onder jongens met zeer uiteenlopende etnische achtergronden is en in die zin moqe-
lijk een bindende en integrerende rol kan spelen op verschillend schaalniveau (wijk,
stad, land, transnationaal). Jongens die elkaars taal niet spreken en niet op de hooq-
te zijn van specifieke culturele gewoonten kunnen elkaar niettemin ontmoeten en
samenwerken in de spelactiviteit voetbal vanwege haar universele regelsysteem en
globale populariteit. Deze verbroederingspotentie van een sport als voetbal heeft
echter ook een keerzijde. Het voetbalspel - en aile andere vormen van competitieve
wedstrijdsport - stelt tegelijkertijd ook altijd individuen en groepen tegenover elkaar.
Dat gebeurt bovendien op uiteenlopende manieren binnen het professionele man-
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nenvoetbal, verenigingsvoetbal (jongens-/mannen-, meisjes-/vrouwen-, gemengd
jeugdvoetbal), G-voetbal en straatvoetbal. De meningen en uitspraken van jongeren
hebben laten zien dat voetbal nog steeds een belangrijke rol speelt in de constructie
en bevestiging van hegemoniale mannelijkheid, waarbij onder andere meisjes, vrou-
wen en homoseksuele mann en (syrnbolisch) worden buitengesloten (vgl. Elling,
1999; Knoppers, 1999).Bovendien worden lokale, etnische en nationale grenzen niet
aileen continue opgeheven, maar ook steeds weer getrokken door rniddel van identi-
ficatie en distantie. Er vinden kortom niet aileen selectie- en integratieprocessen
plaats rondom (functionele) spelspecifieke vaardigheiden, maar ook op basis van
sociaal-morele en expressieve identiteiten en beelden (Engbersen & Gabriels, 1995).
De media lijken daarbij een belangrijke structurerende rol te spelen; niet slechts
beelden weer te geven, maar deze mede te construeren. Meer en positieve media-
aandacht voor bijvoorbeeld vrouwenvoetbal en mannentumen heeft, vanwege diver-
se interrnedierende factoren (JIB, 2001b), wellicht geen directe invloed op de partici-
patie van respectievelijk meisjes en jongens, maar kan hoogstwaarschijnlijk weI bij-
dragen tot het wegnemen van culturele belemmeringen voor meisjes om te gaanlblij-
ven voetballen en voor jongens om te gaanlblijven turnen.t
Sport kan ook zeker leiden tot (hechte) vriendschappen tussen jongeren, maar lijkt
vooral bij te drag en aan reeds bestaande affectieve bindingen tussen jongeren met
vergelijkbare sociale kenmerken. Terwijl ailochtone en autochtone jongeren beide in
hoge mate participeren in dezelfde sporten (zoals voetbal), dit ook vaak doen in
etnisch gemengd verband en allochtone sporthelden een belangrijke voorbeeld- en
identificatiefunctie te hebben voor veel allochtone Em autochtone jongeren, blijkt
sportbeoefening geen belangrijke factor in de totstandkoming van etnisch 'gemeng-
de' vriendschappen. Verder spreekt een meerderheid van de niet-gemengd sporten-
de autochtone meisjes en allochtone jongens zich uit voor sekse-gemengde sport-
deelname, terwijl een meerderheid van de autochtone jongens en ailochtone meisjes
een voorkeur heeft voor 'apart'. Ook hierbij blijken de tak van sport en functionele,
morele en expressieve argumenten een rol te spelen bij de wens om samen of apart
te willen sporten.
Dergelijke voorbeelden illustreren de complexiteit van in- en uitsluiting, 1Lanintegra-

~ differentiatie naar sekse en etniciteit. Duidelijk is ook dat hegemoniale normen
en subjectposities nooit volledig zijn, Door individuen en groepen worden traditione-
le deelnamestructuren en culturele norrnbeelden ook steeds opnieuw uitgedaagd.
In sportonderzoek en beleid is het dan ook van belang een juiste balans te vinden
tussen aandacht voor individuele verschillen in kansen, mogelijkheden en beleving
Em aandacht voor en erkenning van structurele en culturele verschillen en interacties
tussen (geconstrueerde) sociale identiteiten zoals sekse en etniciteit. Hierbij moet
een instrumentaliserend gebruik van sport bovendien steeds geplaatst worden in
een historisch, sociaal en maatschappelijk perspectief: sport is niet sociaal neutraal
en kent maatschappelijk gezien een relatieve eigenheid, maar ook marginaliteit.
Integratie en differentiatie, in- en uitsluiting vinden bovendien steeds op diverse
niveaus en dimensies en vanuit uiteenlopende achtergronden plaats.
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7.4 Tot slot

Uit de bestudeerde literatuur en de eigen empirische resultaten is gebleken dat in-
en uitsluitingsprocessen in en door sport onder jongeren (nog steeds) onder andere
gerelateerd zijn aan beelden over en identificaties met bepaalde (hegemoniale) vor-
men van mannelijkheid of vrouwelijkheid en/of etnische groepen. Hierbij vinden
bovendien continu interacties plaats tussen individuele en groepsgebonden keuzes,
vaardigheden en mogelijkheden. Door het tegelijkertijd optreden van verschillende
process en van in- en uitsluiting in de sport op diverse niveaus kan de sport in ieder
geval niet (langer) eenzijdig gezien worden als een eenduidig positief of negatief te
waarderen sociale praktijk dat sociale integratie bevordert dan weI belemmert.

Sport is een sociale praktijk waarin zeker sprake kan zijn van individuele ontplooiinq,
sociale identificatie en versterking van de sociale cohesie. Uit de door mij verrichtte
sociaal-kritische analyse van in- en uitsluitingsprocessen onder jongeren naar sekse
en etniciteit komt echter naar voren dat emanciperende en integrerende ontwikkelin-
gen steeds gepaard gaan met reflectie en ondersteuning van hegemoniale machts-
structuren en culturele norrnbeelden. Dat 'sport integreert' is weliswaar geen mythe,
maar lijkt evenmin veel meer dan een lege huls, vanwege de complexiteit en comple-
mentariteit van in- en uitsluitingsprocessen, de specificiteit en interacties tussen
diverse (geconstrueerde) identiteiten en de nog steeds voortschrijdende pluriformi-
sering van de sociale praktijk sport. Legitimatie van sportstimulering zou daarom
naar mijn mening vooral gebaseerd moeten zijn op het streven naar individuele en
groepsgebonden keuze- en handelingsvrijheden en het wegnemen van structurele
en culturele belemmeringen en minder vanuit maatschappelijk gewenste en abstrac-
te processen zoals sociale integratie. Je kunt de wereld niet verbeteren door middel
van sport, wanneer de sportwereld zelf nog volop voor verbetering vatbaar is.
Van belang is dan ook de vraag waarom en door wie bepaalde ontwikkelingen in de
sport en de maatschappij als 'problemen' of juist als 'oplossingen' gezien worden. In
hoeverre is niet aileen de integrerende waarde van sport een sociaal construct, maar
geldt dat tevens voor de specifieke 'eigenheid' van de sociale praktijk sport en de
sociale identiteiten sekse en etniciteit? Wie bepaalt in welke context welk sociaal
onderscheid relevant is en waarom? Kunnen alternatieve constructies van sport en
sociale identiteiten wellicht bijdragen aan het tegengaan van dominante (en nieuwe)
uitsIuitingsmechanismen?
De transformerende potenties van sport zullen naar mijn idee verder geconcretiseerd
en onderbouwd moeten worden, waarbij doeistellingen en wenselijke effecten onder
andere specificaties naar diverse sociale reiaties, takken van sport en wijze van aan-
bod behoeven. Van het Iukraak aanbieden van sportactiviteiten aan bepaalde 'doel-
groepen' moet kortom niet veel meer verwacht worden dan dat ze (tijdelijk) 'op zin-
volle' en piezierige wijze beziggehouden worden. Nader onderzoek naar betekenis-
sen van en interacties tussen andere sociale relaties zoals seksualiteit, leeftijd, socia-
Ie klasse en fysieke validiteit. Longitudinaal onderzoek zou bovendien meer inzicht
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kunnen geven in de concrete betekenissen en opbrengsten van diverse vormen van
sportparticipatie in relatie tot emancipatie en sociale integratie.
Ondanks de erkenning van de daadwerkelijk optredende en aan sport taegeschreven
integrerende en transformerende sociale betekenissen en functies, is in deze studie
vaoral duidelijk geworden dat de sportpraktijk oak steeds is ingebed in hegemoniale
machtsrelaties en waardenorientaties.

Noten

1 De verdeling van de totale steekproef over de diverse groepen is grofweg respectievelijk
10%,50%,30% en 10%.Bij de geinterviewde jongeren, waar getracht is de individuele
jongeren ook daadwerkelijk in te delen, is de verhouding ongeveer 0%, 50%, 35% en
15%.Zo behoren onder andere Audrey, Kees, Petra, Samir en Simon tot de mainstrea-
mers; Annet, Farida, Hakan, Klaas en Patrick tot de gematigd progressieve groep en
Naziha, Peter, Sarah en Roy tot de radicalen. Dat er van de geinterviewde jongeren nie-
mand bij de conservatieve groep is ingedeeld heeft te maken met selectie- en interactie-
processen. De conservatieve jongeren waren met of nauwelijks bereid tot medewerking
aan een interview en mogelijk waren de geinterviewde jongeren voorzichtiger in het
uiten van hun mening dan in de anonieme vragenlijst of in een groep met gelijkgestem-
den.

2 Vergelijkbaar roept ook het benoemen van de maatschappelijke positie van etnische
minderheden en vrouwen in relatie tot onderwijs en arbeid als 'achterstand' bepaalde
vraagtekens op. Zoals met betrekking tot de sekseverdeling tussen full time en part time
betaald werk.

3 Hoewel combinaties van media-aandacht en sportieve successen (Embassy darts/Van
Barneveld; Olympische Spelen zwemmenlVan den Hoogenband & De Bruijn) een positie-
ve invloed lijken te hebben op sportdeelname, worden universele en blijvende sportdeel-
name-impuisen op basis van media-aandacht (en nationale) topprestaties betwist (Van
Bottenburg, 1994; Van den Heuvel, 2000). Blijvende sportdeelname vereist namelijk voor-
al intrinsieke plezierbeleving en dat kunnen de media niet bepalen, maar weI ondersteu-
nen. De media hebben kortom mogelijk weI een bepaalde stabiliserende/stimulerende
invloed op de sportdeelname.
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Biilagen

label 8la
Sportbeoefening jongeren 1999, naar leeftijd (naar AVO 1999; SCP, 2000).

deelname1 lid
sportvereniging
(% sporters)

wekelijks
sporten
(% spotters](% bevolking)

6-11
12-19
20-34
totale bevolking

92
87
76
69

46
42
37
39

74
68
49
45

1 Minstens een mao I in de afgelopen twaalf maanden.

label 81 b
Sportbeoefening jongeren 1999, naar leeftijd (naar Amsterdamse sportmonitor; DSP,
2000).

deelname1 lid
sportver.

(% spotters]

maandelijks2

sporten
(% spotters]

wekelijks
sporten
(% spotters](% bevolking)

6-nov
dec-17
18-24
totale bevolking

83
72
77
64

66
88
77
86

41
53
43
56

51
53
18
39

1 Minstens een maal per jaor.

2 Minstens een mao I per maand.
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Tabel B2a
Deelname takken van sport jongens en meisjes van 15-24 jaar 1 (in %; cijfers tussen
haakjes geven de rangorde aan; gebaseerd op het AVO 1995; CBS, 1996).

totaal jongens meisjes
(n=938j (n=485j (n=453j

1. zwemmen 39 31 (1 ) 47 (1 )
2. fitness/aerobics 21 14 (4) 29 (2)
3. voetbal (veld) 18 29 (2) 7 (11 )
4. joggen/trimmen 16 15 (3) 16 (3)
5. tennis 12 13 (6) 10 (6)
6. toerfietsen/ wielren nen 12 13 (6) 12 (4)
7. waters port 12 14 (4) 10 (6)
8. schaatsen 10 10 (9) 11 (5)

9. badminton 8 7 (10) 9 (9)

10. voetbal (zaal) 8 13 (6) 2 (17)
11. volleybal 8 7 (10) 10 (6)
12. squash 7 6 (14) 7 (11 )
13. tafelten n is 6 7 (10) 4 (13)
14. vechtsporten 5 6 (14) 3 (16)
15. basketbal 5 7 (10) 4 (13)
16. paardrijden 5 1 (20) 9 (9)
17. gymnastiek/turnen 4 3 (16) 4 (13)
18. hockey 3 3 (16) 2 (18)
19. korfbal 2 2 (19) 2 (18)
20. softbal 2 2 (19) 2 (18)
21. handbal 2 2 (19) 3 (16)
22. auto- / motorsport 2 3 (16) 1 (22)
23. golf 1 1 (21 ) 1 (22)
24. atletiek 1 1 (21 ) 2 (18)

1 Uit vergelijking von diverse leeftijdsindelingen (zie CBS, 1996) blijkt dot de cijfers voor sportbeoefening von

15-24 jerigen sterker overeenkomen met de groep von 18-24 joor don met de cotegorie 13-17 joer. Hieruit kon

worden ofgeleid dot het omslagpunt wat betreft sportuitvol of veronderende sportkeuze voorol optreedt tussen

15 en 18 joer. Dit is de periode waorin beraeps- en studiekeuzes worden gemaakt en jongeren oak andere,

concurrerende (vrijetijds)activiteiten ontplooien zools uitgaan en bijboontjes. Om de sportdeelname von respon-

denten von het eigen onderzoek (in de leeftijd tussen 14-20 jaer) te vergelijken met cijfers von het AVO, ligt het

dus het meest voor de hand om de cijfers von 15-24 jaar aan te houden.
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Tabel B2b
Top viiitieti van sporten met de meeste leden in georganiseerd verband bij jeugd
en volwassenen (NOG'NSF, 1999)

jongeren volwassenen totaal

1. voetbal 436.578 voetbal 585.710 voetbal 1.022.288
2. gymnastiek 203.082 tenn is 582.022 tennis 724.021
3. tenn is 141.999 schaatsen 125.061 gymnastiek 246.788
4. zwemmen 91.490 golf 114.785 schaatsen 162.418
5. hockey 71.824 gymnastiek 105.441 zwemmen 152.927
6. volleybal 47.308 bridge 107.835 volleybal 144.792
7. korfbal 47.046 volleybal 97.484 skien 1 140.769
8. paardensport 42.320 waters port 97.047 paardensport 137.864
9. judo 41.689 paardensport 95.544 hockey 129.054

10. schaatsen 37.357 atletiek 62.174 golf 119.994
11. basketbal 26.072 badminton 57.723 bridge 108.231
12. badminton 24.660 hockey 57.230 watersport 100.823
13. handbal 22.649 zwemmen 56.401 korfbal 94.539
14. atletiek 22.581 korfbal 49.171 atletiek 84.755
15. toleltennis? 10.399 kli m- /bergsport 48.748 badminton 82.383

1 Van de ledenaanlallen van de skiband is geen uilsplilsing naar jeugd en volwos senen bekend.

2 Eigenlijk srond wandelsport op de vijftiende plcots met 11.856 jeugdleden, maar aangezien het hier voorol

gaat om verenigingssporten, waarin levens competities worden gehouden is tafeltennis in de tabel opgenomen.
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Tabel B2c
Verenigingssporten met relatief hoge en lage percentages jeugdleden1

sporten met veel jeugd % totool sporten met weinig jeugd % totool
jeugd oontol leden jeugd oontol leden

fietscross 74 1.307 bowling 10 21.313
[udo? 72 60.666 krachtsport/ fi tness 9 3.286
gymnastiek3 66 308.523 roeien 8 23.164
zwemmen= (NCU) 61 173.993 motorsport 7 23.681
basketball 58 44.974 vlieqsport> 6 14.017
hockey 56 129.054 autosport 5 4.618
danssport 54 9.155 triatlon 4 9.354
korfbal 49 96.217 golf 4 119.994
honk- / softbal 45 23.894 wotersport« 4 105.245
vechtsporten? 40 23.887 biljart 3 49.170
jeu de boules 3 15.406
schietsport 3 36.489
toerfietsen 2 31.472
kruisboogsch ieten 2 3.106
darts 1 19.287
kegelen 1 8.141
touwtrekken 1 3.059
bridge 0.5 108.231

1 Aileen die sporten die door meer don 3000 person en in georgoniseerd verbond worden beoefend (N°N,

1999)

De ski· en squoshbond hebben geen uitsplitsing noar jeugd· en volwossen leden.

2 Bestoande uit judo, jiu·jitsu en aikido von de judobond en de NCU.

3 Cijlers von de KNGB en KNCGV uit 1998 somengevoegd (deze bonden zijn sinds 1999 gefuseerd tot de

KNGU); hieronder vallen onder andere de meer traditionelere vormen van gymnastiek en turnen, moor ook

nieuwere vormen ols aerobics en jozzgymnostiek.

4 Bestoonde uit de cijler s von de zwembond (zwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen en schoonspringen) en

de zwemmers von de NCU.

5 Gebaseerd op het ledental von de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart, bestoande uit 0.0. zweefvliegen

en parachutespringen.

6 Cijlers van de Ned. Waterski Bond en het Kon. Ned. Woterspart Verbond woterskivereniging

7 Bestoonde uit de cijlers von de Karate Do Bond Nederland, de Federotie Oosterse Gevechtskunsten, de

Taekwondo Bond Nederland en de afzonderlijke sporten karate en taekwondo von de NCU.
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Tabel B3a
Aantal respondenten naar schooltype en leeftijd in steekproef en landelijke verde-
ling over schooltypes in voor- en eindexamenjaar, naar CBS (2000)

steekproef leeftijd totaal landelijk
14 15 16 17 >17 n % %

schooltype
vbo 3 27 57 16 1 104 10 26
mavo 60 123 89 29 3 304 30 28
havo 9 86 138 102 46 381 38 27
vwo 1 9 75 85 52 222 22 19
totaal (n) 73 245 359 232 102 1011

(%) 7 24 36 23 10 100 100

Tabel B3b
Allochtonen in steekproef en in Nederland, Amsterdam en Tilburg (naar CBS, 1999)

Nederland Amsterdam Tilburg Steekproef
(75-19jr) (15-29 jr) (to tool] (14-20 jr)

n % n % n % n %

Marokkanen 26.410 17 15.655 24 3.845 15 103 29
Turken 26.935 17 9.620 15 5.875 22 62 17
Surinamers 25.686 16 18.375 28 2.715 10 90 25
Antillianen/ Arubanen 9.465 6 2.970 5 3.310 13 10 3
lndonesiers 23.865 15 6.055 9 5.215 20 44 12
Overig niet-westers 44.739 28 12.875 20 5.270 20 45 13

Totoal 157.100 100 65.550 100 26.230 100 354 100

270 'ZE ZIjN E' [N'''] voc R GEBOUWD'



Tabel B4a
Betaald werk ouders van de respondenten naar etniciteit (in %).

totool
(n=986)

outochtonen
(n=644)

ollochtonen
(n=342)

Beide ouders
Aileen vader / moeder

Geen/ onders
Totool

49
39
12

100

59
37
4

100

29
44
27

100

Chi-kwadraat (3) = 134.50; P < .001

Tabel B4b
Sociaal economische status van de respondenten naar etniciteit (in %).

totool
(n=979)

outochtonen
(n=670)

ollochtonen
(n=309)

Hoog
Middel

Loog
Totool

36
44
20

100

45
44
10

100

18
42
40

100

Chi-kwadraat (2) = 137.34; P < .001
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truLBs
Sportdeelname naar etniciteit, sekse en diverse overige achtergrondvariabelen (in %).

N totool ollocht. outocht. meisjes jongens
stod ••• ...
Amsterdam (485) 57 52 65 44 73
Tilburg (528) 70 57 72 64 76
schoolsomenstelling ... ••
'zwart' (257) 54 54 52 40 71
'gemengd' (506) 63 47 68 55 73
'wit' (239) 77 72 77 71 81
opleidingsniveou
vbo (104) 58 61 54 54 79
mayo (303) 63 54 70 50 76
havo (381) 68 52 75 58 79
vwo (222) 58 41 66 55 67
sociole klosse ..
'hoog' (379) 68 57 71 60 75
'middel' (377) 66 58 69 58 75
'Iaag' (157) 49 40 69 36 69
leeftijd
14 (71) 66 54 86 48 82
15 (241) 61 53 67 51 76
16 (357) 63 50 69 56 71
17 (232) 71 57 76 62 79
18 (83) 60 56 61 47 71
>18 (18) 44 50 42 38 50
etniciteit ••• •••
,autochtoon' (653) 70 63 77
'allochtoon' (349) 53 39 71

Marokko (100) 52 40 67
Suriname (87) 53 39 72
Turkije (62) 39 18 74
lndonesie (44) 66 61 71
Afrika (overig) (24) 75 69 82
Antilliaans (10) 30 0 50
Az ie (overig) (10) 60 40 80
Z-Europa (10) 50 25 67
Overig (11) 73 50 86
verkering
la (293) 66 61 69 57 82
nee (696) 63 49 70 53 72

Chi-kwodraot; • p < .05; •• p < .Ol;···p< .001
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Tabel B6a
Organisatieverband van beoefende sporten (in % van sporters).

n

lsle sport
(636)

2de sport
(325)

3de sport
( 129)

totool
(1090)

verentglng

sportsschool
stroot
onders 1

59
19
19
16

32
18
34
21

13
12
39
40

46
18
26
20

1 Onder andere thuis (401. balletschool (271. zwembad (261. manege (121. vakantie (121. water/ijsbaan (121.

buurthuis (101. sporthal (10) of strand/bos/weide/duinen (9).

Tabel B6b
Organisatieverband grootste etnische minderheidsgroepen, naar sekse (in %).2

jongens meisjes
Sur/Ani Turks Morok. Indon. overig Sur/Ani Turks Morok. Indon. overig

n (28) (17) (30) ( 14) (23) (21) (7) (22) ( 13) (13)

vereniging 64 41 40 64 30 19 29 23 46 54
sporlschool 21 6 23 29 17 57 43 46 39 23
perk/street 32 63 47 7 30 10 43 18 15 15
onders 7 19 7 7 26 29 18 15 23

2 De cumulatieve percentages zijn groter dan 100 omdat meerdere antwoarden mogelijk waren.
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Tabel 87
Deelname aan diverse takken van sport naar sekse en etniciteit (in %).

totool jongens meisjes ollocht. outocht.
(n=609) (n=324) (n=284) (n= 7 77) (n=432)

1. voetbal 34 55 11 45 30
2. fitness/aerobics 22 15 30 29 19
3. hockey 13 14 12 5 16
4. ballet/dans 11 1 23 5 14
5. basketbal 8 11 5 18 5
6. zwemmen 8 4 12 12 7
7. vechtsporten 8 9 5 15 5
8. atletiek (incl. hardlopen) 7 5 10 10 6
9. paardrijden 7 1 15 3 9

10. tennis 6 7 5 6 6
1 1. watersporten 4 6 3 2 5
12. tafeltennis 4 6 0.5 6 3
13. volleybal 4 3 5 5 4
14. badminton 3 3 2 2 3
15. fietsen/wielrennen/ ATB 2 2 2 0 2
16. turnen 2 1 3 0 2
17. den ksport 2 2 1 1 2
18. skieTn/snowboard 1 1 1 0 2
19. handbal 1 1 1 1 1
20. biljart/pool 1 2 1 1
21. skaten 1 1 1 1 1
22. schaatsen 1 2 1 2
22. golf 1 1 0.5 1
23. darts 1 1 0 1 1
24. judo 1 1 0 1
25. autosport 1 1 0 1

anders 1 6 7 5 5 6

1 Waaronder onder andere boksen (5), honk-zsortbal (4), korfbal (3), squash (3), klimmen (2), cricket (2),

American Footbal (2), ijshockey (2), roeien (2), handboogschieten (2), schermen (1), kunstschaatsen (1) en

motorcross (1).

274 'ZE ZIjN Ell (i'iltT] voor GEBOUWO'



Tabel 88
Etnische samenstelling van de groep medesportbeoefenaars (in %).

'gemengd' 'Nederlands' 'eigen' etn. groep sign. all/aut
(woorvon zander Ned.)

Stad
Amsterdam all. (123) 79 (17) 9 12 ...

aut(103) 71 (5) 29

Tilburg all. (29) 52 (-) 48
aut(317) 31 (-) 69

School
'wit' all. (14) 36 (-) 64

aut(155) 31(-) 69

'gemengd' all. (48) 69 (17) 27 4 •••
aut (244) 43 (2) 57

,
zwart' all. (90) 82 (15) 3 14

aut (21) 86 (8) 14

Sportorganisatie
verenlgmg all. (65) 66 (5) 28 6

aut (220) 35 (3) 65

sportschool all. (42) 81 (4) 7 12

aut (58) 59 (4) 41

straat/park all. (44) 82 (34) 5 14 ...
aut (64) 64 (3) 36

anders all. (21) 62 (27) 24 14 •••
aut (61) 34 (-) 66

Chi kwadraat; • p < .05; ••• p < .001

BIJIAGEN 275



Tabel 89
Factorladingen op vier sportfactoren na een ptiticipele componenten analyse met
quartimax rota tie.

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
(0,15) (0,14) (0,12) (0,07)

turnen .69 -.08 -.05 .17
zwemmen .64 .13 -.05 -.09
kunstschaatsen .56 -.26 .12 .09
atletiek .52 .21 -.06 .24
korfbal .47 .08 .34 -.25
volleybal .44 .28 .32 -.36
voetbal -.01 .71 .04 -.11
boksen .02 .66 -.1 1 .14
basketbal .17 .58 .21 -.16
autoracing -.30 .55 .11 .35
honkbal .31 .44 .31 .05
hockey .03 -.03 .74 .08
golF -.08 .06 .67 .27
tennis .12 .19 .62 -.18
skateboarden .28 .04 .16 .69
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Tabel BI0
Zou weI willen deelnemen aan tak van sport (in % en rangorde tussen haakjes).

totool sekse etniciteit
jongens meisjes alla(htonen auto(htonen

n (978) (451) (527) (341) (637)

zwemmen 61 49 (6) 72 (1 ) ... 71 (2) 56 (1 ) ...
tennis 58 60 (4) 56 (2) 64 (4) 55 (2) ..
basketbal 58 63 (3) 53 (4) •• 75 (1 ) 48 (5) ...
voetbal 57 70 (2) 46 (6) ... 70 (3) 51 (4) ...
formule 1 54 77 (1 ) 35 (8) ... 60 (5) 52 (3)

honk- / softbal 49 54 (5) 45 (7) .. 58 (7) 45 (6) ...
volleybal 48 47 (7) 50 (5) 62 (6) 40 (7) ...
boksen 35 44 (8) 27 (12) 53 (8) 25 (12) ...
kunstschaatsen 33 8 (15) 54 (3) 35 (9) 32 (8)

(veld)hockey 29 27 (11) 31 (10) 28 (12) 30 (9)

atletiek 29 29 (9) 29 (11) 34 (10) 27 (10)

turnen 28 15 (13) 38 (8) ... 32 (11) 25 (12)

skateboarden 27 26 (12) 28 (12) 27 (13) 27 (10)

golf 24 29 (9) 19 (15) •• 26 (14) 22 (14)

korfbal 18 13 (14) 22 (14) ... 26 (14) 13 (15) ...
Chi kwadraat; • p < .05; •• p < .01;···p< .001
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label B]J
Factorladingen op vier sportgerelateerde factoren na een principale componenten
analyse met varimax rota tie.

Foctor 1 Foctor 2 Foctor 3 Foctor 4 Foctor 5 Foctor 6 Foctor 7
(0,13) (0, /) (0,08) (0,06) (0,06) (0,06) (0,05)

'" 15 ~ ~~ ~
~ o '" ~ '" ~ ~ ~ '"...... "';: ,. => :E-o<> :ii '" => '" 0items b '" - <= '"6 -3 ~ ~ 0<>

o;-c
-",'" <= ~ E <=.... .~ E -es Ci;t:: -c_ o 0

'" :g ~~ -g..= ~ '" -5.EE ..?:8 E B o 0-
0> ...<: ~ .= C

Ik lees vook de sportpogino's in de krant .82 .07 .12 .08 -.04 .00 -.07
Ik kijk vook noar sport op televisie .79 .08 .20 .10 .04 .00 -.05
Ik proot veel over sport met vrienden .79 .12 .17 .16 .00 .05 -.01
Ik koop vook sportmogozines .67 .11 -.05 .17 -.01 .12 .20
Ik houd von bolsporten .52 .13 .41 -.12 .05 .06 -.11
Ik ben sterk .17 .66 .13 -.02 .11 .21 .27
Ik kon goed leidinggeven .05 .65 .00 .13 .14 -.06 -.25
Ik ben toctisch .21 .64 .19 -.04 -.04 -.08 -.12
Ik ben snel .13 .55 .40 .11 -.01 .04 .22
Ik heb bolcoiirdinotie .13 .01 .80 -4 .00 .03 -.14
Ik ben goed in sport .30 .32 .69 .11 .06 -.01 .01
Ik ben technisch .18 .25 .46 .03 -.04 .08 .18
Ik houd von skateboard en .05 .18 -.07 .59 -.09 .17 .05
lk houd von sierlijke bewegingen .03 -.08 .28 .57 .21 -.07 -.02
Sport is goed voor de integrotie von .20 -.09 .03 .56 .17 -.13 -.20
verschillende etnische groepen
Ik vind dot de media te weinig oondocht .21 .09 -.11 .49 -.07 -.04 .13
besleden oan andere sporten don voetbal
Ik ben lenig -.19 .43 .36 .45 .00 -.07 .15
Ik vind een gespierd lichoom mooi -.01 .06 .00 -.01 .78 .12 .02
Ik vind een slonk lichoam mooi -.01 .06 .00 .09 .71 -.07 .10
Ik ben fair .09 .15 .12 .05 .04 -.74 .16
Ik houd van hard spel .29 .40 .21 .05 .10 .50 -.04
Ik ben sociaol .01 .46 -.06 .06 .29 -.48 -.24
Ik vind uitschelden in de sport minder erg .24 .12 .17 -.08 .25 .38 .03
dan buiten de sport
Ik draag veel merkkleding .27 .17 .11 .13 .22 .31 -.08
Ik hou voorol von sporten waarbij je elkaor -.03 -.07 -.02 .04 .13 -.14 .80
niet hoeft aan te raken

Voetnoten tabel 120
I Onder '101001 mee eens' vollen de scores 4 ('heel erg mee eens') en 3 ('mee eens') von de gebruikte 5 punts likerl scale. Onder
'101001 mee oneens' vollen de scores I ('helemool niet mee eens') en 2 ('niel mee eens'). Hel gemiddelde is berekend op bosis von
de scores I 101 en mel 4. Oe woorde 5 ('weel niel') . meestol lcqer don 5% . werd hierbij lot 'missing volue' gehercodeerd.
2 Nel niel significonl (p = .054).
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Tobel B120
Gemiddelde scores op afzonderlijke items, naar sekse en etniciteit.

totaal % sekse etnidteit
mee eens' jongen meisje autocht. allocht.

n (990) (458) (532) (650) (340)

Factor 1: Mediaspart
Ik lees vook de sportpogino's (kront) 25 1.81 2.26 1.43 '** 1.88 1.69
Ik kijk vook noor sport op televisie 43 2.29 2.69 1.95 *** 2.28 2.33
Ik proot vee I over sport met vrienden 30 1.99 2.44 1.61 *** 2.00 1.97
Ik koop vook sportmogozines 10 1.37 1.57 1.20 *** 1.37 1.38
Ik hou von bolsporten 66 2.87 3.19 2.59 *** 2.78 3.04 ,**

Factor 2: Fysieke en sodale competentie
Ik ben sterk 45 2.50 2.72 2.30 *** 2.41 2.67 ***
Ik kon goed leidinggeven 55 2.73 2.78 2.69 2.74 2.73
Ik ben tnrtlsth 62 2.83 3.05 2.62 *** 2.84 2.81
Ik ben snel 49 2.53 2.75 2.33 2.45 2.69
Ik ben sotlnul 81 3.18 3.13 3.22 3.21 3.12
Ik ben lenig 33 2.16 2.11 2.20 2.08 2.32
Factor 3: Goed in (bal)sport
Ik heb bolcoordinotie 53 2.66 2.98 2.37 ... 2.60 2.79
Ik ben goed in sport 59 2.75 3.01 2.52 ••• 2.70 2.83
Ik ben tethnisch 42 2.32 2.76 1. 92 **. 2.29 2.38
Factor 4: Alternatieve sportcultuur
Ik hou von streetsports 14 1.54 1.58 1.52 1.57 1.49
Ik hou von sierhike bewegingen 32 2.04 2.03 2.05 2.00 2.11
Sport is goed voor de integrotie von 52 2.66 2.71 2.61 2.59 2.78
verschillende etnische groepen
Ik vind dot de medio te weinig oondocht 31 2.01 2.10 1.92 2.01 2.00
besteden oon ondere sporten don voetbol

Factor S: Moderne Iichaamscultuur
Ik vind een gespierd lichoom meoi 60 2.76 2.60 2.89 *" 2.70 2.88
Ik vind een slonk lichoom mooi 70 2.92 2.84 2.98 .. 2.92 2.90
Factor 6: Hard & oneerlijk spel
Ik ben foir 69 2.89 2.86 2.92 2.89 2.89
Ik hou von hard spel 38 2.17 2.55 1.85 '*' 2.07 2.36 •••
Ik vind iemond uitschelden in de sport niet 35 2.02 2.25 1.83 ... 2.03 2.01
20 erg Dis buiten de sport
Ik droog vee I merk(sport)kleding 42 2.30 2.51 2.12 ... 2.25 2.39
Factor 7: Lichamelijke afstand
Ik hou voorol von sporten woorbij je 21 1.79 1.72 1.86 1.72* 1.94
elk oar niet hoel! oon te roken

Anova;' p < .OS; •• P < .01; ... p < .001
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Tab~eLB]2b
Gemiddelde scores op afzonderlijke items, naar sekse en etniciteit.

totaal meisje jongen
aUotht. autotht. ellerht, autotht.

n (985) ( 190) (341 ) ( 148) (306)

Fattor 1: Mediasport
Ik lees vaak de spor+pcqinc's in de krant 1.81 1.36 1.47 2.12 2.33
Ik kijk vaak naar sport op televisie 2.29 1.97 1.95 2.79 2.64
Ik praat veel over sport met vrienden 1.99 1.61 1.62 2.46 2.43
Ik koop vaak sportmagazines 1.37 1.23 1.18 1.57 1.58
Ik hou van balsporten 2.87 2.80 2.47 ... 3.33 3.12
Factor 2: Fysieke en sodale tompetentie
Ik ben sterk 2.50 2.50 2.19 ••• 2.86 2.65
Ik kan goed leidinggeven 2.73 2.59 2.62 2.89 2.73
Ik ben tactisch 2.83 2.63 2.61 3.00 3.08
Ik ben snel 2.53 2.57 2.21 ••• 2.84 2.70
Ik ben sociaal 3.18 3.15 3.26 3.09 3.15
Ik ben lenig 2.16 2.31 2.14 2.33 2.01
Factor 3: Goed in (bal)sport
Ik heb bclcoordinotie 2.66 2.44 2.34 3.21 2.88
Ik ben goed in sport 2.75 2.64 2.45 3.07 2.98
Ik ben technisch 2.32 1.99 1.89 2.81 2.74
Fattor 4: Alternatieve sparttultuur
Ik hou van streetsports 1.54 1.44 1.56 1.57 1.58
Ik hou van sierlijke bewegingen 2.04 1.92 2.13 2.37 1.86 •••

Sport is goed vcor de integratie van 2.66 2.63 2.60 2.95 2.59
verschillende etnische groepen
Ik vind dat de media te weinig aandacht 2.01 1.89 1.94 2.12 2.10
besteden aan andere sporten dan voetbal
Fattor S: Moderne lithaamstultuur
Ik vind een gespierd lichaam mooi 2.76 3.00 2.82 2.71 2.55
Ik vind een slank lichaam mooi 2.92 3.08 2.93 2.67 2.91 ..
Factor 6: Hard & oneerlijk spel
Ik ben fair 2.89 2.88 2.94 2.90 2.83
Ik hou van hard spel 2.17 2.09 1.71 2.71 2.47
Ik vind iemand uitschelden in de sport 2.02 1.86 1.81 2.20 2.27
niet zo erg als buiten de sport
Ik draag vee I merklspor+lkledinq 2.30 2.22 2.06 2.63 2.46
Fattor 7: Lithamelijke afstand
Ik hou vooral van sporter waarbij 1.79 2.01 1.77 .. 1.85 1.66
je elkaar niet hoeft aan te raken

Anova; • p < .05; •• p < .01; ••• P < .001
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Tabel 12(
Sportieve competentie en waardering van niet-sporters, naar sekse en etniciteit
(% mee eens)

n

jongens meisjes totool
ollotht. outotht. ollotht. outotht.
(44) (70) ( 108) (722) (344)

55 50 46 26 .. 40

55 48 47 30 •• 42

36 30 31 32 32

57 38 32 19 32

Ik ben snel

Ik ben sterk

Ik ben lenig

Ik hou van hard spel

Ik hou van sierlijke
bewegingen 38 20 21 37 28

Chi kwadraat; • p < .05;" p < .01; ••• P < .001
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Tabel B130
Top viii meest bekeken sporten naar sekse en etniciteit (in %).

totoal meisjes jongens
% autochtoon % allochtoon % autochtoon % allochtoon %

1. voetbol 78 voetbol 64 voetbol 76 voetbol 77 voetbol 90
2. tennis 24 schootsen 23 tennis 24 tennis 26 bosketbol 22
3. schcutsen 14 tennis 21 basketbol 21 outosport 20 tennis 14
4. basketbol 13 paordensport 12 kunstschoatsen 9 sthcntsen 13 autosport 11
5. outosport 9 kunstschaatsen 11 zwemmen 9 darts 10 darts/vechtsp. 5
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Tabel B13b
Meest bekeken sporten naar sekse en etniciteit (in %).

totool jongens meisjes outochtoon ollochtoon
n (841) (402) (439) (522) (290)

l. voetbal 78 86 68 70 83
2. tennis 24 27 22 23 19
3. schaatsen 14 10 17 18 6

4. basketbal 13 12 13 8 23

5. autosport 9 17 1 10 6
6. darts 7 8 6 9 4

7. hockey 7 7 7 10 1

8. kunstschaatsen 6 0 10 6 5
9. turnen 5 0 9 6 3

10. paardensport 5 1 9 7 2

1l. volleybal 4 2 5 3 5
12. skieen 4 2 5 4 2
13. zwemmen 4 1 6 3 6
14. vechtsport 3 5 2 3 4
15. dans/ballet 3 1 5 4 1
16. wielrennen 3 4 1 4
17. boksen 2 2 2 1 3
18. atletiek 2 0 4 2 4

19. honkbal 1 1 2 1 2

20. biljart1 1 3 0 1 1
2l. ijshockey 1 2 1 1 1

22. handbal 1 1 1 1 1

23. badminton 1 0.5 1 0.5 1
24. cricket 1 1 0 1 1

25. golf 1 1 0 1 0.5

enders? 10 13 7 10 6

1 Inclusief pool en snooker

2 Met onder andere Studio Sport 11 1), WK's /EK's 14), Olympische Spelen 13) en Xtreme sports 16), rugby 14),

tafeltennis 14), korfbal 13).
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Tobel 8140
Top viii minst populaire televisiesporten naar sekse en etniciteit (in %).

totaal meisjes jongens
% autochtoon % allochtoon % autochtoon % allochtoon %

1. voetbol 14 voetbol 23 voetbol 16 denksport 15 cricket 17
2. golf 12 boksen 12 golf 12 cricket 14 zwemmen 15
3. hockey 11 outosport 12 tennis 11 poordensport 14 schootsen 13
4. denksport 10 hockey 12 zwemmen 11 hockey 13 turnen 11
5. crkket 9 tennis/wielren. 11 hockey 9 golf 11 dons/ballet 11
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Tabel B14b
Minst populaire televisiesporten, naar sekse en etniciteit (in %).

totool jongens meisjes ollochtoon outochtoon
n (779) (36/) (418) (257) (522)

1. voetbal 14 7 21 11 16

2. golf 12 11 13 11 11

3. hockey 11 11 11 8 12

4. denksport 10 12 8 11 11

5. cricket! 9 15 3 9 9

6. tennis 9 6 11 10 8

7. zwemmen 9 9 8 13 7

8. wielrennen 8 7 9 8 8

9. paardensport 7 10 5 6 10

10. autosport 7 3 11 6 8

11. schaatsen 7 8 7 13 5

12. boksen 6 1 11 6 8

13. volleybal 5 5 6 7 5

14. dans/ballet 5 10 1 6 5

15. turnen 5 9 2 5 5

16. darten 4 2 5 5 3

17. vechtsporten 4 1 6 4 3

18. atletiek 4 6 3 4 4

19. basketbal 4 4 5 5 4
20. korfbal 4 7 2 2 5

21. curling 3 6 1 0 5

22. kunstschaatsen 2 4 2 2

23. rugby 2 1 3 3 2

24. worersporten? 2 2 1 1 2

25. biljart 2 0 3 2 2

25. judo 1 1 1 2

26. tafeltennis 1 1 1 1 1

27. honkbal 1 1 1 1 1

28. skieen 1 1 1 1 1

29. badminton 1 1 0 1 0.5

30. bowlen 1 1 0 0.5 1

31. ijshockey 1 0 1 1 1

32. roeien 1 1 0 1 0

enders- 8 9 8 6 9

1 Cricket, denksport, dans, vechtsport en watersport stonden niet op het toonblad van het KLO-onderzoek, maar
werden wei door respeclievelijk 1, 8, 1, 44 en 2 respondenten apart genoemd.
2 Inclusief waterpolo (4), surfen en zeilen.
3 Met onder andere aile sporten (11), krachtsport (3), bodybuilding (2), schermen (2), bobsleeen, bowls, jeu de
boule, klootschieten, stierenvechten (allemaal 1)
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Tabel B1 S
Sporten waaraan te weinig aandacht wordt besteed op televisie (in %).

tatoo I ollothtoon outothtoon jongens meisjes
n (617) (210) (407) (309) (308)

l. basketbal 14 20 11 17 12
2. vechtsport 11 18 8 14 9
3. voetbal1 11 17 7 15 6
4. hockey 11 3 14 11 10
5. zwemmen 5 7 4 1 9
6. dansen 8 6 9 1 15
7. turnen 6 5 7 2 10
8. volleybal 6 8 5 4 2
9. paardensport 5 1 6 2 8

10. autosport 4 3 5 8 0.5
1l. ijshockey 4 3 5 7 1
12. honkbal 4 3 5 4 4
13. darten 4 4 3 5 2
14. watersporten 3 2 4 5 2
15. boksen 3 7 1 5 2
16. biljcrt? 2 5 1 3 0.5
17. atletiek 2 2 2 1 3
18. schaatsen 2 2 2 1 3
19. fitness/aerobics 2 3 2 1 3
20. krachtsport 2 3 1 1 3
2l. den ksporten 2 1 2 3 1
22. skien 2 0 2 1 2
23. skate( boa rd len 2 0 3 2 2
24. rugby 1 2 1 2 1
25. handbal 1 1 2 2 1
26. American Football 1 1 1 3 0
27. badminton 1 1 3 2 1
28. tennis 1 2 1 1 1
29. tafeltennis 1 0.5 2 2 1
30. judo 1 1 1 1 1
3l. korfbal 1 0.5 1 0.5 1
enders.' 13 11 13 16 10

I Waarander vrouwenvoetbal, zoalvoetbal en buitenlands voetbal
2 Indusief pool en snooker.
3 Waaronder een aantal (vrouwelijke) respondenten die aangaven helemaal geen (extra) sport te willen, Xtreme
sports {5}, golf {A}, gehandicaptensport {A}, wielrennen {3}, boogschieten {3}, beachvolley {2}, roeien {2}, squash
{2}, 'alternatieve' /onbekende sporten, bloopers (2), vrouwensport, bowlen, cricket, fierljeppen, schermen.
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Tabel 816
Top 50 van meest genoemde sporthelden.

aantal stemmen tak van sport
l. Michael Jordan 70 (41)1 basketbal

2. 'Barney' (Raymond van Barneveld) 53 (32) darts

3. 'Dani' (Daniel da Cruz Carvalho) 44 (34) voetbal
4. Dennis Bergkamp 29 (20) voetbal

5. Marc Overmars 28 (17) voetbal

6. 'Ronaldo' (R. Louis Nazario de Limo) 28 (14) voetbal
7. Johan Cruijl 27 (18) voetbal
8. Edgar Davids 25 (14) voetbal

9. Patrick Kluivert 24 (14) voetbal
10. Hakan Sukur 22 (19) voetbal
1l. Rintje Ritsma 18 (15) schaatsen
12. Mustapha Hadji 17 (9) voetbal
13. Jari Litmanen 16 (10) voetbal
14. Anky van Grunsven 15 (14) paa rdensport
15. Marco van Basten 15 (13) voetbal
16. Michael Schumacher 15 (10) autosport
17. Gabriel Batistuta 15 (5) voetbal

18. Mohammed Ali 13 (8) boksen
19. Richard Kraijcek 13 (8) tennis
20. Ronald/Frank de Boer 13 (7) voetbal
21. Zinedine Zidane 13 (7) voetbal
22. Allessandro Del Pierro 12 (7) voetbal
23. Dennis Rodman 10 (2) basketbal
24. Pete Sampras 9 (6) tennis

25. Martina Hingis 9 (5) tennis
26. Anna Koernikova 9 (4) tennis
27. Teun de Nooijer 8 (7) hockey

28. Ids Postma 8 (5) schaatsen

29. 'Romario' (R. da Souza Faria) 8 (4) voetbal

30. Mike Tyson 8 (3) boksen

3l. Saleheddine Bassir 7 (4) voetbal

32. Jaap Stam 6 (3) voetbal

33. Edwin van der Sar 6 (2) voetbal

34. Roberto Carlos 6 (1) voetbal

35. Adelajalil Hadda 6 (1) voetbal

36. Jos Verstappen 5 (4) autosport

37. Boudewijn Zenden 5 (1) voetbal

(vervolg op volgende pagina)
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Tabel B16
Top 50 van meest genoemde sporthelden (vervolg).

oontol stemmen
38. Andre Agassi
39. Gianni Romme
40. Gianni Bronkhorst
41 .Kobe Bryant
42. Mika Hakkinen
43. Diego Maradona
44. Marianio Bombarda
45. 'Pele' (Edson Arentes do Nascimento)
46. Marc Philippoussis
47. Pedrag Myatovic
48. Marianne Timmer
49. Adri van der Poel
50. Bruce Lee

5 (1)
5 (1)
4 (3)
4 (3)
4 (3)
4 (3)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
4 (1)
4 (1)
4 (1)
3 (3)

tok von sport
tennis
tennis

voetbal
voetbal

autosport
voetbal
voetbal
voetbal

tennis
voetbal

schaatsen
wielrennen

boksen

De cijfers tussen haakjes verwijzen naar hoe vaak de betreffende sporter als eerste werd
genoemd.
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'Sport, vriendschap en beeldvorming'

Vragenlijst leerlingen
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Vakgroep Vrijetijdswetenschappen

Katholieke Universiteit Brabant
Tilburg.
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Beste leerling,

Voor je ligt een lijst met vragen over sport, vriendschap en beeldvorming.

Wij zijn geinteresseerd in jouw sportdeelname en je ervaringen met sport. Hiervoor
hebben we een vragenlijst opgesteld met een aantal algemene vragen over jezelf
(1 tim 6) en een aantal vragen over jouw sportbeoefening en jouw opvattingen over
sport.
De meeste vragen kun je eenvoudig beantwoorden door het cirkeltje met het (meest)
juiste antwoord aan te kruisen. Bij sommige vragen wordt om uitleg van jouw ant-
woord gevraagd of moet je zelf iets invullen.

Ret invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Drs. Agnes Elling Prof. dr. Paul De Knop
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1. Wat is je leeftijd?
.....jr.

2. Wat is je geslacht?
o jongen
o meisje

3. Met wie woon je in huis?
o twee ouders, broers,
o aileen vader, broers,
o aileen moeder, broers,
o anders: .

.....zussen

.....zussen

.....zussen

4. a. Doen jouw ouders/verzorgers betaald werk?
o ja, een ouder: vader/moeder!
o ja, beide ouders
o anders, .
o nee (ga naar vraag 5)

b. Wat is zijn/haar/hun beroep en opleiding?
Vader: beroep opleiding .
Moeder: beroep: opleiding .

beroep: opleiding .

5. Ben je in Nederland geboren?
o ja
o nee, in .

6. Zijn jouw ouders/verzorgers in Nederland geboren?
o ja, ailebei
o nee, moeder in , vader in .
0 .

7. Heb je verkeringl een relatie?
o ja hoe lang?
o nee

.... maanden

8. Doe je regelmatig aan sport?
Bij deze en de volgende vragen gaat het om aile sportactiviteiten, behalve de gym-
nastieklessen in schoolverband.
o NEE Waarom niet?
................................................................................................ (ga naar vraag 17)

1. Doorstrepen wat niet van toepassing is.
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o JA Welke sport(en) en waar?

Bijvoorbeeld:
Sport vereniging sportschool straat/park anders
Tennis • 0 0 0
Voetbal 0 0 • 0
Schaken 0 0 0 • buurthuis

Sport
(max. 3 noemen)

vereniging sportschool parklstraat anders:

o
o
o

o
o
o

o 0 .
o 0 " .
o 0 ..

9. Hoe vaak sport en hoeveel uur sport je per week?
............ keer per week uur per week

10. Met hoeveel andere jongeren sport je gemiddeld?
(Als je meer sporten beoefent, beantwoord deze vraag dan voor de sport die je het
vaakst doet.)
o geen, ik sport aileen
o 2-5
o 5-10
o meer dan 10

11. Voor de jongens: sport je regelmatig samen met meisjes?
Voor de meisjes: sport je regelmatig samen met jongens?

o NEE

Waar?
o Invereniging 0 in sport school 0 in parklop straat 0 anders, ..
Zou je dat wei willen en waarom (niet)?
o ja, omdat .
o nee, omdat .

o JA

12. a. Welke 'etnische' achtergrond hebben jongeren (en volwassenen) met wie je
sport?
Met etnische achtergrond wordt hier bedoeld uit welk land iemand of iemands
ouders oorspronkelijk komen. (Als je meer sporten beoefent, beantwoord deze vraag
dan voor de sport die je het vaakst doet.)
o aileen met ..
(bijv. Nederlanders, Creolen, Hindoestanen, Turken, Marokkanen, Indonesiers,
Molukkers, et. cetera)
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o voornamelijk met en .
o 'gemengd' (verschillende etnische achtergronden):

o Nederlanders 0 Turken
o Creolen 0 Marokkanen
o Hindoestanen 0 Indonesiers
o overige Surinamers 0 Molukkers
o anders: , , .

b. Met wie zou je het liefst willen sporten ?

13. Sport je vooral samen met familieleden?
o nee
o ja Met wie? (bijv. broers, zussen, neven, nichten)

14. Beschouw je de jongeren met wie je sport als je vriend(inn)en?
o nee
o ja, ailemaal
o ja, de meesten
o sommigen

15. Doe je ook andere activiteiten samen met je sportvriend(inn)en ?
o JA Wat doen jullie dan? (meerdere antwoorden mogelijk)

o bij elkaar op bezoek
o naar de bioscoop
o winkelen
o 'rondhangen' op straat
o .
o .

o praten
o cafe/disco bezoeken
o spelletjes

o NEE, aileen sport

16. Heb je ook vriend(inn)en waar je niet mee sport?
o ja, de meeste
o [a, een paar
o nee
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17. Denk aan je beste vriend(inn)en. Wie zijn dat en hoe heb je hen ontmoet?
(maximaal 3)

Vriend(in) 1 Vriend(in) 2 Vriend(in) 3

Sekse
Etnische achtergrond
Is hij/zij familie?
Doet hij/zij aan sport?
Ontmoet via:

jonqen/meisje- jongenimeisj e jongenimeisj e

[a/nee
[a/nee
a de sport
a school
a de buurt
a mijn ouders
a anders, .

[a/nee
ja/nee
a de sport
a school
a de buurt
a mijn ouders
a anders, .

[a/nee
[a/nee
a de sport
a school
a de buurt
a mijn ouders
a anders, ..

a niet van toepassing (ik heb geen goede vrienden)

18. Sport je weI eens samen met je beste vriend(inn)en?
a ja, altijd a ja, vaak a ja, soms a zelden a nooit

19. Stel je voor dat je zou moeten kiezen: sport je dan liever samen met vrienden
(ongeacht hoe goed ze zijn) of met jongeren die ongeveer net zo goed zijn in sport
als jezelf?
a aileen met vrienden, omdat ..
a jongeren die ongeveer even goed zijn, omdat ..
a maakt niet uit, .

20. Wat doe je met de vrienden waar je niet mee sport? (meer antwoorden mogelijk)
a bij elkaar op bezoek a praten
a naar de bios coop a cafe/disco bezoeken
a winkelen a speiletjes
a rondhangen op straat
a .

a niet van toepassing (ik heb aileen vrienden met wie ik ook sport)

2. Doorstrepen wat niet van toepassing is.
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21. a. Met hoeveel personen doe [e een of meer van de volgende activiteiten meestal?
(Deze vraag geldt voor al je vrienden)

Aantal personen
Activiteit 2 3-5 meer dan 5

bij elkaar op bezoek 0 0 0
praten 0 0 0
naar de bioscoop 0 0 0
cafe/disco bezoeken 0 0 0
winkel en 0 0 0
spelletjes 0 0 0
rondhangen op straat 0 0 0

..................... 0 0 0

b.Vind iii dat jezelf tot een of meerdere specifieke iongerengroepen behoort?
(bijv. alto's, gabbers, skaters, hardrockers, et cetera)
o nee
o ja: .

22. In hoeverre ben je het eens met de volgende uitspraken?

nietmee eenbeetje meeeens heelerg weetniet
eens meeeens meeeens

a. Ik ben snel 0 0 0 0 0
b. Ik ben sterk 0 0 0 0 0
c. Ik heb tactisch inzicht 0 0 0 0 0
d. Ik ben technisch 0 0 0 0 0
e. Ik heb balcoordinatis 0 0 0 0 0
f. Ik ben sociaal 0 0 0 0 0
g. Ik kan goed leiding geven 0 0 0 0 0
h. Ik ben lenig 0 0 0 0 0
i. Ik speel eerlijk 0 0 0 0 0
j. Ik ben goed in sport 0 0 0 0 0
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23. In hoeverre ben je het eens met de volgende uitspraken?

niet mee een beetje mee eens heel erg weet
eens mee eens mee eens niet

a. Ik hou van balsporten 0 0 0 0 0
b. Ik hou van hard spel 0 0 0 0 0
c. Ik hou van sierlijke bewegingen 0 0 0 0 0
d. Ik hou vooral van sport en waarbij je

elkaar niet hoeft aan te raken 0 0 0 0 0
e. Ik vind iemand uitschelden in de sport

niet zo erg als buiten de sport 0 0 0 0 0
f. Ik vind een gespierd lichaam mooi 0 0 0 0 0
g.Ik vind een slank lichaam mooi 0 0 0 0 0
h. Ik kijk vaak naar sport op televisie 0 0 0 0 0
i. Ik lees vaak de sportpagina's in de krant 0 0 0 0 0
i. Ik praat veel over sport met vrienden 0 0 0 0 0
k. Ik vind dat de media te weinig aandacht

besteden aan andere sporten dan voetbal 0 0 0 0 0
1. Ik draag veel merk{sport)kleding 0 0 0 0 0
m. Ik koop vaak sportmagazines 0 0 0 0 0
n. Ik hou van streets ports (bv.skateborden) 0 0 0 0 0
o. Sport is goed voor de integratie van

verschillende etnische groepen 0 0 0 0 0

24. a. Naar welke sporten kijk je het meest op televisie ?
uur per week

b. Naar welke sporten kijk je niet graag?

25. Aan welke sporten zouden de media meer aandacht moeten geven?

26. Vind jij dat jongens en meisjes in principe even geschikt zijn voor alle sporten ?
o JA (ga naar vraag 27)
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o NEE Meisjes niet voor:
............................, omdat ..
............................., omdat ..

Jongens niet voor:
............................, omdat.. .
............................., omdat ..

27. Vind jij dat mensen met een 'witte' en 'zwarte' huidskleur in principe even goed
zijn in aIle sporten?
o [a (ga naar vraag 28)

o nee 'Witte'mensen niet voor:
...................................., omdat .
...................................., omdat .

'Zwarte'mensen niet voor:
...................................., omdat .
...................................., omdat .

28. In sommige teamsporten (zoals voetbal) zoenen of omhelzen mannelijke sporters
elkaar.
a. Wat vind je daarvan?

b. En als vrouwen dit doen?

29. Wie is voor [ou een sportheld/sportidool?
..........................................., omdat .
..........................................., omdat .
..........................................., omdat.. .
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30. Zou iii de hieronder genoemde sporten graag willen beoefenen?

wel niet waarom (niet)?

a. atletiek a

b. autoracing a

c. basketbal a

d. boksen a

e. golf a

f. (veld)hockey a

g. honkbal a

h. korfbal a

i. kunstschaatsen a

j. skateborden a

k. tennis a

1. turnen a

m. voetbal a

n. vol1eybal a

o. zwemmen a
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Heel erg bedankt voor je medewerking !!!
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DEELNAME INTERVIEW

De resultaten van de zojuist door jou ingevulde vragenlijst willen wij graag aanvul-
len met meer informatie via persoonlijke interviews.
Deze interviews duren ongeveer een uur en zuilen na schooltijd of thuis worden
afgenomen. De gesprekken worden op cassette opgenomen. maar zuilen uiteindelijk
volledig anoniem worden verwerkt.

Wil jij meewerken aan een interview over sport en integratie?

Zo ja, vul dan hieronder je naam, telefoonnummer en eventueel overige gegevens in.

Naam:

Telefoonnummer

Sekse: jongen/meisje

Etnische achtergrond:

Tak van sport
(eventueel)
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Vragenlijst interviews

Algemeen
- Is sport belangrijk in je leven?
- Welke sport( en) en waarom? Wanneer begonnen/gestopt?
- Denk je dat je blijft sporten als je van school af bent? Motivatie?
- Is sport belangrijk in je farnilie en vriendenkring?
Vriendschap
- Sport je samen met je vrienden?
- Wat is de etnische sarnenstelling van jouw vriendengroep en jouw sportgroep?

Heb je ook 'gewone' vrienden van het andere geslacht?
- Ga je hetzelfde om met sportvrienden als met andere vrienden?
- Ga je in de sport anders om met je vrienden als met de andere sporters (team-

leden)?
- Vind jij dat je door sport gemakkelijk nieuwe vrienden maakt? Waarom wel/waar-

om niet?
- Wanneer sport je liever met jongeren die even goed zijn als jij en wanneer met

(goede) vrienden? (bijv. tak van sportitoernooi)
- Praat je veel over sport met vrienden? Kijkjullie weI eens samen naar sportwed-

strijden op televisie? Welke sporten?
Beeldvorming
- Heb jij een groot voorbeeld in jouw sport? Wie, waarom?

Topsporters zijn over het algemeen erg gespierd? Vind je dit mooi? Bij witte/zwar-
te mannen en vrouwen?

- Wat vind jij een ideaallichaam voor een man (voorbeeld)? En voor een vrouw
(voorbeeld)?

- Waarom zie je zoveel 'zwarte' sporters op de televisie bij voetballatletiek/basket-
bal? Waarom zijn dit bijna aileen maar mannen?

- Hebben mensen met verschillende etnische achtergronden volgens jou verschil-
lende (fysieke) kwaliteiten? Geldt dit voor mannen en vrouwen?

Vragenlijst observaties
Bij de observaties van gymnastieklessen werd vooral gelet op de volgende aspecten:

Bestaan er verschillende groepjes en zo ja, hoe groot zijn deze?
Wat is de etnische sarnenstelling van de groepjes? Zijn de lessen/groepjes
gemengd of gesegregeerd naar sekse?
Kunnen er 'leiders' worden aangegeven: wie zijn dat en hoe gedraagt hij/zij zich
in de groep?
Wordt er onderling veel gepraat en/of 'gedold'? Is hierbij verschil tussen jongens
en meisjes?
Wordt er gedurende de spelvormen aangemoedigd en/of gescholden? Wie tegen
wie? Gebeurt dit oak buiten de spelsituaties om?
Is er fysiek contact in spelsituaties en daarbuiten?
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Overzicht ge"interviewden

NoamI sekse etniciteit opleiding sport(en)

Amsterdam
1. Diane meisje Surinaams 4 havo fitnessl voetbal/basketba I

2. Roy longen Surinaams 4 havo fitness

3. Koen longen Nederlands 4 havo vechtsportl motorsport

4. Peter jongen Nederlands 4 havo volleybal

5. Lamya meisje Egyptisch 3 mavo zwemmen

6. Aisha meisje Marokkaans 3 mavo voetba II skaten

7. Latifa meisje Marokkaans 3 mavo

8. Marcel longen ederlands 5 havo judo/basketball schaatsen

9. Naziha meisje Marokkaans 4 mavo karate

10. Sarah meisje Surinaams 5 vwo atletiek/voetbal

1l. Kees longen Nederlands 5 vwo voetbal

12. Lieke meisje Nederlands 5 vwo roeien

13. Patrick longen Surinaams 4 havo vechtsport

14. Hakan longen Turks 3 mbo voetbal

15. Samir jongen Turks 3 mbo voetbal

16. Farida meisje Marokkaans 4 havo tennis/basketbal

Tilburg
17. Jan longen Nederlands 3 mavo roeien

18. Klaas longen Nederlands 6 vwo hockey

19. Pieter jongen Nederlands 4 havo

20. Rene jongen Nederlands 3 mavo - (ijshockey)

21. Simon longen Moluks 5 havo hockey

22. Astrid meisje Nederlands 4 havo paardri jden

23. Achmed longen Marokkaans 5 havo voetbal, kickboksen

24. Audrey meisje Surinaams 4 mavo

25. Susan meisje Nederlands 5 havo hockey, paardrijden, tennis

26. Heleen meisje Nederlands 4 havo skaten, dansen

27. Ana meisje Argentijns 4 havo kunstschaatsen

28. Judith meisje Nederlands 5 havo volleybal

29. Paul jongen Nederlonds 5 havo turnen

30. Petra meisje Nederlonds 6 vwo badminton

3l. Annet meisje Nederlands 6 vwo dans

1 De namen van de jongeren zijn gefingeerd
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17.

->
\

18.

19.

~",\ J""
~G ("'I"~ 0 jongeren ie ongeveer even goed ..

o maakt niet u •..... ~ ~ ~ _ ~: .

20. Wat doe je met de vrieodeo waar je niet mee sport? (meerdere antwoorden mogelijk)

«bij elkaar op bezoek
.Q naar de bioscoop
4winkelen
4. rondhangen op srraat
$.,;/ ...#.:.~L .

$?niet van toepassing (ik heb aileen vrienden met wie ik ook sport)

~ praten
.~ cafe/disco bezoeken
.fl spelletjes

2 Doorstrepen wat niet van toepassing is
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30. Zou jij de hieronder genoemde sporten graag willen beoefenen?

weI niet

a. atletiek 0 h-

b. autoracing Iff- 0

c. basketbal 0 Jj,

d. boksen t(. 0

e. golf 0 R

f. (veld)hockey t"- O

g. honkbal CS- II--

h. korfbal IX l-
i. kunstschaatsen 0 (J.

j. skateborden 0 M

k. tennis t( 0

I. lumen 0 JJ,.

m. voetbal i!..- 0

n. volleybal ~ 0

o. zwemmen %- 0

waarom (niet)?

............/k 12.f:.::V'. P,l.c(..L;.I !.(~.?.:.:..!.~: .

.............lw.C ..t.1.L ..

............./u......bP..A.'<J ~ Q..£J .u., .(.~/.<'.<!I....J.iR.A /'0.4 -c4 u'I...,

............ H.O.J1!.1..JJ J U4.'!:i..~.~ .

..............W-e..v.-I.I..1c::-!Ld': ..

................l...&.o..f::? ..:.:: ic&z&:w. .

...............f~.fi.'--P....£~ .

.............~t. w,:I:.~;c.:.<: ~t.f!'8:«:.~ !.?:-;K,,;g:*.~.,-

..........!J.Di ye.c; .

..·Lu.....1:i~ ·1..~~···f:1:r.AYdd.. ..· · ···.

........Sea .~p.1&t/.Y.J. WA.<,}!./.'I:! ..

.............!.!..nN.~q.q,..'1 ..
Of .............................e. ..

.....................H..C:t.p. I.:I!.t(2 ..

......................(jIA J,)..h ..

Heel erg bedankt voor je medewerking !!!
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Summary
Since the development of modern sports in the Netherlands in the nineteenth centu-
ry, several integrating values and functions have been ascribed to the social practice
of sports. It is often noted that sports can bring people together, foster identification
with teams and athletes and contribute to the social cohesiveness of a team, a social
group, a town or a whole country. In the last decades of the twentieth century,
several developments like increased immigration, pluralist value orientations, secu-
larisation and individualisation have lead to a perceived lack of social integration and
social cohesion in society at large. Therefore, the use of sports as an instrument for
potential integration is increasingly promoted by (local) governments and (sports)
organisations.
Sport stimulation projects are nowadays often legitimised by claims that sport is a
good trigger for socialisation of youth and social integration of different minority
groups, especially ethnic minorities. Because of its low threshold, its uniform charac-
ter and its international standardised rules, many people regard sport as a leisure
activity in which people of different social and ethnic backgrounds seem to mingle
automatically, which leads to mixed friendships and more tolerance for cultural
diversity. There is, however, little empirical evidence about the ascribed positive
integrating effects of sport participation. And in contrast to the view of sport as an
ideal vehicle for social integration and inclusion, sport can also mirror or magnify dif-
ferentiating and exclusion processes in broader society.
Nowadays, sport participation and watching sports are not only popular leisure
activities among wealthy young men, as it used to be, but for many men and women
of varying ages, social-economic and ethnic backgrounds. Although in general, tradi-
tional distinctions in society and sport seem to be weakening, competitive sport is
also explicitly structured upon specific social distinctions (like gender and nationali-
ty). The often ambiguous and contradictory nature of sport with respect to processes
of in- and exclusion in relation to gender and ethnicity is the main theme of this
book. Furthermore, it is particularly focussed on young people.
Adolescence is a period in which young people start to make their own choices
between different value orientations and (leisure) activities and search for their own
identity. They detach themselves from their parents in favour of their peers and
become aware of 'natural' physical differences and social identities (e.g., with
respect to gender and ethnicity), which are related to specific social positions and
power relations. They explicitly and implicitly identify with some groups and subcul-
tures and distance themselves from others, for example through their choice of dif-
ferent sports. During puberty many youngsters, especially girls, abandon participa-
tion in organised competitive club sports in favour of more recreational fitness forms
or other leisure activities. The sports careers choices of young people and the poten-
tial integrating and differentiating effects seem to be influenced by complex interac-
tions of personal, social-cultural and contextual factors.
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This thesis is based on several research projects that I carried out within the context
of the research programme Values & Norms in Sport'. One of the main aims was
more insight into the empirical relations between sport and social inclusion/inteqra-
tion and exclusion! differentiation. The central question for this dissertation is: in
which ways is sport (participation) among young people related to values and
processes of social inclusion and exclusion, with regard to gender and ethnicity?

Theoretical framework

In my study I departed from an interdisciplinary theoretical framework derived from
social-critical (nee-Marxist, existentialist, phenomenological and post-modern)
insights within sport sociological/philosophical, feminist, ethnic and cultural studies.
My frame of reference for (critical) analysis of the processes underpinning social in-
and exclusion in relation to sport is based on the conviction that unequal power rela-
tions and dominant meanings in society are reflected, constructed and challenged
within the social practice of sport.
Power relations in contemporary society are still largely based on essentialist, hierar-
chical, socially constructed, interrelated dualities like body versus mind, women ver-
sus men, black versus white, et cetera. The emergence and development of modern
sport in the nineteenth century was framed within the dominant ideology of a natu-
ral superiority of white, healthy, upper class men over other, marginalized, social
groups. Social critical researchers have challenged the naturalness and universality
of the existing hierarchical power relations (like gender and race/ethnicity) by point-
ing to historical, contextual and ideological plurality of social systems and beliefs.
Some important concepts in the social-critical analysis of gender, ethnicity and sport
are hegemony, ideology, discourse and subject position. Hegemonic power is a form
of institutionalised power accepted by different - including less powerful - groups as
if it is natural; without acts of violence, commands or suggestions being necessary
for persuasion. Ideology refers to common beliefs of groups of people in relation to
social relations and social problems and development. The hegemonic gender ideolo-
gy in most capitalist societies is still one in which men are seen as natural leaders
and women as natural nurses. Mainstream social and cultural practices like sport
contribute to the exertion and strengthening of hegemonic (capitalist, patriarchal,
white) power. The hegemonic ideology of societies becomes apparent through domi-
nant discourses: spoken and/or written signifying linguistic frames, which are pro-
duced and come to the forefront in politics, media and social interaction. The social
position which fits best with the dominant (ideological) meanings and preferred
readings of texts is referred to as <subject position>. White young men, for example,
associate more with the structure and culture in dominant media sports, compared
to e.g., black women, and hence find themselves more in a subject position with
respect to the hegemonic discourse that is produced within media sport.
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Feminist (sport) researchers have continually argued that the meanings attached to
the bipolar biological categories 'male' and 'female' - masculinity and femininity -,
are mainly socially constructed. Boys and men are, for example through sport,
socialised to be masculine. Some theorists extrapolate the social constructionist view
towards the biological categories male and female. Although I agree that the bipolar
sex-categorisation is partly a construction of the 'natural' sexual differentiation, my
empirical analysis is limited to the construction of different (e.g., ethnic) masculini-
ties and femininities in sport within the traditional male-female distinction. In a simi-
lar way I see the categorisation as ethnic/racial groups partly as social constructions
in which ideological meanings are given to certain physical differences like skin
colour. The 'hegemonic' or 'privileged' definitions of masculinity and femininity refer
to white, affluent, healthy, heterosexual men and women.
The body plays an important role within the naturalisation of (dichotomous) distinc-
tions between different social groups, as in most dominant national sports, like foot-
ball in the Netherlands. The strong connotation of dominant competitive (media)
sports with hegemonic masculinity - active, strong, assertive, rational, dominant -,
has long been a strong legitimisation to prevent girls and women from participation
in several masculine-defined popular sports, like football in the Netherlands and
other western European countries. These dominant sports are regarded as true mas-
culine bodily practices which illustrate the supposed 'natural' physical and social
superiority of men. One can wonder why the (constructed) masculine male body is
taken as the norm in dominant national sports. It is interesting that within dominant
racial ideology, black (male) people are seen as naturally more suited for physical
labour and competitive sports in which speed and aggression is involved, compared
to whites. But the ascribed 'natural' athletic superiority of blacks is not extrapolated
to leadership and social power.
I argue that the dominant competitive sport practice not only is produced within
gendered and racial power relations, but also functions to establish and strengthen
these relations, for example by giving 'false representations' of equal opportunity for
all, irrespective of social class or ethnic background. But which groups dominate in
positions of leadership in sports and what about gender relations? Nonetheless,
hegemonic power is never complete and unequal distributions of power in society
are continually challenged by marginalized and minority groups, also within sport. In
contemporary Dutch society, most people - including individuals belonging to mar-
ginalized groups - have gained more individual freedom to choose over the last few
decades and are less tied to categorical social identities and power relations. One
can wonder, however, whether all people have the same freedom to deconstruct
social identities and whether the new individualistic de-constructive ethic is not
partly a new 'strategy' to maintain hegemonic power relations.

Concepts like social integration and cohesion are in fact umbrella terms which refer
to different dimensions of social interactions and values and at the same time impli-
cate processes like in- and exclusion. In this study, social integration and inclusion
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are understood as multidimensional forms and processes which continuously interact
with processes of social differentiation and exclusion. I distinguish three, interrelat-
ed, dimensions of social in- and exclusion: structural (participation), socio-cultural
(values & norms) and socio-affective (social identification, contacts & friendships).
Although I agree that ethnic mixed sport participation can lead to an exchange of
different values and norms and can foster the potential for mixed friendships, these
processes do not always occur and certainly not automatically. Apart from a (hege-
monic) functionalistic integration perspective, mixed or separated sport participation
can also be viewed from a moral or expressive perspective that might blur populist
ideas of integration.
Dutch literature about in- and exclusion among young people in sport in relation to
gender and ethnicity mainly focuses on (structural) participation and to a lesser
extent, studies have been conducted about (cultural) processes of acceptance and
discrimination. The least is known about the affective dimension of in- and exclu-
sion, although it is a common belief that sport enhances (mixed ethnic) friendship
and social binding, especially among (young) men.

Methodology

Questionnaires consisting of several open and closed questions about sport partici-
pation, social networks and value orientations (related to gender and ethnicity), were
distributed to 1025young people between aged 14-20in Amsterdam and Tilburg,
from January to April 1999.The respondents were students in six schools, which
varied in ethnic population ('white', 'black' and 'mixed' schools) and included four
types of secondary education (vbo, mavo, havo, vwo).

The questionnaires were completed during regular school hours, which lead to a
99% response rate; and took approximately thirty minutes to complete. In addition to
the questionnaire, a total of 25 semi-structured interviews were held with 31 boys
and girls of varying ethnicities, who were involved in sport in different ways. Most
interviews took place with individual respondents and some with small groups (two
or three persons) and lasted approximately 45 minutes.

A total of 1016questionnaires were available for analysis; the respondent group
comprised 53%girls and 47% boys. Most respondents followed the two median edu-
cation levels and the mean age was 16 years. Nearly two thirds of the research pop-
ulation belonged to the ethnic majority and about one third belonged to ethnic
minority groups. Only the first generation (born abroad) and second generation (one
or both parents was born abroad) of respondents from ethnic minorities of non-west-
ern countries and/or those who are defined as target groups in Dutch integration
policies, were classified as 'ethnic minority'. This excluded (white) respondents who,
or whose parents, were born in countries like Germany or the USA.On the basis of
these definitions, the largest ethnic minority groups among the respondents - as
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within the Dutch population at large - were Moroccan (10%), Surinam (8%) and
Turkish (6%) youth.

Results

The first research question covered the similarities and differences in the sport par-
ticipation of girls and boys with different ethnic backgrounds. In general, nearly two
thirds of the respondents actively participates in sport, with a mean of three times a
week and a total of six hours. The majority (59%) of these youngsters participate
within an organised club context. Participation, however, is clearly structured by
gender and ethnicity.
Confirming other national or local participation studies, I found that ethnic minority
girls participate the least in (organised) sport. In my sample Turkish girls participat-
ed the least, whereas Moroccan girls participated to the same extent as Surinam
girls. This outcome questions frequently made generalisations about Islamic girls
and sport, irrespective of specific ethnic backgrounds. Ethnic majority boys partici-
pate the most in organised club context and ethnic minority girls the least. This last
groups most often participates in commercial settings (fitness centres). Although half
of the ethnic minority boys are club members, a third (also) participates in public
(street/park) contexts, mainly soccer. Soccer is also by far the most popular sport
among boys, irrespective of ethnicity, and even ranks fifth of the sports in which eth-
nic majority and minority girls participate most. After soccer, fitness ranks second in
the general sport participation list, but is relatively more popular among (ethnic
minority) girls. Other popular sports (among specific groups)are hockey (ethnic
majority), basketball (ethnic minorities), dance (ethnic majority girls). Although street
sports are not like most organised team sports structured around gender, mixed gen-
der participation occurs the least in this context. Moreover, it was interesting to note
that in general more girls than boys stated they participate within mixed gender
groups. Probably some contexts (e.g., fitness centres, one girl with a group of boys)
are perceived more as 'mixed' by the participating girls than the boys. Whereas the
majority of the Euro-Dutch ('autochthon') youth participate in a Euro-Dutch sport
group, the majority of the ethnic minority youth participate in ethnical mixed groups.
About a quarter of the ethnic minority youngsters, mainly males, participate within
their own ethnic groups or an ethnical mixed group without Euro-Dutch youth. An
important question for policy makers is: should every social group participate to the
same extent in (particular types and organisational forms of) sport and which group
is taken as the norm within sport stimulation policies aimed at 'rear'groups? In a
multicultural society, one should respect different norms about the 'good life', espe-
cially with regard to leisure time. Nonetheless one should also take possible con-
straints in consideration: do specific groups not want to participate, are they not
able to or are they not allowed to?
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The second question was to which extent young people hold normative images
about (particular types of) sport and in which ways are these related to gender and
ethnicity?
On the basis of other international research it was expected that the popularity of
different sports is strongly mediated by stereotypical gendered and sexual percep-
tions, e.g., football as a sport for (heterosexual) masculine boys and men, whereas
women's football is associated with lesbians.
In the questionnaire, respondents were asked in different ways about their value ori-
entations towards specific sports. They were asked to consider a list of fifteen sports
and indicate whether they would like to participate in one or more of them and also
more explicitly,whether all sports were 'suitable' for boys and girls and for 'blacks'
and 'whites'. There was a general understanding among all groups about the overall
popularity of some sports (e.g., swimming, tennis, basketball and soccer) and the
unpopularity of others (e.g., skateboarding, golf and korfball).Further, most respon-
dents, although more girls than boys, agreed that both boys and girls and both
'blacks' and 'whites' could practise all sports. Nonetheless the results also revealed
several normative value orientations with respect to both gender and ethnicity.
Although young people in general agree about the popularity of specific sports, only
some sports are relatively gender neutral (e.g., tennis, hockey). From the girls who
indicated that they did not want to play football, one out of ten explicitly mentioned
social arguments like 'it is not a sport for girls' or 'it is a boys' sport'. Football and
fighting sports were also most often mentioned as sports that are less or not suitable
for girls. On the contrary dance/ballet and gymnastics were most often mentioned as
less or not suitable for boys. Many of the boys who mentioned not willing to partici-
pate in these sports used gender related arguments like 'it is a girls' sport', or a
'sissy sport'. Boys not only referred to gender, but also to sexuality ('sport for
gays/queers/faggots'), as reasons not to participate in specific sports, whereas foot-
ball was not, as expected, explicitly associated with female homosexuality.

The popularity of some sports was also related to ethnicity. Basketball and boxing
are more popular among ethnic minority boys and girls compared to the ethnic
majority youth. More girls than boys agreed that all sports are suitable for both
'white' and 'black' people; interestingly, there was no significant ethnic difference
found in the level of agreement. Track and field and basketball were mentioned most
often as sports that are 'less suitable' for 'white' people. This suitability was mainly
explained through biological arguments like 'blacks are fasterlbigger/stronger',
which confirm stereotypical images about black people as 'natural' athletes. Fewer
youngsters mentioned sports that they thought of as less suitable for blacks;
(speed)skating was most often mentioned. In addition fewer biological and more
socio-cultural arguments were made, which actually strengthened the idea of the
'natural' athletic superiority of black people. Compared to the questionnaire, expla-
nations for ethniciracial differences in athletic abilities during the interviews were
more complex and often included socio-economical and socio-cultural arguments.
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Socio-criticalarguments were mostly made by ethnic majority girls and ethnic minor-
ity boys and girls. Respondents gave nearly only explanations for the (better) per-
formances of black athletes, which made 'whiteness' more or less invisible.
The results show that sport not only might stimulate more respect for different social
groups, as is often considered in governmental policies, but is also used to distin-
guish and discriminate between groups. Stereotypical 'naturalised' images related to
gender and ethnicity were especially made by white male youth. Cultural images
and ideologies influence 'free' choices and may constrain personal development and
social equality in sport and society.

The third research question was in what ways young people participate in gender
and ethnic mixed sport groups and to what extent (mixed) friendships occur through
sport.
From the respondents that didn't already participate in mixed gender contexts, girls
more often than boys would like to, mostly because they supposed it would be
'nicer' or 'more enjoyable'. Boys often said that they didn't like to, because 'girls are
not as good' or 'boys are better'.
With respect to ethnicity, most respondents indicated that they would like to play in
an ethnic 'mixed' setting or that they 'don't mind'. A similar group of ethnic minori-
ties and the ethnic majority (12%),but more boys than girls, indicate they prefer
their 'own' ethnic group.
The ethnic majority often views separate ethnic groups as processes of separation
which provokes increased inter-ethnic tensions and inhibits the integration process.
The results show, however, that many people belonging to the ethnic majority them-
selves are not active in 'mingling' or even prefer to stay separate. They often seem
to regard integration, or 'assimilation', as the sole responsibility of ethnic minorities.
About two thirds of the young respondents, with hardly any differences between
groups, regards most or some of the other people with whom they participate in
sports as friends. Interestingly, only among the ethnic majority youth are most social
activities are undertaken, more often with their 'other' friends than with their sport-
ing friends, especially more 'intimate' activities like visiting each other and talking??
Among the ethnic minorities the activity pattern between sporting friends and gen-
eral friends is more similar. This could indicate more overlap between these social
networks among ethnic minorities than among the ethnic majority,who more often
participate within an organised club context.
Although sport is often considered as a good way to make friends, the results
showed that less than one out of ten of the respondents had met one or more of their
three best friends through sport. School (59%)and neighbourhood (14%)were most
often mentioned as 'meeting places'. For the ethnic majority respondents, a relative-
ly equal amount of friendships formed through either school, neighbourhood or sport
have a 'mixed' ethnic character. These results question or at least nuance common
sense ideas like the 'fraternisation through sport'; practising sport does not neces-
sarily lead to more ('ethnically mixed') friendships.
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In the study I argue that both sport and social integration/differentiation and in-
/exclusion are complex phenomena, and that social meanings and functions are
dependent on the social relationship(s) in question. To claim that 'sport integrates' is
just as valid - or as empty - as stating that 'sport discriminates'. Especially when
specific types of sport are taken into account, including their organisational struc-
tures, social characteristics, and interactive social relations and images, the complex
character of processes of inclusion and exclusion in and through sport become
apparent.
The results of my study show that gender and ethnicity (still) influence sport partici-
pation, social networks and sport related images in ambiguous ways. Perceptions
about different 'natural' athletic abilities between men and women and between
'blacks' and 'whites' might slowly change, but still seem to influence social networks
and sport participation. Some sports play an important role in the social networks of
(male) ethnic minority and majority youth. In general, however, sport seems to play
only a marginal role in the making of good friends.
For individuals, participation in sport might reflect or enhance social integration in
society, but this study indicates that approaches which assume sport functions as an
instrument of social integration should at least be viewed and analysed critically.

1 This program was coordinated by the Dutch national sports federation, NOC*NSF and
funded by the ministry of sports (VWS) and the foundation of the national sport lottery

(SNS).
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Stellingen

1. Sociale integra tie is niet zozeer resultaat van, maar voorallegitimatie
voor sportstimuleringsbeleid

2. ' Zwarte badboys' uit de sportwereld passen in de integratieretoriek van
de overheid en bevestigen geJijkertijd stereotype raciale beelden

3. 'Echte vrienden' maakje niet zozeer op het sportveld, maar vooral in de
kantine

4. Seksualisering van mannelijke sporters door meisjes en vrouwen is niet
aileen uiting van vrouwenemancipatie, maar tevens van een te beperkt
media-aanbod van aansprekende heldinnen.

5. Sport kan ertoe bijdragen dat individuen 'op het rechte pad' blijven, maar
maakt geen betere mensen

6. De expliciete homofobie die vaak kenmerkend is voor omgangsvormen
onder jongens en mannen (in traditionele mannensporten) weerspiegelt de
angst voor hun eigen homo-erotische gevoelens

7. 'Witte' mannen zijn niet nodig om diversiteitsbeleid te maken, wei om
het uit te dragen

8. Veellesbische meisjes en vrouwen voelen zich thuis binnen het voetbal,
maar niet binnen de KNVB

9. Medesporters zijn net collegae: inwisselbaar sociaal kapitaal

10. Promoveren is als het winnen van een belangrijke wedstrijd: na een
lange strijd met het materiaal en jezelf beland je volgens protocol op het
podium en daama (gelukkig) gewoon in de kroeg
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