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Opinie&Debat

Voetbal is buitenkerkelijke religie

H
et is inmiddels een vol-
dongen feit: de traditio-
nele kerken lopen leeg.
Maar deze ontkerkelij-
king die vanaf de jaren

zestig van de vorige eeuw heeft
plaatsgegrepen betekent niet dat er
in onze samenleving ook sprake is
van secularisering, van ‘verwereldlij-
king’, dat religie geen enkele rol
meer speelt. Het tegendeel is waar.
Buiten de kerken ontwikkelen

zich allerlei vormen van niet-institu-
tionele religie die doorgaansmet
het begrip spiritualiteit worden aan-
geduid. Vaak zijn het religieuze stro-
mingenwaarin god of goden nau-
welijks nog een rol spelen, maar de
wezenlijke kenmerken van religie
zijn wel degelijk aanwezig: het ge-
loof in niet empirisch vast te stellen
krachten, de onderlinge binding
vanmedegelovigen, het beleven en
vieren van allerlei soms nieuw uitge-
vonden riten en ceremonies en de
verheerlijking van leidinggevende,
charismatische personen.
Eén van deze buitenkerkelijke vor-

men van religie die inmiddels een
grote geloofsgemeenschap kent, is
sport in het algemeen en voetbal in
het bijzonder. De analogie dringt
zich vrij eenvoudig op. In Amster-
dam denktmen te beschikken over
‘Godenzonen’, het Wembley-stadion
beschikt over ‘het heilige gras’ en de
Rotterdamse Kuip beschouwtmen
als ‘een voetbaltempel’.
Wie een voetbalwedstrijd in die

Kuip bezoekt rijdt eerst langs de on-
langs voltooide Essalam-moskee, de
grootstemoskee van Europa. Maar

die valt wat in het niet bij de naburi-
ge Kuip, die de omvang van eenwe-
reldlijke kathedraal heeft. Wie tus-
sen de tienduizenden voetballief-
hebbers zit, krijgt een ervaring die
lijkt op die welke een bezoeker van
de Sint Pieter in Rome bevangt. De
ruimte imponeert en vooral als het
stadion tot de nok gevuld is, maakt
zich een welhaast religieuze (en dus
ook behoorlijk fanatieke) stemming
van de aanwezigenmeester.
Het ceremoniële karakter van een

wedstrijd is opvallend. De elftallen
komen onder begeleiding vanmu-
ziek in twee rijen op het veld, iedere
speler wordt begeleid door een jon-
getje of eenmeisje die veel weg heb-
ben van de vroegeremisdienaartjes
in de katholieke kerk. Er wordt ook
gezongen, haast een spirituele erva-
ring. Geen etherisch gezang zoals in
de gregoriaanse rite, meer het ge-
blèr van de gereformeerde kerk-
dienst, zij het oneindig veel luider
enminder harmonisch.
Interessant is dat de standsver-

schillen in de kerken ook hun pen-
danten vinden binnen de voetbalre-
ligie. Zo horen bijvoorbeeld de re-

monstranten bovengemiddeld tot
de hogere burgerij – een relatief
kleine, sociaal-cultureel exclusieve,
bijna deftige geloofsgroep. In Rot-
terdam is de voetbalclub Sparta
daarvan het evenbeeld. Een suppor-
ter van Sparta kijkt doorgaans neer
op het ‘gewone volk’ dat de Kuip be-
zoekt. Bekende Nederlanders waren
en zijn supporters van Sparta, zoals
Pim Fortuyn, Marten Toonder, Jules
Deelder en Ted Langenbach. Bij hun
leven zullen zij het feit dat ze sup-
porters van Sparta zijn niet gauw
publiekelijk uitventen. Dit in tegen-
stelling tot de vaak luidruchtige
aanhangers van ‘volkskerken’ als
Ajax en Feyenoord.
Bij elke religie speelt de aanhang

een belangrijke rol. Zo zijn dat gelo-
vigen in de kerk en supporters in het
stadion. De supporters zijn het als
geestverwanten en ingewijden vaak
sterkmet elkaar eens over het be-
lang van de eigen club. Zo sterk dat
sommige supporters zichzelf verkla-
ren als ‘de ware supporters’ of ‘de
harde kern’. Het lijkt veel op ortho-
doxe kerkleden die zichzelf als de
ware gelovigen zien. Deze ware gelo-

vigen creëren hun eigen iconen.
Een zaligverklaring van de katho-

lieke kerk verschilt dan niet zo veel
van de positie van Johan Cruijff bin-
nen Ajax. Door velen wordt hij ge-
zien en ervaren als een charismati-
sche en wonderlijke ‘verlosser’.
Wordt daaraan getornd, zoals nu bij
Ajax, dan benadruktmen vooral dat
het heilzame of ‘heilige’ belang van
de club niet ter discussie staat.
Supporters vormen een belangrij-

ke groep van volgelingen. Daarbin-
nen komen ook afsplitsingen voor,
waarbij ‘de ander’ wordt opgevat als
een afvallige of een ketter. Hetmeest
sprekende voorbeeld hiervan komt
uit ‘voetbalmekka’ Manchester. De
harde kern vanManchester United
was het in 2005 niet langer eensmet
de vercommercialisering van de
club. De club werd opgekocht door
een Amerikaanse zakenman enwas
daardoor ‘nietmeer van de echte
supporters’. 3.000 ex-Manchester
Unitedsupporters stichtten toen
hun eigen nieuwe voetbalclub,
F.C. United of Manchester, die op ba-
sis van volledige inspraak van sup-
porters haar beleid voert. Tijdens de
wedstrijden wordt 90minuten lang
gestaan enworden eigen liederen
gezongen. Het is inmiddels een suc-
cesvolle clubmet een flinke aan-
hang die in 2013 over een eigen sta-
dion beschikt. Van ketters, naar een
sekte, naar een nieuwe eigen kerk.
Het is de aloude dynamiek van ker-
ken en sekten.
Reformatorische kerken zijn be-

roemd en berucht omhun verdeeld-
heid. Een ware supermarkt aan ker-
kelijke producten is aanwezig, losjes
bijeengehouden door de synode van
de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN). In de voetbalreligie is het al
niet anders. De KNVB is een soort
van overkoepelende voetbalsynode.
Ajax wordt door velen als de belang-
rijkste kerk gezien die Feyenoord als
ketters beschouwt, maar in Rotter-
dam is dat natuurlijk net omge-
keerd. Zoals ‘Rome’ de ‘Reformatie’

als afvallig en ketters beschouwt, za-
gen en zien veel orthodoxe protes-
tanten het roomse geloof als een
‘vervloekte afgoderij’. Ook de voet-
balreligie kent haar fanatieke aan-
hangers die als ze dat nodig en zin-
vol achten grof geweld niet schu-
wen. Fundamentalisten heten ze in
de godsdienst, hooligans in de voet-
balreligie. Brandstapels komen er
gelukkig nietmeer aan te pas, maar
in de regelmatige vechtpartijen bui-
ten de stadions vallen er wel slacht-
offers, soms zelfs dodelijke.
Nu rijst een prangende vraag. In

het proces vanmodernisering heeft
er sedert hetmidden van de vorige
eeuw, zoals we hierboven opmerk-
ten, een gestage ontkerkelijking
plaatsgevonden. Kerken en kathe-
dralen raken leeg en verlaten. Zal dit
ook in de toekomst plaatsgrijpen in
de voetbalreligie? Zullen de Arena
en de Kuip straks ook leeglopen, zal
het voetbalspel ook zijn fascinatie
verliezen?
Het betaalde voetbalmet zijn kost-

bare internationale transfers kent al
een zekeremate van overorganise-
ring en buitensporige professionali-
sering. Voetbal is allang geen spel
meermaar ernstige, serieuze en har-
de business. Daarmee verliest het
aan fascinatie, een proces dat de tra-
ditionele kerken parten heeft ge-
speeld. Dan zou er sprake zijn van
een ‘ontvoetbalisering’ van demaat-
schappij.
Er zijn al ‘buitenkerkelijke’ sport-

religies, zoals de fitness-rage, het
marathonlopen en het wielrennen
op de Alpe d’Huez waaraan door ve-
lenmet ware passie wordt deelgeno-
men. Een geduchte concurrent voor
de huidige voetbalreligie.

VOETBAL

Voetbal heeft alle kenmerken van
religie: geloof in hogere krachten,
binding tussen medegelovigen,
riten en de verheerlijking van
charismatische personen.
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Henk Kamp draaitmantra’s af en komtmet het ene na het andere bizarre
voorstel, stelt Thomas von der Dunk. Bert Brussen erkent dat Kamps voorstellen

haaks staan op de realiteit. Deminister is wellicht een onbegrepen genie.

H
et voor Henk Kampmoeten opne-
men: het leven van een Volkskrant-
columnist kan raar lopen. Natuur-

lijk wil ik het best voor Kamp opnemen
maar ik kan niet toveren. Het is inderdaad
zo dat de voorstellen van Kamp vrijwel
haaks staan op de realiteit. Dieman doet
alsof het geen crisis is. Het beruchte poli-
tieke autisme. Een bekend probleemwaar
Kamp al zijn hele levenmee te kampen
heeft.
Het is echter niet zo dat zijn voorstellen

dus geenhout snijden. In de ideale situatie,
bijvoorbeeld de situatie datwe een kabinet
hebben zonder CDA-minister die er alles aan
doet het voor burgers zo lastigmogelijk te
maken eenhypotheek te krijgenwaardoor
de huizenmarkt instort zodat het inderdaad
onmogelijkwordt ooit nog te verhuizen
voor jewerk, zoudende voorstellen van
Kampbijzonder zinnig zijn.
Wat is ermismeemensen richting be-

taalde arbeid te stuwen? Nederland is al te
lang gewend aan de eeuwige uitkering als
subsidie voor het uitgebreide nietsdoen.
De uitkeringmag niet lonend zijn, de uit-
keringmoetmen zien te vermijden als een

levensbedreigende ziekte. Iets waar je
door het noodlot in terecht komt en zo
snelmogelijk weer vanaf wilt.
Danmoet er wel werk zijn. Zolang Polen

de banen die er nog zijn wegkapen voor de
neus van werkzoekende arbeidsgerechtig-
den, schiet dat niet op. Wederom is de be-
staande situatie waarin werkgevers zelf
mogen kiezen wie ze inhuren verre van
ideaal voor de uitvoering van Kamps idee-
tjes. Maar de ideetjes op zich zijn uitste-
kende, liberale voorstellen ommeer werk-
gelegenheid te creëren en zo de economie
op stoom te houden of de uitkeringstrek-
ker uit zijnmeelijwekkende positie van ab-
solute underdog te krijgen.
Eigenlijk is het niet raar dat Kamp deze

voorstellen doet. Willen werken voor eigen
levensonderhoud, invulling van het be-
staan, het gevoel van tevredenheid en niet
afhankelijk temoeten zijn van een uitke-
ring zou voor iedereen op de eerste plaats
moeten staan. Henk Kamp is onbegrepen.
Misschien is het wel een genie. Die worden
wel vaker onbegrepen. Het lijkt mij sterk
maar hoop doet leven.

Bert Brussen

VON DER DUNK BRUSSEN

H
et kabinetbegint steedsonsamenhan-
genderonzinuit te kramen, endat is
een tekendat zijn eindenadert – ook

los vandeherbronningvanhetCDA-beraad,
datnahet totheil en zegenvanNederland lo-
zenvanVerhagen straksmogelijk zelfsweer
geheel bij zinnenkomt.

Neem de portefeuille van Henk Kamp.
Van hemmoeten werkloze Nederlandstali-
gen vaker Polen gaan vervangen. Ook al
poogden afgelopen zondag in Buitenhof
twee deskundigen hemhardnekkig diets
temaken dat in deze gedereguleerde tij-
den werkgevers geheel zelf mogen kiezen
wie ze in dienst nemen, Kamp bleef het
herhalenmet de denksnelheid van een
vastgelopen zestientoerenlangspeelplaat.
Werkenmoet lonen: ook zo’n vasteman-

tra. Maar als een thuiswonende jongere
van werkloze ouders een baan vindt,
wordt diens inkomen op hun bijstand ge-
kort. Los daarvan dat deze collectieve be-
nadering in strijd is met het liberale indi-
vidualisme dat de VVD anders altijd ver-
kondigt: dan loont werken dus niet. Kamp:
maar ook die oudersmoeten gaanwerken.
Alsof de banen voor het opscheppen lig-

gen. En de werkbemiddeling, die daarbij
danmisschien zou kunnen helpen, wordt
juist door deze coalitie onder hetmom
van zelfredzaamheid de nek omgedraaid.
Kamp: danmoetmenmaar een heel

stuk verder reizen voor een baan. Mooi be-
dacht, maar wilde collega Van Bijsterveldt
niet juist dat die ouders zich watminder
omhunwerk en watmeer om de school
van hun kinderen bekommerden? Na vele
uren extra in de file blijft daarvoor weinig
tijd over, en alleen voor André Kuipers,
met wie Ruttemomenteel zo graag com-
municeert omdat hij ons op Aarde toch
nietsmeer temelden heeft, duurt een et-
maal geen vierentwintig uur.
Voor een nieuwe baan verhuizen dan?

Een nieuw koophuis is onbetaalbaar, en je
oude raak je niet kwijt. Dus huren? Dat wil
collega Spies net onmogelijkmaken door
de sociale huursector in de uitverkoop te
doen. Enmet de forse toename van tijdelij-
ke arbeidscontracten die Kamp bepleit
word je bovendienmorgen zo weer in een
andere uithoek van Nederland tewerkge-
steld.

Thomas von der Dunk

De Kuip, het stadion van Feyenoord. Foto ANP


