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Summary

Starting from the principle of pure immanence to avoid new normative 
hierarchies, this Critique of Sports Reason unwinds three major ontological 
paradigms in modern sports: the still prevailing ‘sport as play’ paradigm, 
its apparent antipode ‘sport as 9ght’ and the hidden discourse of ‘sport 
as sexuality’. In doing so, this philosophical archaeology integrates the 
continental philosophical approaches of Michel Foucault, Gilles Deleuze, 
Julia Kristeva and Giorgio Agamben.

Se 9rst reason why such a process of ‘ungrounding’ is presumed 
necessary, is the growth of excessive abuses in modern sports, such as 
violence, sexual assaults, the use of doping and corruption. Se second 
argument to rethink modern sports follows from its progressive instru-
mentalization in diTerent societal areas, such as education, health care, 
inclusion politics and crime prevention. Which conceptions and thoughts 
underlie the justi9cation of modern sports as a healthy, transformative 
9eld? Which assumptions are structurally validated and which elements 
are ‘banned’ and excluded? 

Chapter 1 contains the archeological analyses of the scienti9cally 
accepted ‘sport as play’ paradigm. It shows that a selective interpre-
tation of both Huizinga’s Homo Ludens, as French phenomenology and 
Suits’ utopian concept of sport, merely validate the liberating, innocent 
aspects of sport as lusory ‘game-playing’. Chapter / follows the inUuence 
of psychoanalyses in the popular, yet shameful narrative of ‘sport as 
sexuality’. It points out that modern sports seems to accept its contri-
bution to biopolitics in promising a continuous ful9llment of bodily 
desires. In modern sports, the ‘use’ of bodies is both constituted and 
exploited in a libidinous, self-caring practice. Finally, chapter : decon-
structs the apparent antipode of the ‘sport as play’ myth: which assump-
tions in the discursive practice of sport science help to justify the ‘sport as 
9ght’ paradigm? It appears that in centralizing the agonistic dimension of 
sports and the ‘will to win’, its archaic sacral roots and, as such, sacrifying 
power have been lost.
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In concluding and opening up to future research, this work explores 
Agambens concept of ‘potentiality’ as a way out of the repression of 
modern sports current paradigmatic ontology. A new ‘form-of-sport’ will 
only come from activating its impotentiality.
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Voorwoord

De trouw aan wat niet tot thema is gemaakt, maar ook niet zo-
maar verzwegen kan worden, is een soort heilig verraad, waarin 
de herinnering, zich plots als een wervelwind draaiend, het 
sneeuw#ont van de vergetelheid  ontwaart. Dit gebaar, deze omge-
keerde omarming van herinnering en vergeten, die in haar mid-
den de identiteit van het niet-herinnerde en het onvergetelijke in-
tact laat, is de roeping.
Giorgio Agamben, Idee van het proza

De hiernavolgende studie ontsluit de 9guurlijke ‘beerput’ van de moderne 
sport1, waarin de krachten die eruit verbannen zijn sinds haar geboorte, 
in zekere zin toch actief zijn gebleven. Deze ‘beerput’ bevat daarmee het 
negatief van het positief in de sport: de veel geroemde ‘kracht van sport’, 
haar persoonlijkheidsvormende kwaliteiten en sociaal-maatschappe-
lijke impact. Het onderzoek vertegenwoordigt als zodanig een verboden 
exercitie, een beweging die het onderdrukte, niet doorleefde aspect van 
wat tegenwoordig ‘sport’ wordt genoemd, weer wil ‘inlijven’. Ik zal laten 
zien dat deze reis naar de keerzijde van de sport noodzakelijk is om de 
toekomstige ‘vorm-van-sport’, de sport die tevoorschijn wil komen, te 
activeren. De voorliggende tekst is in vier jaar tot stand gekomen, maar 
vormt de neerslag van een rijpingsproces van meer dan tien jaar; een 
periode van afwisselend vergeten en herinneren, van oordelen en loslaten, 
en van weten en niet-weten. Vormt dit werk daarmee ook een ‘heilig 
verraad’, waar bovenstaand citaat op wijst? De tijd zal het leren.

Het onderzoek volgde geen klassiek positivistisch, lineair kentheo-
retisch spoor, maar had een iteratief, hermeneutisch karakter en verliep 
veelal stormachtig, soms wanhopig. Ik was meermaals geschokt door 
de ontmaskering van de magie van sport, waar ik als believer/ graag in 
1    Met ‘moderne sport’ wordt in deze dissertatie verwezen naar de overgang van ongeregle-

menteerde sport-achtige activiteiten en evenementen naar de bovenlokale organisatie en 
institutionalisering hiervan in de negentiende eeuw. Zie 1.: voor een nadere uitwerking.

/  Met de term believer wordt in deze studie verwezen naar al diegenen (niet alleen sporters, 
coaches en bestuurders, maar ook sportjournalisten en -onderzoekers) die vooral de posi-
tieve waarde(n) van sport, de zogenaamde ‘kracht van sport’, vooropstellen en / of trach-
ten te bewijzen. 
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wilde blijven geloven. In die zin is deze studie ook de belijdenis van een 
uittreden; om in de 9guurlijke ‘beerput’ neer te dalen, moest ik minimaal 
tijdelijk afstand nemen van de ‘Orde van de Sport’, en daarmee van het 
dominante waarheidsvertoog over de moderne sport. Anders gezegd: ik 
moest ‘barbaars’ worden om de nu volgende inzichten te ontwikkelen, 
om een stem te geven aan het Andere. Vandaar ook de titel: Kritiek van de 
Sportieve Rede, in lijn met de majeure bijdrage van Immanuel Kant aan de 
evolutie van de Westerse 9loso9e met zijn drie ‘Kritieken’. 

Gegeven het groeiend aantal uitwassen dat de sport overspoelt, lijkt 
de tijd rijp voor een fundamentele zelfreUectie binnen het veld-van-
weten over sport. Welke ontologische paradigma’s bepalen de huidige 
kennisproductie over de moderne sport? Wat sluiten zij in en wat sluiten 
zij uit? Een dergelijk fundamenteel onderzoek vergt een deconstructie 
van het discours dat de vigerende waarheid over sport produceert. Ik heb 
dit via een 9loso9sche archeologie vorm willen geven, door te achterhalen 
welk epistèmè: (in het Grieks: !"#$%&'() het bestaande ‘veld-van-weten’ in 
de sport draagt. Zoals voor elk domein en kenbereik, creëert dit epistèmè 
een waterscheiding tussen wat wel en niet geaccepteerd wordt binnen de 
betreTende praktijk, in casu de moderne sport. Deze epistemische split 
normeert, valideert en falsi9ceert, en biedt daarmee een krachtig in- en 
uitsluitingsmechanisme om de moderne sport als ‘apparaat’ in stand te 
houden. Het deconstructieproces om deze split bloot te leggen vormde 
een pijnlijke operatie, omdat de analyse ook laat zien dat de problema-
tische excessieve dimensie inherent is aan de moderne sport.

Daarmee was deze zoektocht ergens ook een terugkeer naar wat nooit 
mocht zijn in het hart van de sport. Een proces dat veel eerder is begonnen 
dan het feitelijk schrijven van dit proefschriB; de start gaat terug tot mijn 
periode als beleidsprofessional binnen de Nederlandse landelijke sport-
koepel NOC*NSF, van 1==; tot /002. In die periode, maar ook in de 
jaren daarna, was ik dagelijks getuige, zo niet deelgenoot, van de risico’s 
en verleidingen in de sport. Van de verheerlijking van het spelmatige in 
sport versus de repressie van libidineuze en agonale krachten, bij tijd en 
:  Het begrip epistèmè is aXomstig van de Franse postmoderne 9losoof Michel Foucault 

(1=/>-1=<;). De kortste omschrijving luidt: kentheoretisch paradigma. Foucault zelf om-
schrijB het als volgt: “… l’ensemble des relations pouvant unir, à une époque donnée, les pra-
tiques discursives qui donnent lieu à des !gures épistémologiques, à des sciences, éventuelle-
ment à des systèmes formalisés ;…” (Foucault M., 1=>=, p. /?=)
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wijle gevolgd door gesanctioneerde ontladingen. Het strijdperk strekte 
zich uit van de hallen en velden tot de kleedkamers en burelen, van de 
sportieve krachtmetingen op het veld tot de (on)macht binnen de insti-
tuties die de sport legitimeren. Ik zag de vonken van verlangen van zowel 
atleten, als coaches en sportbestuurders afwisselend gloeien en doven, 
aYankelijk van hun positie in dit in- en uitsluitende systeemveld. 

Mijn positie als believer is gebaseerd op een eigen, overwegend positieve 
ervaring als (tri)atlete en trainer-coach in de periode 1=<; – 1==<. De 
‘barbaar’ kwam tot leven tijdens mijn werk voor de geïnstitutionaliseerde 
sport, waar de keerzijde van de sport zich regelmatig manifesteerde. 
Binnen een systeemveld waar de verbindende waarde van sport werd 
gepredikt, bleek de strijd meer dan eens te overheersen. Ik raakte meer 
en meer gefascineerd door deze merkwaardige paradox en de machts-
dynamiek die het bestaande ‘apparaat’ van de sport overeind hield. Om 
niet in cynisme te vervallen, koos ik vanaf /002 voor een onaYankelijke 
positie in het domein van sport en bewegen. In deze periode rijpte het 
verlangen naar het ontwikkelen van een nieuwe, ‘Dionysische wijsheid’ 
ten aanzien van sport. De believer bleef beschikbaar door te transfor-
meren van ‘presteren en winnen’ naar ‘ervaren en genieten’.

Ik ben de sport dankbaar voor de onbelemmerde blik in de verholen 
diepten van haar ziel en heb, ter ere van de passie van alle actoren in en 
rond de sport, deze zoektocht via bijgaand proefschriB vorm willen geven.
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Proloog

“Cruij$ zei eens: “Je moet sterven met je ideeën.” Zo is dat. Het 
gaat alleen niet %oor hem op, want die ideeën, zijn ideeën, die 
hee& hij niet meegenomen. Die zijn onsterfelijk, die zijn %oor eeu-
wig, daar mogen we met z’n allen van genieten. Maar dan moeten 
we wel een beetje durven, door af en toe van ons paadje af te wij-
ken.” 
(Scheepmaker, /01> (1=2/), p. :2>)

Voorjaar /0/0; het coronavirus teistert de wereld in een onverbiddelijk 
tempo. Ook de sport, vaak weggezet als ‘belangrijkste bijzaak van het 
leven’, valt machteloos ten prooi aan de maatregelen die landen nemen 
om niet aan dit virus ten onder te gaan. De ronkende spektakelmachine 
die de sport tegenwoordig is, komt piepend en krakend tot stilstand. 
Niet alleen (top)sporters en coaches, maar ook bestuurders en supporters 
rekenen op een uitzondering voor de sport. Een seizoen zonder kampioen 
en een zomer zonder Tour de France is voor velen onverdraaglijk. Het 
grote publiek hunkert na vier weken alweer naar ‘brood en spelen’. Men 
schaamt zich niet om te bedelen om hervatting van sportcompetities en 
-evenementen. Sportbestuurders en evenementenorganisatoren claimen 
zelfs brutaal het primaat van de sport, nog voor het versoepelen van de 
‘lockdown’. 

Wat onthult de coronacrisis over de sport? Welke waarheid toont deze 
’stresstest’ over wat sport betekent in onze levens, in de bonte veelvou-
digheid die dit domein tegenwoordig omvat? Het ongeduld en de 
onmacht binnen de sport wekken zowel hoop als vrees. Men pleit ofwel 
voor het herstel van de ‘pre-corona’ situatie, ofwel voor het benutten 
van de disruptieve kansen die deze crisis biedt. Sportjournalist Willem 
Vissers hoort bij de laatste categorie:

“Geregeld heb ik de laatste jaren visioenachtige gedachten over de ineenstor-
ting van het internationale topvoetbal. Dat een wals over het landschap 
trekt, de kastelen %ol lucht blijken en bezwijken onder de wielen van het 
nihilisme. Dat het opeens over is met idiote bedragen. Dat oliesjeiks en an-
dere lieden met te veel geld zich terugtrekken in hun geldpakhuizen. Dat 
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Qatar nooit een land van het WK kan zijn. Dat de transfermarkt wankelt. 
Dat salarissen %oor modale %oetballers weer redelijk zijn. Dat we geen be-
richten meer hoeven te lezen over Ronaldo met een vermogen van één mil-
jard euro. Dat de mentale afstand tussen spelers en toeschouwers weer gepast 
is. Dat media niet meer alles uitvergroten. Dat de spelende mens weer uit-
blinkt.”
(Vissers, /0/0)

De coronacrisis biedt een unieke kans om de these in dit proefschriB ‘ex 
post’ te toetsen. Zo spreekt uit bovenstaand citaat een sterk verlangen 
naar een ideaaltypisch beeld van sport, wat ik in deze studie de ‘sport-
als-spel’ mythe noem. Dit ontologisch paradigma1 binnen het denken 
over sport duikt ook nu weer op als referentiekader om de paniek van 
de coronacrisis te beteugelen. Daar tegenover staat een provocatief 
ontologisch paradigma van ‘sport-als-strijd’, waarin de wil tot winnen 
het heilige aambeeld vormt. Deze positie zien we in de huidige coron-
acrisis gemanifesteerd binnen de krachten die tot het bittere einde zijn 
blijven pleiten voor de organisatie van de Olympische Spelen in Tokyo 
deze zomer, de hervatting van de voetbalcompetities en het door laten 
gaan van de Tour de France. Een leven zonder de roes van de sport is 
geen leven, is het motto. Bij de betrokken sportbestuurders zijn het ook 
institutionele en 9nanciële belangen die hen lijken te motiveren tot deze 
wereldvreemde houding. 

In deze Proloog presenteer ik achtereenvolgens de probleemstelling 
van dit doctoraatsonderzoek, het gehanteerde 9loso9sch kader en ik 
geef een methodische verantwoording. Aan het eind volgen de leidende 
onderzoeksvragen en een toelichting bij opbouw van deze dissertatie.

PROBLEEMSTELLING
Het ontrafelen van het veld-van-weten over sport vormt de inzet 
van onderliggend proefschriB. Om helder te maken wat de !loso-
!sche dimensie hiervan is, presenteer ik in deze inleiding, bij wijze van 
probleemstelling, twee parallelle sporen. Ten eerste de toename van de 

1  De term ‘paradigma’ gebruik ik binnen de speci9eke, meerledige betekenis die de heden-
daagse Italiaanse 9losoof Giorgio Agamben (1=;/- ) hieraan heeB gegeven. Ik kom later in 
deze Proloog uitgebreid terug op zijn opvatting van 9loso9sche archeologie als ‘paradig-
matische ontologie’.
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excessieve dimensie van sport, die ongewenste neveneTecten van sport 
waar ook Willem Vissers aan refereert. Sinds jaar en dag heeB de moderne 
sport te maken met allerlei uitwassen, variërend van geweld en doping 
tot seksuele intimidatie, corruptie en match9xing. Het gaat mij hier niet 
om de ultieme classi9catie van dergelijke excessen; een regelmatig verkon-
digde boodschap is bijvoorbeeld dat doping van een andere orde zou zijn 
dan de overige misstanden en dat daarmee andere maatregelen geboden 
zijn (McNamee, /00<). Dit soort classi9caties zijn wat mij betreB schijn-
bewegingen die voorbijgaan aan een diepgaand begrip van de verleiding 
tot transgressie, die de moderne sport klaarblijkelijk biedt. Voor dit 
onderzoek heb ik het bestaan van de excessieve dimensie beschouwd 
als ‘symptoom’ van een onderliggend ontologisch vacuüm binnen de 
moderne sport. Hoe verhoudt deze keerzijde zich tot de veel geroemde 
‘kracht van sport’, de positieve eTecten die sport ook kan hebben, zowel 
op individueel vlak als in maatschappelijk verband? Dit wonderlijke 
spanningsveld tussen de productieve en destructieve aspecten van de 
moderne sport heeB mij altijd gefascineerd.

En precies dat spanningsveld is hier mijn uitgangspunt; er lijkt sprake 
van een bijzondere verwevenheid tussen de ‘positieve’ dimensie van sport 
en haar schaduwkanten. Zo was Sepp Blatter, voormalig FIFA-voorzitter 
en jarenlang hét boegbeeld van het internationale voetbal, zich zelfs in 
zijn meest netelige uren nog van geen kwaad bewust. Juist in de laatste 
periode van zijn imperium verwees hij regelmatig naar zijn jeugdjaren in 
Wallis, waar hij in de spits stond van de plaatselijke voetbalclub Visp. De 
gevallen bestuurder trachtte zijn geloofwaardigheid te herstellen door 
te verwijzen naar zijn eigen ervaring als speler, naar het onschuldige 
beginnersgeluk van zijn jeugd. En dit staat niet op zichzelf; veel sportbe-
stuurders legitimeren hun machtspositie in het hier en nu vanuit de eigen 
oorspronkelijke, ‘zuivere’ sportervaring als atleet of speler. Daar is het 
ooit mee begonnen; alles wat daarna kwam, moet begrepen worden als 
extrapolatie van die primaire bronervaring. Hetzelfde geldt voor doping-
gebruikers en andere publiekelijk veroordeelde ‘zondaars’ in de sport; 
bijvoorbeeld coaches die van seksueel misbruik zijn beschuldigd of spelers 
die aan match9xing hebben gedaan. In hun zelfverantwoording wordt 
grif verwezen naar hoe het ooit allemaal is begonnen: de speelse sportbe-
leving als junior, de onbevangen gedrevenheid van het begin. Intrigerend 
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hoe de lelijke keerzijde van de sport bedekt wordt met een verwijzing naar 
de passie die elke sporter in zichzelf (her)kent en meent te belichamen. 
Wat zegt deze ambiguïteit over de essentie van sport, over wat sport nou 
eigenlijk is?

Een ander voorbeeld illustreert hoe het continuüm tussen top- en breed-
tesport de ambiguïteit van de moderne sport op elk niveau in stand houdt. 
Seksuele intimidatie binnen de sport werd in Nederland al in de jaren 
’=0 gesignaleerd, onder meer na de geruchtmakende ‘aTaire-Ooms’ in het 
judo. De grensoverschrijdende praktijken van deze coach waren jarenlang 
een publiek geheim in de judowereld. Hoewel deze aTaire destijds nog wel 
leidde tot een Gedragscode, kwam een sportbrede aanpak niet verder dan 
de burelen van de landelijke beleidspartners in de Nederlandse sport. Hier 
wordt een bijzondere handelingsverlegenheid zichtbaar die de ‘beerput’ 
in de sport niet helpt te legen, maar juist lijkt te voeden. In /01> kwam 
opnieuw een aantal excessen aan het licht, waaronder de misbruikzaak 
van oud-wielrenster Petra de Bruin. Door meerdere begeleiders in het 
wielercircuit werd zij tien jaar lang gedwongen seksuele handelingen te 
verrichten. In /01> meldden zich nieuwe misbruikslachtoTers, ook uit 
de breedtesport, waaronder mannelijke voetballers die in hun jeugdjaren 
misbruikt zijn. De excessen die in /01> aan het licht kwamen, zijn in /012 
geveri9eerd door onderzoek van de Commissie De Vries. Uit een bijlage 
bij het rapport blijkt dat 1/Z van een groep van 1=== respondenten (het 
gemiddelde van 1?,>Z vrouwen – <,:Z mannen) als jeugdsporter tot 1< 
jaar minstens één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag heeB 
gekend (Vertommen, /012, pp. <-10). Dat zijn 1 op de < sporters, niet 
alleen topsporters, maar ook amateursporters en recreanten. De meest 
voorkomende ervaringen zijn: naUuiten of -roepen, seksistische grappen, 
seksuele opmerkingen of blikken en het overtreden van de persoonlijke 
privacy. Fysiek contact, zoals ongewenste aanraking en betasting, al dan 
niet onder het mom van instructies, wordt minder vaak gemeld.

In het onderzoek van de Commissie De Vries gaf één op vijf jonge 
talenten aan met seksuele intimidatie geconfronteerd te zijn; de gang 
naar de top lijkt dus wel een extra risicofactor. In de meeste gevallen gaat 
het over mannelijke plegers (2?Z); >/Z van de slachtoTers geeB aan dat 
er meerdere plegers betrokken waren bij het misbruik. De plegers zijn 
mede-sporters, de coach of andere volwassenen binnen de vereniging. 
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Bij de zogenaamde ‘Vertrouwenscontactpersonen’ in de sport was in de 
periode /001-/01> een stijging te zien naar ruim 20 zaken per jaar. Let wel, 
dit zijn enkel de incidenten die actief gemeld werden, met ?;Z vrouwe-
lijke versus :<Z mannelijke slachtoTers. Het merendeel van de slacht-
oTers (>0Z) is jonger dan 1> jaar en in >=Z van de gemelde incidenten is 
mogelijk sprake van meerdere slachtoTers (Vertommen, /012, pp. //-/=). 
Overigens steken deze cijfers nog gunstig af tegen die van andere landen; 
in Groot-Brittannië bijvoorbeeld bedraagt het prevalentiecijfer maar 
liefst /=Z. Deze cijfers worden mogelijk gedrukt door het zogenaamde 
‘dark number’ fenomeen; bij zelfrapportages worden grensoverschrij-
dende seksuele ervaringen vaak gebagatelliseerd.

Een vergelijkbaar spanningsveld toont zich in het tweede spoor, bij de 
verbreding van sport naar andere terreinen. Bewegen en sport worden, 
zeker in Europa, steeds vaker ingezet ten behoeve van het zogeheten 
‘sociaal domein’, om allerlei maatschappelijke doelstellingen te helpen 
realiseren. Het bevorderen van sociale cohesie, de preventie van overge-
wicht, het tegengaan van criminaliteit en het activeren van werkzoe-
kenden; dit zijn slechts enkele voorbeelden van een almaar uitdijend 
veld. Sport als panacee voor de uitwassen van de eenentwintigste-eeuwse 
samenleving? Een lange reeks onderzoeksrapporten en rekenmodellen 
moet het verzilveren van de maatschappelijke waarde van sport helpen 
valideren./ Naast het najagen van prestatieverbetering lijkt de bestaande 
sportwetenschap vooral te Uoreren op het onderbouwen van de toege-
voegde sociaal-economische waarde van sport. Natuurlijk, sport beschikt 
over het magische vermogen mensen te verbinden en eenieder boven 
zichzelf te verheTen. Daarbij wordt het instrumentele karakter van de 
vele sportstimuleringsprogramma’s die onze samenleving inmiddels rijk 
is, vaak afgezet tegen de veronderstelde intrinsieke waarde van sport; het 
plezier van sport en bewegen an sich, inclusief de veelal onbewuste, maar 
zeker gewenste neveneTecten op het gebied van welzijn en gezondheid. 
Deze gekunstelde polariteit tussen ‘sport als middel’ versus ‘sport als 
doel’ wordt zeker in de sport zelf graag stevig aangezet. De vrees voor 
het verlies van de intrinsieke waarde wordt dan vertaald naar de volgende 

/  Alleen al in Nederland zijn dit in /01= bijvoorbeeld: (Rebel & Mulier Instituut, /01=), 
(Slobbe, /01=), (Kenniscentrum Sport, /01=), (Grenzeloos Actief, /01=), (Nederlandse 
Sportraad, /01=).
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randvoorwaarde: alles is geoorloofd om mensen verder te helpen via sport, 
‘als er maar ’n balletje bij zit’, dat wil zeggen; als het eigen, unieke karakter 
van sport, het werkzame bestanddeel, maar geborgd is. En daarmee de 
instituties die de beoefening en organisatie van sport mogelijk maken.

In beide gevallen, zowel bij het bestrijden van de misstanden als het 
benutten van de sociaal-economische waarde van sport, lijkt verwezen te 
worden naar zoiets als een essentie; de intrinsieke waarde of het wezen van 
sport. Deze (vermeende) essentie dient als onbetwist, absoluut referentie-
kader voor alles wat in en rond deze sociale praktijk is ontstaan. De parels 
én de rafels. Het lijkt daarbij ook of de verbinding met een collectief 
gedeelde bronervaring soms als excuus dient (bijvoorbeeld bij grensover-
schrijding), dan weer juist als argument wordt ingezet om het bijzondere 
karakter van sport te beschermen. En daarmee van het afgeschermde 
domein dat de moderne sport inmiddels bestrijkt, haar geïsoleerde state of 
exception :, met eigen regels, sancties, certi9ceringscriteria en opleidingen. 

Precies hier begon mijn zoektocht: bij de verwachting dat het bepalen 
van de essentie van sport zou helpen bij het duiden van de ambiguïteit 
van de moderne sport: de merkwaardige wrijving tussen de positieve 
waarde en schaduwkanten van sport en die tussen sport als doel en sport 
als middel. In het navolgende zal ik het proces beschrijven dat mij heeB 
doen afzien van dit plan en hoe dat uiteindelijk heeB geleid tot voorlig-
gende Kritiek van de Sportieve Rede.

ESSENTIE EN ONTOLOGIE
De wijsgerige vraag die ik, vanuit bovenstaande probleemstelling, bij 
aanvang van mijn onderzoek stelde, was of er wel zoiets als een unieke, 
onderscheidende essentie van sport bestaat. We leven in een tijdperk 
waarin sport zich in vele nieuwe gedaanten manifesteert. Sport is een 
veelkoppig maatschappelijk fenomeen. Naast het ‘traditionele’ sporten in 
verenigingsverband kennen we inmiddels ook 9tness, school- en buurt-
sport, CrossFit, straatvoetbal, health centra, extreme sports, sportreizen, 
robotsports, gami9cation, ‘esports’, urban free style climbing en allerlei 
hybride events met een combinatie van sport, kunst, media en mode. Te 
denken valt aan 9etstochten als Alpe d’Huzes, de Tour for Life, maar 
ook de lokale :x: basketbal events en het groeiend aantal Mud Masters en 
:  De state of exception (‘uitzonderingstoestand’) is een centraal begrip uit het werk van Gior-

gio Agamben, dat ik later in deze studie (in 1.>) uitgebreid zal toelichten.
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Colour Runs. Ik vroeg me af in hoeverre het mogelijk is al deze verschil-
lende manifestaties van sport te reduceren tot één enkele essentie. Deze 
vraag vormde het vertrekpunt van mijn zoektocht: is er in de vele gedaantes 
en neveneTecten van sport een universeel kernprincipe te vinden, dat 
de rijkdom van sport insluit en tegelijkertijd haar excessieve dimensie 
verklaart? Al snel kreeg deze vraag een fundamenteel wijsgerig karakter: 
want bestaat er eigenlijk wel zoiets als het ‘wezen’ van sport, of is deze 
aanname geboren uit de neiging om het polymorfe karakter van sport te 
beteugelen? En wat zegt die beheerdrang dan weer over de moderne sport 
als breed gewortelde sociale praktijk? Om deze vragen te beantwoorden, 
meende ik in eerste instantie een nieuwe, inclusieve ontologie van de sport 
te moeten ontwikkelen. Immers, het bepalen van ‘het zijn’, zowel van het 
zijn an sich als ‘het wezen’ van een bepaald fenomeen, wordt in 9loso-
9sche termen als een ontologisch vraagstuk beschouwd. Om het proces te 
volgen dat tot de huidige opzet van deze studie heeB geleid, belicht ik de 
genealogie van deze wijsgerige discipline. 

De term ‘ontologie’ werd voor het eerst gebruikt door de Duitse 
 ver lichtings9losoof Christian WolT (1>2= – 12?;). Het begrip verbindt 
de Griekse woorden )*+,- (logos = leer) en ./ (on = zijnde). De eerste 
en daarmee traditionele betekenis van ontologie is dus: leer van het 
zijnde, kortweg: zijnsleer. WolT maakte als eerste het onderscheid tussen 
ontologie en metafysica, een al langer gebruikte term. Meta-fysica zou 
in het vervolg gaan over het bo%en-natuurlijke ('0%1 = boven en 23$#- = 
natuur), dat wil zeggen over de theologische herkomst van het zijn. WolT 
kwali9ceerde de leer van het zijnde als zijnde (ontologie) als het fundament 
van de 9loso9e (WolT, 12/<). Zijn doel was het a[akenen van ontologie 
van andere disciplines binnen de 9loso9e, met name de metafysica, de leer 
van het bovennatuurlijke, volgens WolT: de leer van het goddelijke. WolT 
stoB de formele ontologie van Aristoteles af en komt via solide logische 
argumentaties tot frisse, eigentijdse inzichten. De belangrijkste inbreng 
van WolT is dat hij de notie van ‘mogelijkheid’ of ‘potentie’ verbindt 
aan het zijn: “Quod possibile est, ens est.” (Wat mogelijk is, is een zijnde) 
(WolT, 12:>). Het begrip potentie zal ik later in deze studie relateren 
aan de sport, niet vanuit een klassieke (zijns-) ontologie, maar vanuit een 
dynamische (wordings-)ontologie. Vanwaar deze wending? 
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In de geschiedenis van de ontologie zien we binnen de continentale 
9loso9e een slingerbeweging tussen de opvatting van het ‘zijn’ als iets 
transcendentaals, iets ‘bovenzintuiglijks’, waar de mens slechts beperkt 
toegang toe heeB, versus de opvatting van het ‘zijn’ ingebed in materiële 
individuele ervaringen, een stroom van beweging en verandering. Zo 
presenteerde Baruch de Spinoza (1>:/-1>22) al eerder, voorafgaand aan 
de introductie van het begrip ‘ontologie’ door WolT, in zijn hoofdwerk 
de Ethica het in die tijd revolutionaire inzicht, dat de werkelijkheid één 
oneindige substantie is en dat die substantie feitelijk gelijk staat aan God 
of de natuur: ‘Deus sive Natura’. Deze vaak geciteerde uitdrukking komt 
als zodanig overigens niet eens letterlijk in de Ethica voor. Wel hanteert 
Spinoza op twee plekken in de tekst de formulering ‘Deus, seu Natura’, 
waarbij seu = sive (oBewel), bijvoorbeeld hier: “In het aanhangsel bij het 
Eerste Deel hebben we immers aangetoond, dat de natuur niet doelge-
richt handelt; want het eeuwige en oneindige zijnde dat wij God of natuur 
noemen’ (“… et in!nitum Ens, quod Deum, seu Naturam appellamus, …”) 
handelt krachtens dezelfde noodzakelijkheid, als waardoor het bestaat. Wij 
hebben namelijk aangetoond dat het uit dezelfde noodzakelijkheid van 
zijn natuur bestaat en handelt (zie deel I stel. '(). De reden of de oorzaak 
van het handelen en het bestaan van God of de natuur (“Ratio igitur, seu 
causa, cur Deus, seu Natura agit, …”) is daarom één en dezelfde.” (Spinoza, 
/00/ (1>2?), pp. :;;-:;?). Verderop in Deel IV, in het bewijs bij stelling ;, 
stelt Spinoza de kracht van God of de natuur aan elkaar gelijk: “Dei, sive 
Naturae potentia, …” (Spinoza, /00/ (1>2?), pp. :?/-:??).

Hoe dan ook, Spinoza zet vervolgens, deductief redenerend vanuit een 
aantal axioma’s, systematisch uiteen hoe deze substantie bestaat uit een 
oneindig aantal attributen, waarvan de mens er slechts twee kent: ‘denken’ 
en ‘uitgebreidheid’. Alle dingen of zijnden in de werkelijkheid vormen 
modi van deze twee attributen en kunnen daar niet van geïsoleerd worden. 
Buiten de substantie bestaat dus geen transcendente instantie; God, de 
natuur en onze wereld zijn één. Hier wordt duidelijk waarom Spinoza zo 
sterk hamerde op rationeel denken; enkel de rede biedt de mogelijkheid 
tot autonomie en vrijheid, in tegenstelling tot het dan geldende deter-
minisme vanuit een transcendentaal Godsbegrip. Met de Ethica maakt 
Spinoza ook een revolutionair politiek statement. Alleen de substantie 
zelf is ‘causa sui’ (oorzaak van zichzelf), was zijn overtuiging, alle overige 
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modi komen voort uit andere modi; deze oneindige wederzijdse causale 
dynamiek bepaalt het zijn. Het onderscheid tussen vorm en essentie, 
maar bijvoorbeeld ook tussen lichaam en geest en – in de moderne tijd – 
tussen subject en object, verdwijnt bij het omarmen van deze benadering, 
ook wel aangeduid met de term ‘ immanentiedenken’. Spinoza, ‘ le prince 
des philosophes’ volgens de Franse post-structuralist Gilles Deleuze (1=/?-
1==?);, was de eerste continentale 9losoof die beweerde dat het zijn één 
en ondeelbaar is en bestaat uit een oneindig netwerk van causale relaties 
tussen modi. Het reduceren van een modus, zijnde of fenomeen (in casu 
de moderne sport) tot diens ‘essentie’ is vanuit een immanentiestandpunt 
een zinloos, onbegaanbaar spoor. 

IMMANENTIE
Essentie als iets dat ergens onveranderlijk en buiten de werkelijkheid zou 
bestaan, om zich te manifesteren in een bepaalde vorm, deze traditionele 
twee sporen ontologie staat haaks op het ondeelbare substantiebegrip van 
Spinoza. Latere continentale denkers, zoals de Duitse 9loloog en 9losoof 
Friedrich Nietzsche (1<;;-1=00) en in diens verlengde Michel Foucault, 
voegen hieraan toe dat ook de kennisact zelf, het identi9ceren van zoiets 
als een essentie (of welk ander concept dan ook) vanuit een transcen-
dente subjectpositie, altijd immanent is aan het zijn als continue stroom 
van ervaringen. Kortom, ik raakte ervan overtuigd dat er geen transcen-
dentale essentie of ‘denker’ mogelijk is buiten het immanentievlak van het 
zijn. Deze visie raakt aan het eerder benoemde besef dat de moderne sport 
tegenwoordig meer dan ooit een polymorf fenomeen is met oneindig veel 
diTerenties. In lijn hiermee drong het tot mij door dat het ontwikkelen 
van een traditionele (zijns-)ontologie op basis van de (vermeende) essentie 
van sport, op te stellen door mij als ‘uitwendige’ onderzoeker, niet de weg 
is om de bijzondere ambiguïteit van de moderne sport te duiden. Deze 
studie bevat dus geen poging tot het beschrijven van de essentie van sport. 
Vanuit immanentie geredeneerd, kan de moderne sport, als breed vertakt 
maatschappelijk fenomeen, niet als een geïsoleerd ‘zijnde’ worden opgevat 
en al helemaal niet tot zoiets als een essentie worden gereduceerd.

;  Deleuze was een groot bewonderaar van Spinoza, omdat hij compromisloos tegen elke 
poging tot transcendentalisme streed: “Il a trouvé la seule liberté dans l’ immanence.” (De-
leuze G. e., 1==1, p. ?1)
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Ook de (post)moderne 9losofen die in het verlengde van Spinoza 
immanentie vooropstellen, zoals Foucault, Deleuze en Agamben, zijn 
doordrongen van de noodzaak tot immanentie. Een toelichting is gewenst 
om beter te begrijpen wat het immense verschil is met de hang naar 
transcendentalisme in de (sport)wetenschap. Transcendentaal denken is 
gebaseerd op het onderscheiden van een transcendentale, absolute bron 
van onze kennis – zoals God of ons bewustzijn – versus de ons omrin-
gende empirie; de wereld waarvan wij deel uitmaken. Het vasthouden 
aan dit onderscheid maakt het mogelijk de wereld of welk ander ‘object’ 
dan ook (natuur, lichaam, leven) vanuit een transcendentale subject-
positie te beheersen. Het cartesiaanse cogito is hier de meest bekende 
exponent van. Via concepten en kennis tracht het subject de wereld aan 
zich te onderwerpen. Transcendentalisme zit diepgeworteld in het DNA 
van de Westerse natuurwetenschappen, maar bepaalt ook de reikwijdte 
van de sociale en menswetenschappen. Het ‘veld-van-weten’ over de 
moderne sport, voortgekomen uit de twintigse-eeuwse mensweten-
schappen, met disciplines als bewegings-wetenschappen, sportsociologie, 
sporteconomie en sportpsychologie, is ook in sterke mate bepaald door 
dit transcendentaal epistemologisch paradigma. Zelfs de hedendaagse 
sport9loso9e is onderhevig aan een hardnekkig, veelal impliciet trans-
cendentaal denken, zo zal uit het vervolg van deze studie blijken. Het 
door mij hier omarmde immanentiedenken sluit het vermeend transcen-
dentale, subjectieve fundament van het weten volledig in en neutraliseert 
daarmee de kans tot het creëren van hiërarchieën en dichotomieën om 
sociaal-maatschappelijke domeinen (zoals de sport) te kunnen contro-
leren en manipuleren.

Terug naar Spinoza, de continentale aartsvader van het immanentie-
denken. Het werk van Spinoza bevat nog een tweede cruciaal element, 
dat leidend bleek voor dit onderzoek; hij relateert de oneindige potentie 
van het menselijk lichaam aan de ontologische levenskracht van de 
substantie. Het laatstgenoemde spreekt uit het begrip conatus (levens-
kracht), dat Spinoza introduceert in stelling > en 2 uit Deel III van de 
Ethica: “Elk ding? stree& zo veel mogelijk naar de %oortzetting van het zijn 
(“Unaquaeque res, quantum in se est, in suo esse perseverare conatur.”). 
Het streven van elk ding naar de %oortzetting van het zijn, is hetzelfde als 
?  Ding: zijnde, dus ook de mens als modi9catie van het attribuut uitgebreidheid.



 6"-D--H 1?

het actuele wezen (“Conatus, quo unaquaeque res in suo esse perseverare 
conatur, nihil est praeter ipsius rei actualem essentiam”)”. (Spinoza, /00/ 
(1>2?), pp. /:>-/:=). Conatief streven creëert een oneindig dynamisch 
proces dat het leven stuwt. Spinoza’s Ethica bevat ook een bepaald 
mensbeeld om het verlangen naar autonomie, waar de ontologie van 
Spinoza> op gericht was, waar te maken. In dit mensbeeld is de conatus, de 
bestaansdrang, het centrale element. Spinoza zag de mens als het product 
van allerlei natuurprocessen, waarbij de complexiteit van het menselijk 
lichaam ongeëvenaard is. De beroemde passage die dit inzicht illustreert, 
komt uit het commentaar bij stelling / in Deel III van de Ethica: “Tot 
nu toe hee& echter niemand vast gesteld waartoe het lichaam in staat is, 
dat wil zeggen, de ervaring hee& niemand laten zien wat het lichaam, 
wanneer men haar slechts als lichamelijk beschouwt, louter op grond van de 
wetten van de natuur, vermag, en wat het al dan niet kan doen, wanneer 
alleen de geest daartoe aanzet.” (Spinoza, /00/ (1>2?), pp. //<-//=). In 
deze opmerking voert Spinoza de eerdere stellingen uit deel I en II van de 
Ethica consequent door. Ons fysieke lichaam kan niet uit de geest voort-
komen. Immers, het menselijk lichaam is een modaliteit van het attribuut 
‘uitgebreidheid’ en kan dus niet bepaald worden door een modaliteit van 
het attribuut ‘denken’. Hiermee poneert Spinoza zijn visie op de mens 
als een vrij handelend individu, ongedetermineerd door welke transcen-
dente, externe autoriteit dan ook (zoals de wet of God). 

Op dit punt van mijn verkenningen aanbeland, drong zich de volgende 
vraag op: zou een dynamische ontologie van de sport die vanuit de conatus 
wordt opgebouwd, niet beter in staat zijn de verschillende, soms ronduit 
tegenstrijdige dimensies van de moderne sport, met haar januskop van 
‘de dood of de gladiolen’, te kunnen duiden? Met deze wending dreigde 
het onderzoek al bij aanvang te stranden in een aporie, immers: hoe kan 
een ontologie van de sport als ‘conatief streven’, dus van een onophou-
delijk, dynamisch worden, ooit mogelijk zijn? Een zijnsleer die het worden 
centraal stelt, dat is toch zeker een ‘contradictio in terminis’?

>  Feitelijk een godsleer, maar omdat Spinoza in deel I van de Ethica God gelijkstelt aan de 
substantie / natuur, beschouw ik dit als een ontologie.
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NIETZSCHE
Om deze patstelling te doorbreken, streek ik neer bij een bepalende bocht 
in de ontwikkeling van het ontologisch discours binnen de continentale 
9loso9e. Want in de tweede helB van de negentiende eeuw verschijnt 
Nietzsche ten tonele. Nietzsche was weliswaar kritisch over de rationalis-
tische aanpak van Spinoza, maar bouwde wel voort op diens immanentie-
denken. In zijn ogen is er geen stabiel ‘zijn’, enkel een onrustig ‘worden’. 
Nietzsche voelde zich sterk verwant met de pre-Socraat Heraclitus 
(?:?-;2? voor Christus), die de wereld zag als een kolkende stroom, een 
voortdurend worden. Aan Heraclitus wordt het veel geciteerde gezegde 
"1/%4 506 (‘alles stroomt’) toegedicht, waarmee hij als eerste veran-
dering koppelde aan ‘zijn’. In zijn interpretatie van Heraclitus benadrukt 
Nietzsche naast de beweging vooral ook de strijd, het agonale2 als funda-
mentele bouwsteen van het leven. Deze dynamische levenskracht is ook 
in de mens zelf werkzaam. Via dogmatische waardensystemen, zoals het 
Christendom, is getracht deze vitale, ongerichte levenswil in te dammen. 
Volgens Nietzsche zijn dergelijke door de mens zelf gecreëerde systemen 
dodelijk voor de ontwikkeling van de mensheid. Hij zet zich af tegen 
de natuurwetenschap, het Christendom en de Westerse 9loso9e. Om 
die reden hanteert Nietzsche ook geen formele gangbare 9loso9sche 
begrippen, maar bedient hij zich van beelden en verhalen. Op die manier 
kan hij indirect zijn explosieve inzichten prijsgeven. HeeB de wereld 
een doel? Jawel, maar voor zover er een doel is, bestaat dit uit ‘Wille 
zur Macht’; de oerkracht in de wereld die streeB naar macht, leven en 
groei. Hierbij hoort ook het begrip van ‘ewige Wiederkehr’, de eindeloze 
herhaling van gebeurtenissen.<

Overigens voegt Nietzsche nog een onderscheidende kwali9catie 
toe aan de dynamische ontologie waar Spinoza met zijn immanentie-
denken al op voorsorteerde. Nietzsche ontleende die aan de Griekse 
oudheid, waar hij als 9loloog uitstekend in thuis was. De werkelijkheid 
kent volgens Nietzsche een ronduit wrede ondertoon, een kwali9catie 

2  Agonaal is afgeleid van het Griekse woord 7+8/ (agon), dat diverse betekenissen had in de 
Griekse oudheid, waaronder die van ‘bijeenkomst waar strijd plaatsvindt’ (bij Homerus en 
Hesiodus), maar ook de wedstrijd zelf. Het agonale karakter van sport komt in hoofdstuk 
: uitgebreid aan bod.

<  In hoofdstuk : zal ik elk van deze begrippen nader omschrijven en projecteren op de mo-
derne sport.
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waarin de pessimistische levenshouding van de Grieken doorklinkt. 
Hij projecteerde deze levenshouding op de periode waarin hij zelf 
leefde; de hoogstaande Duitse cultuur zou, aldus Nietzsche, ten gronde 
gaan door een aanhoudende onderlinge strijd en toenemend gebrek 
aan zel[ewustzijn. Nietzsche vond in de tragische symboliek van de 
Griekse oudheid een inspirerend referentiekader om de teloorgang van 
de Westerse beschaving te begrijpen. Hij zag, net als de Grieken in hun 
tijd, de wereld verzanden in dood en verderf, zeker toen in 1<20 de Duits-
Franse oorlog uitbrak. Het fundament onder de wrede, onvoorspelbare 
confrontatie van natuurkrachten, waarin de moderne mens ten onder 
dreigde te gaan, noemt Nietzsche het Dionysische=, vernoemd naar de 
Griekse god Dionysos, god van de wijn, de roes, de vruchtbaarheid en 
de muziek. Het Dionysische staat voor de animale, verspillende, grens-
overschrijdende krachten binnen de wereld, die ook in ieder mens latent 
aanwezig zijn. De Grieken creëerden een sacrale10 cultus, met transgres-
sieve rituelen, waarin zij zich konden ontladen van de in zichzelf onvoor-
spelbare Dionysische krachten. Nietzsche beschouwt het Dionysische 
fundament van het onstuimige, voortdurende ‘wordingsproces’ dat onze 
wereld bepaalt, als de belangrijkste, onmisbare dimensie. 

Dit inzicht bood de ruimte om los te komen van een louter negatieve 
beoordeling van de schaduwkanten van de moderne sport; zou het niet 
zo kunnen zijn dat de moderne sport de Dionysische krachten binnen 
onze geciviliseerde Westerse samenleving helpt absorberen? Maar daar 
zouden we dan toch niet rouwig om moeten zijn? Met het opperen van 
deze hypothese betrad ik het domein van de ethiek, waarin het bestaan 
en de functie van onze Westerse moraliteit kritisch bevraagd worden. En 
ook daarin bood de continentale 9loso9sche traditie voldoende inspi-
ratie. Want een derde aspect dat Spinoza en Nietzsche verbindt, is hun 
gedeelde aandacht voor de a$ecten (emoties) en lichamelijkheid als bron 
naar transformatie. Spinoza ziet de mens als integraal onderdeel van de 

=  Het begrippenpaar ‘Dionysisch’ – ‘Apollinisch’ werd door Nietzsche in 1<20 geïntrodu-
ceerd in relatie tot de Griekse tragedie, namelijk in Die dionysische Weltanschauung (Niet-
zsche F., 1=<0 (1<20)). 

10  Met ‘sacraal’ wordt in deze studie zeker niet bedoeld: christelijk of kerkelijk. Wel ‘heilig’, 
maar dan zonder de religieuze connotatie van de moderniteit. In 1.> zal ik de ambiguïteit 
van het begrip ‘sacraal’ nader toelichten in relatie tot het vermeende ‘zuivere’ spelkarakter 
van de moderne sport.
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natuur, maar voorzien van rationele vermogens (de menselijke geest) om 
alles wat inwerkt op het lichaam (de aTecten) waar te nemen. De aTecten 
kunnen de kracht van het menselijk lichaam vergroten of verminderen. 
Deze gevolgen werken ook door op de menselijke geest, die verbonden is 
met de oneindige substantie (of God). Volgens Spinoza regelt de conatus 
onze reacties; willen we bepaalde emoties houden of vermeerderen, dan 
leidt dat tot begeerte. Als we een onaangename emotie ervaren (zoals pijn 
of lijden), zal de conatus de wil activeren om deze te bestrijden. Nietzsche 
trekt deze gedachtegang radicaal door, mede onder invloed van de wils9-
loso9e van de Duitse 9losoof Arthur Schopenhauer (12<<-1<>0). Volgens 
Schopenhauer is het leven een continue interactie tussen natuurkrachten, 
die inwerken op ons lichaam en daar bepaalde – positieve of negatieve 
– aTecten veroorzaken. Dit voortdurende proces creëert een dynamisch 
complex van machtsrelaties, die ons leven domineren. Deze natuurwil 
niet trachten te onderdrukken (zoals Schopenhauer bepleitte), maar hier 
als mens gehoor aan geven, via onze lichamelijkheid en als onderdeel van 
de machtige natuur, dat is volgens Nietzsche de Dionysische opdracht 
in het leven. Daarbij maken conUicten ons sterker in ‘het eeuwige 
wereldspel’ en brengen zij (zelf)overwinning en transformatie binnen 
bereik. In de hier voorliggende Kritiek van de Sportieve Rede resoneert 
deze vitalistische ethiek onder meer in de polemische stijl, die ik later in 
deze inleiding zal verantwoorden.

HEIDEGGER
Kortom, deze studie volgt de lijn in de ontwikkeling van de ontologie 
die ‘zijn’ beschouwt als ‘worden’, als een continu proces van verandering. 
Naarmate we dichter bij onze tijd komen, wordt deze opvatting van het 
zijn ook meer gedeeld. Zo heeB de Duitse 9losoof Martin Heidegger 
(1<<= – 1=2>) zich in de twintigste eeuw als geen ander in het ‘zijn’ vastge-
beten. In feite heeB hij de ontologie als 9loso9sche discipline nieuw 
leven ingeblazen, nadat het accent in de eeuwen na Descartes langza-
merhand was verschoven van ontologie naar epistemologie (naar de vraag: 
wat kunnen wij weten?). Heidegger beschouwde zijn onderzoek naar het 
zijn zelfs als een destructie van het erfgoed van de traditionele ontologie 
(Heidegger, 1=/2, pp. 1=-/:). Heideggers vertrekpunt vormt zijn verbazing 
over het ontbreken van een ontologisch fundament voor het duiden van 
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‘de zin van het zijn’ binnen de moderniteit. Hij gaat hier juist wel weer naar 
op zoek. Het ‘zijn’ is zelf geen ding of voorwerp, omdat het ten grondslag 
ligt aan al het zijnde. Heidegger is van mening dat de 9loso9e tot zijn 
tijd voorbij is gegaan aan het verschil tussen het zijn en het zijnde. In zijn 
fundamentele ontologie in Heideggers hoofdwerk Sein und Zeit benadert 
hij het ‘zijn’ via onze menselijke ervaring hiermee, het ‘Dasein’ genoemd 
(Heidegger, 1=/2, pp. 11 – 1?). Dasein is primair een ‘in-de-wereld-zijn’. 
Heidegger noemt dit een existentiële gegevenheid, die hij nog voor het 
ontologie vraagstuk plaatst: het Dasein gaat vooraf aan alle zijnden als 
‘ontisch a priori’ (ontisch = betrekking hebbend op het domein van de 
zijnden). Heidegger zet zich af tegen een louter ontische benadering, die 
bestaat uit classi9caties van zijnden met hun eigenschappen en onder-
linge relaties. Zijn opvatting van ontologie stelt de beleving van het zijn 
centraal, vanuit de vraag hoe het is om te zijn. Met deze invalshoek heeB 
Heidegger het menselijk bestaan gerehabiliteerd als hoeksteen van de 
ontologie. 

DELEUZE
Hoewel hij in zekere zin ook afrekende met Heidegger, heeB Gilles 
Deleuze aan dit ontologisch kader nog een drietal onderscheidende 
inzichten toegevoegd. In zijn ondoorgrondelijke hoofdwerk Di$érence et 
répétition uit 1=>< ontleedt Deleuze de axioma’s die ten grondslag liggen 
aan de klassieke, diep in het Westerse weten doorgedrongen, cartesi-
aanse rede. De veronderstelling dat het denken ergens los van de werke-
lijkheid plaats zou vinden, dat het ‘boven’ (dat wil zeggen: transcendent 
aan) de immanentie van het zijn zou staan, deze aanname veegt Deleuze 
rigoreus van tafel. Het denken komt voort uit de werkelijkheid, het is 
volledig ingebed in de immanentie van het zijn. Met zijn extreem doorge-
trokken immanentiestandpunt neemt Deleuze overigens ook afstand 
van Spinoza’s modulaire substantiebegrip: “Pourtant subsiste encore une 
indi$érence entre la substance et les modes : la substance spinoziste apparaît 
indépendante des modes, et les modes dépendent de la substance, mais comme 
d)autre chose.” (Deleuze G., 1=2/ (1=><), p. ?=). Naast immanentie stelt 
Deleuze ook diTerentie centraal bij het ontwikkelen van een dynamische, 
vitalistische ontologie. Vanwaar di$erentie?
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Het klassieke cartesiaanse cogito denkt over (dat wil zeggen: buiten) de 
wereld en wil bovendien de diTerentie, het meervoudige van een bepaald 
fenomeen, reduceren tot één enkel, identiek concept (bijvoorbeeld: sport 
= spel). Maar, zo beweert Deleuze, we kunnen niet tot een bepaald 
concept komen (bijvoorbeeld: sport) vanuit de negatie van alle overige 
mogelijkheden. Traditionele ontologie doet de rijkdom van de werke-
lijkheid tekort en gaat voorbij aan de bestaande veranderlijkheid, aan de 
veelheid van singulariteiten die het krachtenveld van het zijn bepalen. Al 
deze uitdrukkingen van het ondeelbare zijn, vormen ‘echte’ diTerenties 
ten opzichte van elkaar, maar maken deel uit van hetzelfde zijn. Dit is “… 
une révolution copernicienne qui ouvre à la di$érence la possibilité de son 
concept propre, au lieu de de la maintenir sous la domination d)un concept 
en général posé déjà comme identique.” (Deleuze G., 1=2/ (1=><), p. ?=). De 
insteek die ik hier dan ook kies, is om de diTerentie weer volledig te a\r-
meren, waardoor we opnieuw toegang krijgen tot het vlak van mogelijk-
heden, en daarmee tot het verborgen potentieel van de sport. De moderne 
sport biedt ons elke dag opnieuw weer een veld vol mogelijke ervaringen 
en identiteiten. De vele verschillende gedaanten van de sport kenmerken 
juist dit bijzondere, creatieve sociaal-maatschappelijke fenomeen. Met 
het reduceren van deze diTerenties tot één enkele essentie zou ik de sport 
als ‘veelkoppig monster’ geweld aandoen en haar potentialiteit opnieuw 
onderdrukken.

In deze studie heb ik sport dus zeker niet trachten te ‘de9niëren’ in 
de vorm van een nieuwe hiërarchie of classi9catie van zijnsvormen. Geen 
taxonomie van een nog steeds uitdijend systeemveld. In de sport9loso9e 
zijn dergelijke pogingen meer dan eens gedaan, maar deze traditionele 
(zijns-)ontologie biedt naar mijn smaak te weinig ruimte aan het creatieve, 
grillige en veelvormige karakter van sport. De kracht van sport toont zich 
juist in al haar singuliere verschijningsvormen, in de diTerentie die de 
moderne sport inmiddels biedt. Denk naast alle takken van sport ook 
eens aan sportmaterialen en –accommodaties; velden, hallen, baden en 
banen. En er zijn reglementen en protocollen, evenementen, competities, 
wedstrijden en trainingen. En natuurlijk (top)sporters, coaches, arbiters 
en hun gele en rode kaarten. Niet te vergeten: verenigingen, sportscholen, 
sportfederaties, bestuurders, supporters, media en sponsoren. Deze kleur-
rijke diTerentie toont hoe divers de moderne sport in essentie is. Sport is 
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elke keer nieuw, elke sportieve handeling is een singuliere ervaring, een 
‘geste’. Zo leeB elke training of wedstrijd in de betrokkenen verschillend 
voort. Zowel in ‘de aanloop, de afzet en de sprong’, dus tijdens de gebeur-
tenis zelf, maar ook daarna, in ieders (soms ook collectief gekleurde) 
herinnering. De vurige verhalen over de beleving van een evenement of 
de piekervaring bij het winnen van een wedstrijd zijn uniek, ook al zijn 
vele mensen er getuige van geweest. Deze opvatting van sport als aaneen-
schakeling van singuliere ervaringen vergt een dynamische ontologie, die 
rechtdoet aan een continue beweging door de tijd, aan de verandering die 
intrinsiek is aan het leven en daarmee ook aan de sport.

SPORT EN VERLANGEN
Tot zover mijn eerste vermoedens en verkenningen bij de aanvang van 
deze studie. Tijdens het schrijven van deze dissertatie bracht ik ook een 
tweede, meer inhoudelijke hypothese onder spanning, namelijk dat 
verlangen wel eens de belangrijkste motor, de primaire stuwende kracht 
van de moderne sport kon zijn. Vanwaar dit vermoeden? Vanuit meer dan 
/? jaar werkervaring in de sport heb ik gezien hoe dit sportieve domein een 
parallelle wereld biedt, waarin alle betrokkenen (toeschouwers, atleten, 
coaches, bestuurders en sponsoren) zich ‘verlangend’ manifesteren, in een 
onophoudelijk proces van streven, groeien en beter willen worden. 

Anders gezegd: het ‘zijn’ van de sport lijkt gevuld te worden met de 
geculmineerde verlangensproductie van alle betrokkenen. Daarbij viel mij 
op dat dit verlangen als eerste een individueel aangrijpingspunt kent, dat 
verbonden raakt met een collectief systeemveld. Hierin kan sprake zijn 
van een a\rmatie van het persoonlijk verlangen, maar ook van conUicten 
en breuklijnen tussen het persoonlijk verlangen en het rijke systeemveld 
van de sport, met allerlei uitsluitende, katabole eTecten. Verlangen 
veroorzaakt hoogte- en dieptepunten, laat winnen of verliezen, maken 
of breken, excelleren of corrumperen. Ik ervaarde ‘aan den lijve’ dat sport 
bestaat uit een krachtig in- en uitsluitingsmechanisme, dat het verlangen 
van haar betrokkenen (tijdelijk) vervult, dan wel negeert of bestraB. Al 
deze cumulatieve verlangens lijken dan weer een zinderend brandpunt te 
creëren, waarbij alles in een uniek moment samenvalt, om in een andere 
context juist te exploderen. 
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De continue interactie tussen het verlangen van individuele parti-
cipanten en het totale systeemveld lijkt sport juist haar ambigue, 
veelvormige, altijd veranderende karakter te geven. Door de jaren heen 
rees bij mij het vermoeden dat de wisselwerking tussen de anabole en 
katabole dimensies van het verlangen de evolutie van de moderne sport 
bepaalt. Uiteraard is sport niet de enige sociale praktijk, waarin verlangen 
actief is. Ook andere domeinen worden beheerst door de kracht van 
het verlangen, zoals politiek, wetenschap, kunst en economie. Maar in 
deze studie stel ik de sport centraal, enerzijds vanwege mijn ervaring als 
‘getuige’ van de wonderlijke ambiguïteit van de sport, anderzijds vanuit 
het vermoeden dat juist in de moderne sport het verlangen vanwege 
speci9eke, sport-eigen factoren, lijkt te exploderen, zowel in anabole als 
katabole zin. Een hypothese die mijn zoektocht ook in belangrijke mate 
heeB gestuurd.

EXEMPLUM I

De Nederlandse documentaire ‘Turn!’ uit oktober !"#$ veroorzaakte 
veel ophef, zowel binnen als buiten de sportwereld. We volgen de erva-
ringen van een aantal talentvolle jonge turners, bezien vanuit het per-
spectief van de moeder van één van de jongens. Ze zijn $ jaar oud, gre-
tig en willen de top bereiken. We zien hoe de jongens gedrild worden, 
hoe hun coach helpt met het oprekken van de banden, door hen van 
bovenaf in een spagaat te duwen. De jongens tellen tot #" en huilen 
zachtjes van de pijn, maar geven niet op. De documentairemaakster is 
zelf ook moeder van één van de jongens: “Sinds mijn zoon op hoog ni-
veau turnt, ben ik in een draaikolk van trots, jaloezie en competitie-
drang terechtgekomen. Ik vertel iedereen dat mijn zoon heus niet 
hoeft te winnen, maar natuurlijk wil ik dat wel.” De ouders lijken bevan-
gen door een illusionair verlangen, waarin hun zonen excelleren en dit 
succes ook op hen afstraalt. Schrijnend is de turnvader die zijn obsessie 
onthult met de uitspraak dat dit allemaal niet voor de lol is, maar om te 
winnen.

 De moderne sport toont hier een werkelijkheid die ook schuilgaat in 
deze sociale praktijk; de pijnlijke prijs van de beloofde roem. Coaches 
en ouders zijn afhankelijk geraakt van de belofte die dit systeem legiti-
meert. Als ‘junkies’ hebben zij hun verlangen uitbesteed aan het tur-
nen, zo nodig ten koste van hun kinderen. Hun jongens moeten de 
droom van de ouders waarmaken. De kille aanpak van de jonge turn-
trainers verraadt een verdrongen pijn van nog niet zo lang geleden. 
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Minstens zo onthutsend als de documentaire zelf, waren de reacties 
vanuit de diverse schillen van het sportsysteem; coaches, bestuurders, 
deskundigen, de turnbond en NOC*NSF. Deze representanten van de 
moderne sport sussen ons geweten door de getoonde werkelijkheid te 
typeren als ‘de uitzondering die de regel bevestigt’. Hier toont de disci-
plineringsmacht van de moderne sport zich in volle glorie. Men werkt 
nu aan een ‘pedagogische visie’, die in de praktijk vooral het bestaande 
apparaat verder zal versterken. En waar blijven wij!!, het grote publiek, 
de stille getuigen van deze geïnstitutionaliseerde vorm van kindermis-
handeling? We mopperen wat, maar voegen ons tenslotte om straks te 
mogen genieten van de nieuwe Epke Zonderland. 

Samenvattend: sport is als cultureel-maatschappelijk fenomeen geen 
autonome zijnstoestand, geen te objectiveren entiteit. Deze studie 
hanteert bewust een radicaal immanentiestandpunt, enerzijds om de 
ambiguïteit van de moderne sport anders te begrijpen, maar ook om 
voorbij te komen aan het in- en uitsluitingsmechanisme dat volgt uit het 
transcendentalisme. Immanentie zoals aangereikt door Spinoza met zijn 
substantiebegrip, verdiept met Nietzsches levens9loso9e: er is één eeuwig 
en onstuimig ‘worden’, dat alles omvat. Naast deze ontologische insteek 
heb ik, met name in het tweede hoofdstuk, de hypothese willen explo-
reren dat verlangen de stuwende kracht van de moderne sport is. Hoewel 
het verleidelijk is ‘verlangen’ als een soort grondprincipe of randvoor-
waarde voor sport neer te zetten, blijf ik hier ook van weg. Immers, een 
immanentiestandpunt impliceert het vermijden van een twee sporen 
ontologie; het klassieke onderscheid tussen vorm en essentie. 

WAAROM DEZE ‘KRITIEK VAN DE SPORTIEVE REDE’?
Om de weg te plaveien naar een dynamische (wordings-)ontologie van de 
sport, acht ik eerst een proces van ‘un-grounding’ gewenst, een archeo-
logische analyse van het dominante kennisbereik over sport. Vandaar 
de titel: Kritiek van de Sportieve Rede. Waarom is deze archeologische 
analyse noodzakelijk? Elk nieuw ‘veld-van-weten’ ontstaat op het snijvlak 
tussen kennisdragers en het betreTende kennisobject. Ook ons begrip 

11  Vanaf hier zal ik het ‘wij’ hanteren, de eerste persoon meervoud, om de totale sportge-
meenschap aan te spreken én in te sluiten. Deelnemers, vrijwilligers, o\cials, toeschou-
wers, hooligans en lieYebbers. Actoren én getuigen. Vanuit mijn eigen achtergrond be-
hoor ik zelf ook tot dit veld.
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van de moderne sport is het product van deze wisselwerking, die een 
dominante waarheid over sport heeB geproduceerd. Vanuit mijn intentie 
om de toekomstige vorm-van-sport te mobiliseren, is inzage nodig in 
de aannames en overtuigingen die ten grondslag hebben gelegen aan de 
geboorte van de moderne sport als afgebakend domein. Dit nu is precies 
het doel van een archeologische analyse: “L)archéologie cherche à dé!nir non 
point les pensées, les représentations, les images, les thèmes, les hantises qui 
se cachent ou se manifestent dans le discours ; mais ces discours eux-mêmes, 
ces discours en tant que pratiques obéissant à des règles.” (Foucault M., 1=>=, 
p. 1<<). 

In het domein van de relatief jonge sportwetenschappen, waaronder 
de sport9loso9e, bestaat een impliciet ontologisch paradigma, gebaseerd 
op het ‘neo-Olympisme’, eind negentiende eeuw ontwikkeld door Pierre 
de Coubertin, gecombineerd met het spelbegrip in Homo Ludens van 
cultuurhistoricus Johan Huizinga uit de eerste helB van de twintigste 
eeuw. Hoewel Huizinga in de jaren ’:0 van de vorige eeuw al vond dat de 
sport zich uit de spelsfeer had verwijderd, geldt zijn ludieke spelbegrip nog 
altijd als normatief ijkpunt voor sport. Anders gezegd: vanaf de receptie 
van Homo Ludens wordt sport gelijkgesteld aan spel. De vaak gehanteerde 
de9nitie van Huizinga’s spelbegrip luidt: “… een vrije handeling waaraan 
geen direct materieel belang verbonden is of nut wordt verworven, die zich 
afspeelt buiten het gewone leven binnen bepaalde grenzen van plaats en 
tijd, %olgens vrijwillig aanvaarde regels die slechts geldig zijn in het kader 
waarbinnen zij als bindend worden ervaren en die de activiteit een eigen 
betekenis geven en buiten dat kader zinloos zijn.” Uit (Bottenburg, /01<, 
p. =). 

De huidige discussies in het sport9loso9sche domein zijn met enige 
ironie te karakteriseren als ‘%oetnoten bij Huizinga’1/. Latere aanvullingen 
lijken er vooral op gericht het sport-als-spel paradigma te versterken, zoals 
de kruisbestuiving met de fenomenologie in de jaren ’>0 en ’20, nog altijd 
stevig verankerd in het denken over sport en bewegen. Hierin wordt het 

1/  Met een knipoog naar de Britse wiskundige en 9losoof Alfred North Whitehead (1<>1 – 
1=;2), die de moderne Westerse 9loso9e karakteriseerde als een serie ‘voetnoten bij Plato’: 
“*e safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists 
of a series of footnotes to Plato.” Deze woorden zijn aXomstig uit Process and Reality ver-
schenen in 1=/=. In het denken over sport bestaat eenzelfde ‘haat-liefde’ verhouding tot 
het spelbegrip van Huizinga in Homo Ludens.
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‘waarnemend lichaam’ beschouwd als transcendentaal fundament van 
‘al het hem omringende’, waarbij het fenomenologische begrip ‘intentio-
naliteit’ is vervangen door een ‘relationeel bewegingsbegrip’: “De mens is 
gericht en afgestemd op al wat hem omringt. Dat is de relatie waarover het 
hier gaat. Daardoor kan de mens in alle zones zich tot de wereld verhouden. 
Het in relatie tot de wereld staan is een algemeen menselijke eigenschap.” 
(Gordijn C., 1=><, p. :?). Het impliciete axioma binnen deze sport-variant 
van de fenomenologie vormt het bestaan van een structurerend, uitwendig 
subject. Dit onvervalst transcendentalisme staat haaks op het immanen-
tiestandpunt waar deze studie vanuit vertrekt om de ambiguïteit van de 
moderne sport anders te begrijpen. En tenslotte biedt ook het forma-
listische ‘game’ begrip van de Amerikaanse sport9losoof Bernard Suits 
(1=/?-/002) een populaire, vooral in de Angelsaksische landen gebezigde 
validatie van de sport-als-spel mythe. Al deze loten aan de stam van het 
sport-als-spel paradigma komen uitgebreid aan bod in hoofdstuk 1.

Tegenover sport-als-spel staat een provocatief ontologisch paradigma 
dat juist de competitie en het strijdkarakter van sport vooropstelt. 
Exemplarisch voor dit ontologisch paradigma is *e Soccer Tribe van 
Desmond Morris uit 1=<1 (Morris, /01> (1=<1)). Omarmd door sports-
ceptici en hooligans, maar verguisd door de believers in het spelmatige, 
onschuldige karakter van sport. Hoe dan ook, in *e Soccer Tribe wordt 
het moderne voetbal als een tribale activiteit gepresenteerd, die teruggaat 
tot de prehistorie, waarin de mens moest jagen om te overleven en 
zodoende leerde strijden tegen sterkere diersoorten. Hoewel de intro-
ductie van de landbouw het jagen overbodig maakte, bleef de mens1: 
hunkeren naar de jacht, volgens Morris: “We still needed the challenge of the 
chase, the exciting tactical moves, the risks, the dangers, and the great climax 
of the kill.” (Morris, /01> (1=<1), p. 1=). Sport, in het bijzonder voetbal, 
zou zijn ontstaan als compensatie voor dit instinct, als een rituele jacht. 
Even verderop in *e Soccer Tribe wordt het moderne voetbal expliciet 
neergezet als een ‘stylized battle’ (p. /<), als een miniatuur-oorlog, waarbij 

1:  In deze historische reconstructie wordt voorbijgegaan aan het ontbreken van vrouwen in 
de jacht. Het jagen was in de prehistorie een dominant mannelijke bezigheid. Falsi9ceert 
de opkomst van vrouwen in traditioneel ‘masculiene’ takken van sport (zoals voetbal en 
vechtsporten) deze tribale visie van Morris op de moderne sport? Niet automatisch, zal 
hoofdstuk : uitwijzen.
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de prooi is vervangen door de goal. Scoren is doden. Hier wordt sport 
primair gekarakteriseerd als een intrinsiek martiale, gewelddadige strijd. 

Het lijkt of deze twee ontologische antipoden, sport-als-spel versus 
sport-als-strijd, ons huidige denken over sport bepalen. De vigerende 
Sportieve Rede is een dans tussen het accentueren van de ludieke, 
spelmatige en ‘onschuldige’ dimensie van sport versus het idealiseren van 
de competitieve, agonale, daarmee ook ‘schuldige’ dimensie van sport. In 
deze studie identi9ceer ik nog een derde ontologisch paradigma: ‘sport 
als seks’. Deze opvatting bevat een geheim, maar niet minder invloedrijk 
narratief over de wortels van de moderne sport; een vertoog dat de libidi-
neuze oorsprong van sport centraal stelt. Een verboden afslag in het 
geaccepteerde, formele veld-van-weten over sport. De leidende vraag in 
deze studie is: vanuit welk epistèmè is dit weten over sport, deze Sportieve 
Rede, ontstaan, hoe verhouden de genoemde ontologische paradigma’s 
zich tot elkaar en welke implicaties heeB het onthullen van dit samen-
hangende ‘waarheidsdispositief ’ over sport voor de actuele uitdagingen 
waar de moderne sport voor staat? 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden heb ik, zoals aange-
geven, een archeologische analyse in de geest van Foucault toe willen 
passen, aangevuld met de ethische invalshoek die Agamben aan deze 
benadering toe heeB gevoegd. Wat versta ik hier precies onder? Anders 
dan een genealogie, die de (ver)wording van de machtsfunctie van een 
bepaalde sociaal-maatschappelijke praktijk reconstrueert, vertrekt het 
bedrijven van archeologie vanuit het dominante weten over een bepaald 
fenomeen. Hierbij worden ook de impliciet ideologiserende en morali-
serende bevruchtingen van het weten binnen deze praktijk door de tijd 
heen geopenbaard. De positie van waaruit dit proces plaatsvindt, is die 
van het Andere, van het ongekende in het veld-van-weten dat onder-
zocht wordt. Het Westerse denken, gestoeld op de erfenis van de weten-
schappelijke revolutie, overtuigd van de kracht van de rede en de externe 
positie van het subject, kent als zodanig een keerzijde, waar het Andere, 
het verschil, het overschot en het negatief van deze inductief en positi-
vistisch opgebouwde kennis leeB. Voorliggende Kritiek van de Sportieve 
Rede zoekt dit Andere via het ontleden van de vigerende sporteigen 9*:4 
(doxa); een cruciaal begrip bij Deleuze, dat ‘beeld van het denken’ evenals 
‘opinie’ (common sense) betekent.1; De doxa streeB naar zekerheid en 
1;  Voor een toelichting bij dit begrip zie onder meer Di$érence et Répétition (Deleuze G., 

1=2/ (1=><), pp. 12:-1<1) en Qu-est-ce que la philosophie? (Deleuze G. e., 1==1, pp. 1=0-1=1).
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controle over de chaos die de werkelijkheid in essentie is. Door een decon-
structie van de sporteigen doxa heb ik het motorblok van het weten in en 
over de moderne sport willen ontbloten, en daarmee de constructie van 
het dominante waarheidsvertoog over sport. Dit vertoog spreekt bijvoor-
beeld uit de validatie van de aan sport toegedichte positieve waarden in de 
sfeer van evolutie en morele vorming.

Zoals aangegeven, is de archeologische methode in de 9loso9e primair 
ontwikkeld door Michel Foucault. In Les Mots en les Choses (Foucault M., 
1=>>) legt Foucault als een chirurg de mechanismen bloot, die het weten 
binnen de Westerse menswetenschappen dragen, zoals de geschiedenis, 
de taalwetenschappen, de geneeskunde en de economie. Zijn archeolo-
gische analyse is een alles omkerende vorm van geschiedschrijving, zonder 
oordeel, zoals hij drie jaar later in zijn methodische verantwoording, 
L’Archéologie du Savoir, zal uitleggen: “Pour l’analyse archéologique, les 
contradictions ne sont ni apparances à surmonter, ni principes secrets qu’ il 
faudrait dégager. Ce sont des objets à décrire pour eux-mêmes, sans qu’on 
cherche de quel point de vue ils peuvent se dissiper, ou à quel niveau ils se 
radicalisent et d’e$ets deviennent causes.” (Foucault M., 1=>=, p. /0>). Een 
klinische, amorele blik is vereist voor dit type onderzoek, maar wel vanuit 
oprecht engagement, zo zal Foucault later in een interview stellen: “… de 
boeken die ik schrijf %ormen een ervaring, waarvan ik wenste dat ze telkens 
zo rijk mogelijk was. Een ervaring is iets waaruit men veranderd tevoor-
schijn komt.” (Trombadori, 1=<? (1=2<), p. 2).

Welke ervaring streeB deze Kritiek van de Sportieve Rede na? Laat het 
op z’n minst een even schokkende ervaring zijn, als hoe het mij verging bij 
het ontbloten van de fundamenten van het dominante weten over sport. 
Het is onthutsend en – zeker voor een believer – bijna onverdraaglijk te 
ontdekken dat de sport haar transformatieve potentieel onbewust van 
binnenuit saboteert. In het vervolg zal ik duidelijk maken hoe dit proces 
gaandeweg bezit heeB genomen van de moderne sport. 

Verder zou het ook goed zijn als deze studie schaamte teweegbrengt 
bij wie de inhoud ten diepste tot zich durB te nemen; een schaamte die 
niet vanuit distantie en medelijden wordt gevoed, maar vanuit de dubbele 
last van zowel subject zijn (en dus: ‘getuige’) als zich verschuilend achter 
“… het welbekende masker van de onschuldige schuld” (Agamben G., 
/01< (1==<), p. 11:). Het gaat mij hier om schaamte bij alle actoren die de 
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moderne sport als ‘apparaat’ mogelijk maken: natuurlijk atleten, spelers, 
coaches en bestuurders, maar ook supporters, sponsoren, journalisten en 
sportonderzoekers. Immers, wij waren allemaal minimaal getuige van 
de ontsporing van de moderne sport. Natuurlijk willen we dit liever niet 
zien, bagatelliseren het of veroordelen ‘de ander’ (dopingzondaars, media, 
‘het grote geld’) als schuldige, zonder het eigen aandeel in dit verslavende 
‘spektakel’ in ogenschouw te nemen. Als believers wanen we ons moreel 
onaantastbaar, en kijken weg van de ‘beerput’ die de sport ook herbergt. 
Maar niemand is heilig, ook niet in de sport; zelfs de meest bittere getui-
genis toont nog een zweem van de magische aYankelijkheid van sport 
als verlangensobject. Zo klaagt sportjournalist Sijs Zonneveld, zelf ooit 
profwielrenner, via navolgende column niet alleen coach Salazar aan, 
maar ook sponsor Nike, het wereldwijd vermaarde sportmerk met een 
Apollinisch imago.

EXEMPLUM II

De spuit erin? Just do it!

Het was alsof hij een sapcentrifuge aanprees op Tell Sell. “We’ve tested 
it and it’s amazing!” Alleen: het was geen sapcentrifuge. Het ging om 
l-carnitine, toegediend met een infuus in twintig keer de toegestane 
hoeveelheid. Daar bestaat een naam voor: doping.

 Die Tell Sell-quote stond in een mailtje. Afzender: Alberto Salazar. Als 
atleet betrapt op testosterongebruik, als hardloopcoach sinds deze 
week voor vier jaar geschorst vanwege de handel in doping en het toe-
dienen van verboden middelen. Salazar stuurde het mailtje in decem-
ber !"## aan twee mensen. De een: Lance Armstrong, de huidige nul-
voudig Tourwinnaar. De ander: Mark Parker, de grote baas van Nike.

(Zonneveld, !"#$)

Is Nike doelbewust betrokken bij het oprekken en (nog te bewijzen) 
overschrijden van de regels in de sport? Hoe cynisch zou dat zijn? En 
hoe beschamend dan ook dat wij, het grote publiek, deze hypocrisie 
niet willen zien en de imaginaire narratieven van dit merk klakkeloos 
reproduceren. Niet alleen het uitgeholde devies ‘Just do it!’, maar ook de 
recente pogingen van Nike tot politiek correcte uitingen zoals: ‘Believe in 
something. Even if it means sacri!cing everything.’ of: ‘Speaking up doesn’t 
always make life easier. But easy never changed anything.’. 
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Deze studie is een mix van een collectief ‘mea culpa’ en een individueel 
‘ j’accuse’. Vanuit het hart van de sport spreekt hier een ‘getuige op de bres’, 
de geuzennaam die interviewer Duccio Trombadori toekende aan Michel 
Foucault in Ervaring en Waarheid (Trombadori, 1=<? (1=2<), p. =2). Een 
getuige die streeB naar parrhèsia ("4;;($<4), het centrale concept uit 
Foucaults laatste colleges: “…de moed tot waarheid van de spreker die, 
ondanks alles, het risico neemt de hele waarheid te zeggen die hij denkt, 
maar ook de moed van de gespreksgenoot om de krenkende waarheid die 
hij hoort %oor waar aan te nemen.” (Foucault M., /011 (1=<:/’<;), p. :/). 
Hiermee is ook het onverbloemd agonale karakter van dit proefschriB 
verklaard. 

EXEMPLUM III

Op #" december !"#$ besluit de World Anti Doping Association (Wada) 
om de Russische antidoping-organisatie ‘Rusada’ opnieuw te schorsen. 
Het schandaal start eind !"#% met onthullingen van de Duitse onder-
zoeksjournalist Hajo Seppelt over grootschalig dopinggebruik in de 
Russische atletiek. Ook in de aanloop naar de Winterspelen in Sotsji 
(februari !"#%) bleek sprake van een door de Russische staat georgani-
seerd dopingprogramma. Het resultaat was een monsteroogst van && 
medailles. Nog pijnlijker was het feit dat dit dopinggebruik jarenlang 
systematisch bedekt werd, in opdracht van de minister van Sport. In 
het dopinglaboratorium te Moskou werden positieve tests vervalst en 
de onderliggende monsters vernietigd, zodat Rusland sportief zou ex-
celleren. Nadat Wada hier de vinger op heeft weten te leggen, wordt 
Rodtsjenko, de directeur van het Moskouse dopinglab, ontslagen. Uit 
angst voor represailles vlucht hij naar de VS, waar hij in !"#' uit de doe-
ken zal doen hoe de Russen de Spelen van Sotsji hebben beïnvloed. 
Hier kan geen Bond-film tegenop; elke nacht werden de urinemonsters 
van de Russische deelnemers via een gat in de muur verwisseld door 
monsters met ‘schone’ urine. Het IOC neemt het ingrijpende besluit dat 
Russische atleten alleen onder ‘neutrale vlag’ mogen meedoen aan de 
Winterspelen van Pyeongchang in !"#(. “Maar hoe groot het schandaal 
ook is, de internationale sportwereld kan niet zonder grootmacht Rus-
land. Na Pyeongchang heft het IOC Ruslands schorsing op als Wada 
besluit om Rusada in ere te herstellen.” (Derix, !"!"). Het blijkt nog niet 
gedaan, want de Russen blijven bewijs vernietigen. Wada-onderzoe-
kers krijgen geen toegang tot het interne computernetwerk, waarin 
alle – ook verwijderde – monsters nog digitaal zijn terug te vinden. Al 
in !"#' heeft de Russische justitie talloze data verwijderd van de com-
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puters van Rusada en het dopingslab te Moskou. Atleten en trainers 
betalen bonussen om positieve testen te verwijderen. Kortom: het to-
tale systeemveld van de Russische sport is ten diepste geïnfecteerd 
door het besmettelijke dopingvirus. Dit Russische dopingschandaal 
wordt door Westerse dopingexperts en sportonderzoekers gekwalifi-
ceerd als ‘niet representatief’ voor de dopingproblematiek in de mo-
derne sport. Maar laat deze a)aire niet juist zien hoe de ‘wil tot winnen’ 
alle andere mogelijke positieve e)ecten van sport overvleugelt en hoe 
dit doel de middelen heiligt? De dopingproblematiek zit zo diep 
 verankerd in de moderne sport, dat we ons geweten sussen door te 
verwijzen naar het feit, dat in Rusland de staat deze escalatie heeft ver-
oorzaakt. Maar hoe ver staan wij hier werkelijk van af met het ver zelf-
standigen van de Nederlandse Olympische ploeg tot ‘TeamNL’? Welke 
onafhankelijke partij is nog gemachtigd de praktijken in deze interne 
regelgeleide organisatie kritisch te toetsen? De ‘state of exception’ die 
de moderne sport lijkt te beheersen, ook in het Westen, kent vele gra-
daties.

Mijn these hier luidt: alleen het onderkennen van de ambigue, tweeledige 
structuur van de moderne sport, inclusief het ervaren van schaamte over 
wat het negeren van de ‘beerput’ elke dag brengt, zal iets wezenlijks veran-
deren aan onze perceptie van sport, en daarmee het pad plaveien voor 
haar verdere evolutie.

Terug naar de gekozen onderzoeksaanpak. Hoe werkt de 9loso-
9sche archeologische methode die ik heb gehanteerd? Mijn werkwijze 
is in belangrijke mate geïnspireerd door de wijze waarop Foucault 
deze methode als eerste toepaste. Een voorbeeld: in L’ Archéologie du 
savoir (Foucault M., 1=>=) koppelde hij het ontstaan van de menswe-
tenschappen aan de disruptieve, revolutionaire ontwikkeling van de 
Westerse 9loso9e in diezelfde periode, de overgang van de klassieke 
periode (midden 12e eeuw – eind 1<e eeuw) naar de moderne tijd (begin 
negentiende eeuw – eerste helB twintigste eeuw).1? Foucault falsi9ceerde 

1?  De eigen 9loso9sche wortels van Foucault reiken tot diep in de negentiende eeuw. Overi-
gens is de /0ste eeuwse Franse 9loso9e in belangrijke mate gevormd door de invloed van 
het denken van het drietal Hegel – Heidegger – Nietzsche; de receptie van hun oeuvre in 
Frankrijk vond ook in deze volgorde plaats. De eerste receptie van Hegel vond plaats via 
de colleges van Alexandre Kojève en Jean Hyppolite in de jaren ‘:0 en ’;0 van de vorige 
eeuw. Kojève legde veel nadruk op de meester – slaaf dialectiek binnen Hegels denken. 
Deze tegenstelling heeB een hele generatie Franse 9losofen, waaronder ook Foucault, 
sterk beïnvloed (Assoun P., 1=<2, pp. 10-12).
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het Hegeliaanse vooruitgangsgeloof vanuit het problematiseren van de 
onaYankelijke positie van het subject. Daartoe ging hij op zoek naar 
het impliciet werkzame epistèmè in de periode waarin de mensweten-
schappen als zelfstandige, gevalideerde ‘velden-van-weten’ konden 
ontstaan: “… l’ épistémè, ce n’est pas ce qu’on peut savoir à une époque … ; 
c’est ce qui, dans la positivité des pratiques discursives, rend possible l’exi-
stence des !gures épistémologiques et des sciences.” (Foucault M., 1=>=, p. 
/>0) In zijn latere denken past Foucault dezelfde archeologische methode 
toe op sociaal-maatschappelijke praktijken, zoals het gevangeniswezen en 
de psychiatrie, waarbij het brandpunt bestond uit het ontmaskeren van 
het machtsdispositief in elk van deze praktijken. Tegen het einde van zijn 
leven richt Foucault zijn pijlen op de geschiedenis van de seksualiteit, om 
deze te herde9niëren als biopolitiek machtsinstrument om mensen tot op 
hun diepste (geheime?) identiteitsniveau te disciplineren. 

Foucault was geen traditionele historicus; hij herkaderde de verdiensten 
van de Westerse kennisproductie vanuit een machtsparadigma. Het 
motto hierbij was niet, zoals gebruikelijk: ‘Kennis is macht’, maar juist 
de omkering hiervan: ‘Macht is weten’ (Karskens, /01/, p. ;:). Kennis 
dient de heersende macht, aldus Foucault, zowel in onze rechtstaat, als de 
economie, gezondheidszorg en zelfs in de privésfeer, bijvoorbeeld waar het 
onze seksualiteit betreB. De logische vraag die deze benadering oproept, 
luidt: hoe draagt de waarheidsproductie over de moderne sport bij aan 
de instandhouding van het sportsysteem in haar actuele vorm? Foucault 
bracht dominante kennis- en machtsstructuren op spanning vanuit een 
kritische positie, die hij vond in het Andere, het niet-gekende. De archeo-
logische methode van Foucault bestond in de praktijk uit een discoursa-
nalyse; aangrijpingspunten die hij in zijn analyses hanteert, vindt hij in 
tekstfragmenten, contingenties, trivialiteiten of irrationele toevallig-
heden. Het gaat hierbij niet om de spreekwoordelijke ‘vergeten verhalen’, 
maar juist om de actief genegeerde en uitgesloten elementen. Foucault laat 
de blinde vlek van het heersende weten spreken uit brieven, getuigenissen 
en andere niet ingesloten sporen van het dominante weten. 

Tot slot: het werk van Foucault markeert een keerpunt in het denken 
over weten in relatie tot de feitelijke praktijken waar dit weten over gaat. 
Voor deze studie geldt: de archeologie van de Sportieve Rede wil de 
waarheden en geheimen, de zin en onzin, binnen de moderne sport zelf 
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blootleggen. Immers, denken en zijn vormen één verbonden immanen-
tievlak. De deconstructie van de doxa in de sport biedt tegelijkertijd 
zicht op het buitengeslotene, op het diTerentiële zijn in de sport; deze 
‘inlijving’ van het Andere is gewenst als opmaat naar een dynamische 
(wordings-) ontologie van de sport. Deze studie wil een includerende 
beweging herstellen, die abrupt is afgebroken bij de conceptie van de 
moderne sport. Wat waren de afwijkingen, immoraliteiten, ‘erreurs’ van 
de Sportieve Rede, die ‘ondergronds’ zijn gegaan?

Als mogelijke bronnen voor het deconstrueren van de doxa in de sport 
koos ik niet alleen voor formele teksten zoals statuten, reglementen en 
codes, maar juist ook voor teksten die de onderstroom laten spreken: 
verslagen van tuchtzaken, (auto)biogra9eën, krantenartikelen, sportver-
halen, transcripties van documentaires en uitingen op social media. 

De volgende ‘sleutelteksten’ komen regelmatig terug1>:

1. Olympic Charter van het IOC uit /012,
/. Diverse primaire teksten van Pierre de Coubertin uit de beginperiode 

van het neo-Olympisme
:. Homo Ludens uit 1=:< van Johan Huizinga
;. Sport als jong-menselijke activiteit uit 1=?2 van Klaas Rijsdorp
?. Inleiding tot het Bewegingsonderwijs uit 1=>= van Carl Gordijn
>. *e Soccer Tribe uit 1=<1 van Desmond Morris
2. Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF uit /00;
<. Wada Anti-Doping Code versie /01=

AGAMBEN
Ik heb nog een stap verder willen gaan dan enkel deconstructie. Deze 
studie is ook een poging tot een nieuwe manier van denken over sport, 
in lijn met de ethische opdracht die Giorgio Agamben verbindt aan 
het bedrijven van 9loso9sche archeologie. Daarmee is ook gezegd dat 
het wijsgerig instrumentarium van Agamben centraal staat in mijn 
onderzoek. In zijn eigenzinnige denken culmineert de continentale 

1>  Deze selectie is uiteraard niet representatief en ook zeker niet uitputtend. Talloze relevan-
te primaire en secundaire teksten zouden nog toegevoegd kunnen worden. Voor deze stu-
die heb ik gezocht naar teksten die discontinuïteit teweeg hebben gebracht binnen het 
veld-van-weten over sport.
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traditie die naar immanentie streeB. Het ‘middenveld’ van het 9loso9sch 
kader voor deze studie bestaat uit het denken van Spinoza, Nietzsche, 
Foucault en Deleuze. In de spits staat Agamben, op de Uanken en in de 
verdediging gesteund door Georges Bataille (1<=2-1=>/), Jacques Lacan 
(1=01-1=<1), Julia Kristeva (1=;1- ) en de vorig jaar overleden Michel Serres 
(1=:0-/01=).

De archeologische methode van Foucault krijgt bij Agamben nog een 
extra lading, namelijk die van ‘paradigmatische ontologie’. Wat houdt dit 
in? Hoewel Agamben in veel opzichten trouw is aan Foucault, neemt 
hij afstand van diens typisch naoorlogse epistemologische vooronder-
stellingen. In zijn methodische handboek *e Signature of All *ings 
(Agamben, /010 ) attaqueert Agamben Foucault zelfs op het door hem 
vooronderstelde ‘historische a priori’ van een bepaald weten: “Yet how can 
an a priori be given and exist historically? And how is it possible to gain 
access to it?”. En even verder: “…the past in question here is a special kind of 
past that neither precedes the present chronologically as origin nor is simply 
exterior to it.” (Agamben, /010, pp. =:-=;). Hieruit spreekt een diepgaand 
besef van immanentie: denken (weten) en zijn (in casu de sport) zijn 
immers één. Het vermogen om de onderliggende epistemische wortels 
van het veld-van-weten over sport te herkennen, is dus eerst en vooral een 
ontologische operatie. Agamben neemt hiertoe de term ‘paradigma’ over 
van Foucault in een speci9eke, reUexieve betekenis, die ik in deze studie 
zal hanteren. 

De bronnen en teksten waarnaar ik zal verwijzen in dit onderzoek, 
zijn niet alleen exemplarisch voor het weten over sport (de common 
sense de9nitie van ‘paradigma’), maar bieden stuk voor stuk ook een 
‘exemplum’, een nieuw, synthetiserend kader om dit domein in het heden 
te duiden (Agamben, /010, p. 1<). Deze ‘derde positie’ gaat voorbij aan 
onze neiging om vanuit de klassieke, Aristotelische logica het bijzondere 
(bijvoorbeeld de Olympic Charter) tegenover het algemene te stellen. 
Agamben wil niet vanuit een uitsluitende dichotomie maar vanuit een 
bipolaire analogie redeneren; dat is de extra betekenis waarmee hij het 
begrip ‘paradigma’ laadt (Agamben, /010, pp. 1<-/:). De drie ontologische 
paradigma’s die ik in het veld-van weten over sport heb geïdenti9ceerd, 
zijn noch enkelvoudig (als in: voorbeeld van), noch universeel geldend 
voor (als in: generiek): “A paradigm is a form of knowledge that is neither 
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inductive nor deductive but analogical. It moves #om singularity to singu-
larity. By neutralizing the dichotomy between general and the particular, it 
replaces a dichotomous logic with a bipolar analogical model.” (Agamben, 
/010, p. :1). Dit verklaart ook waarom ik voor deze 9loso9sche archeo-
logie geen representatieve, uitputtende reeks bronnen en teksten heb 
samengesteld. Elke tekst bevat het geheel.

Wat vraagt het nu om vanuit het negatief van een dominant discours 
te denken, om heersende structuren vanuit de doxa te benaderen? Net als 
Agamben sluit ik onze positie in het heden hierbij volmondig in. Hier 
herkadert Agamben Foucaults ‘a priori’ vanuit een derde, analoge positie 
en duidt deze vervolgens aan als 7;=& (archè): “… the archè is not a given 
or a substance, but a !eld of bipolar historical currents stretched between 
anthropogenesis and history, between the moment of arising and becoming, 
between an archi-past and the present.” (Agamben, /010, p. 110). Zie ook 
(Murray A., /010). Anders gezegd: bij de archeologische regressie naar 
het moment waarop het veld-van-weten over sport is ontstaan, vanuit 
een epistemische split tussen wat gekend mag blijven (de ‘canon’) en wat 
vergeten zal worden, speelt onze positie in het heden nadrukkelijk mee. 
Sterker nog: het proces van regressie dient het heden, waarin datgene 
wat buitengesloten is geraakt immers ‘ondergronds’ doorleeB: “… it is 
a question of gaining access to a past that has not been lived through, and 
therefore that technically cannot be de!ned as ‘past’, but that somehow has 
remained present.” (Agamben, /010, p. 10/). Het blootleggen van deze 
archè is als zodanig, hoewel confronterend en pijnlijk, ook een proces dat 
de continuïteit van de sport dient.

En wat is dan die speci9eke ‘Orde van de Sport’, om de taal van 
Foucault te hanteren? Een taal die provoceert en uitdaagt, die helpt te 
zoeken naar wat buiten beeld is geraakt. Wat is de ‘negatieve ondergrond’ 
(Karskens, /01/, p. :1) waarop de moderne sport is gebouwd? In lijn met 
Agamben hebben we daarbij wel rekening te houden met het feit dat 
onze hedendaagse perceptie de reconstructie beïnvloedt van het moment 
waarop een breuk is ontstaan: “It should by now be obvious that our way 
of representing the moment before the split is governed by the split itself. To 
imagine such a ‘ before’ indeed involves, following the logic inherent in the 
split, presupposing an original condition prior to it that at a certain point 
divided itself.” (Agamben, /010, p. ==) Kortom; ook deze studie is ergens 
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in de verte een echo van de split die de doxa in de sport scheidt van wat 
daarin niet is ingesloten. Als onderzoeker heb ik ook in mezelf de 9guur-
lijke ‘beerput’ onder ogen moeten komen. De onwil of het onvermogen 
om hier contact mee te maken, relateert Agamben aan Freuds denken 
over trauma, taboe en repressie. Vanuit deze correlatie sla ik in deze 
studie ook een brug tussen het poststructuralisme en de psychoanalyse. 
De vraag hierbij luidt: wat is zo pijnlijk of beangstigend, dat we er niet 
naar kunnen kijken? Welke ‘symptomen’ in de actualiteit van de sport 
wijzen de weg naar het breukvlak, waarin de split is ontstaan? Het weten 
over sport kent een breed geaccepteerde ‘canon’ en dus ook een andere, 
ongekende dimensie die ons wellicht meer vertelt over wat sport is dan 
de ronkende retoriek en glimmende glossy’s die de sport zelf produceert. 
Welk epistèmè draagt het weten over sport? En welke praktijken, thema’s 
of onderwerpen zijn bewust genegeerd en buitengesloten? Anders 
gezegd: welke vragen worden niet (meer) gesteld en werken toch door? 
Precies op dit punt kantelt deze 9loso9sche archeologie door naar de 
ethische opdracht, die Agamben zichzelf en de ‘coming philosophy’ stelt 
(Agamben G., /01? (/00?), pp. 21-=1). Mijn onderzoek is schatplichtig 
aan zijn uitnodiging om de in- en uitsluitende dichotomieën die ons 
denken en daarmee bestaande machtsapparaten (zoals de moderne sport) 
beheersen, te ‘profaneren’. 

Wat houdt dit in? Agamben stelt ‘profaan’ (werelds, beschikbaar voor 
vrij gebruik door de mens) tegenover ‘sacraal’, waarbij deze laatste term 
een kwali9catie is voor domeinen die beheerst worden door krachtige in- 
en uitsluitingsmechanismen12. Bekende gesacreerde domeinen zijn onder 
meer het recht, de politiek en de wetenschap. In deze domeinen heeB 
een verbijzondering plaatsgevonden die te vergelijken is met de religieuze 
status van het sacrale voor het twintigse-eeuwse proces van seculari-
satie. Het bijzondere is dat het sacrale zich in onze tijd juist manifesteert 
in geseculariseerde sferen, zoals ook de moderne sport. Al wat tot zo’n 
gesacreerd domein hoort, is onderworpen aan speci9eke regels voor het 
gebruik. Bij de sport gaat het dan naast de spelregels bijvoorbeeld ook 
om de ‘Lex Sportiva’, het ‘fair play’ adagium, UEFA Financial Fair Play, 
12  De ambiguïteit van de term ‘sacer’, welke implicaties Agamben hieraan verbindt en hoe 

dit doorwerkt in de moderne sport, komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 1 over sport als 
spel (in 1.>). Zoals meer 9losofen, heeB Agamben een idealistische opvatting van het spel 
(‘spel als instrument van profanatie’), dat wringt met de moderne sport in haar huidige, 
gesacreerde vorm.
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de Nederlandse Code Goed Sportbestuur en de Wada-dopinglijst. Deze 
regelgeleide controlezucht geldt zowel voor mensen als voorwerpen en 
activiteiten. 

EXEMPLUM IV

Na de gewelddadige dood van de Nederlandse grensrechter Richard 
Nieuwenhuis in !"#! volgt een stortvloed aan maatregelen om de 
agressie op de voetbalvelden te beteugelen. Van trainingen voor club-
kader tot gedragscodes en theatervoorstellingen; alles wat maar enigs-
zins de gemoederen zou kunnen bedaren, werd ingezet. In !"## ging 
het nog %(* keer flink mis, daarna leek sprake van een dalende trend. In 
!"#& bracht de politie een onderzoek uit, waarin het aantal gevallen 
van extreem voetbalgeweld geschat werd op circa #""" op jaarbasis. 
Afgezet tegen een totaal van +*!.&$* voetbalwedstrijden per jaar werd 
dit aantal excessen als laag gekwalificeerd. Licht fysiek en verbaal ge-
weld komt veel vaker voor en wordt gezien als een voedingsbodem 
voor excessief geweld (Duijvestijn, !"#&). Afgelopen jaren steeg het 
aantal geweldsincidenten op de Nederlandse voetbalvelden weer ge-
staag. De vraag is of dit gebeurt dankzij of ondanks de intensieve be-
leidsinzet.

De 9guurlijke ‘beerput’ in de sport lijkt een profaan overblijfsel van het 
sacreren van de archè waaruit de moderne sport is voortgekomen. En 
daarmee wijst de keerzijde ons ook een weg naar de toekomst. Door 
gesacreerde praktijken te profaneren, wordt het gebruik van de oorspron-
kelijke krachten in zo’n domein weer vrijgegeven aan de mens. Daarmee 
kan een nieuwe ‘vorm-van-leven’ in de sport ontstaan, vanuit een potenti-
aliteit die binnen de hevig gesacreerde sport verloren dreigt te gaan. Kort 
en goed is deze studie een poging om de afgebakende sfeer van de moderne 
sport te profaneren. Daarmee maakt deze studie deel uit van een proces 
dat Agamben kwali9ceert als ‘de taak van de toekomstige 9loso9e’. En 
evenals Agamben vertrekt mijn zoektocht vanuit de taal van en over 
sport, als echo van de vigerende ontologie van de sport én als entree naar 
een bevrijdende ethiek over sport. Deze operatie vergt het opschorten 
van oordelen en het aannemen van een indiTerente attitude: “*e funda-
mental ontological-political problem today is not work but inoperativity, 
not the #antic and unceasing study of a new operativity but the exhibition 
of the ceasless %oid that the machine of Western culture guards at its centre.” 
(Agamben G., /01> (/01;), p. />>).
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Om deze dimensie te ontsluiten, was ik genoodzaakt het huidige weten 
over sport open te breken en ook zelf ‘aan gene zijde’ van het dominante 
discours in de sport te treden, zonder het contact met de praktijk te 
verliezen. Het Andere, die ‘negatieve ondergrond’ van de sport, biedt 
zicht op de wortels van het dominante weten over sport in het hier en 
nu. In Sloterdijks termen ben ik overgegaan naar de barbaarse positie, die 
formele structuren weigert te erkennen en ‘ondergronds’ gaat (Sloterdijk, 
/00=, p. 1/). De vergaande popularisering van de sport in onze tijd 
etaleert volgens Sloterdijk een neerwaartse trekkracht, die alleen maar 
gekeerd kan worden door de verticale balans te herstellen. Profaneren is 
een manier om deze balans te herstellen. Dit is in zichzelf een grensover-
schrijdende operatie, niet zonder risico met het oog op de receptie van 
deze studie. 

Ik heb de verleiding weerstaan uitputtende empirische bewijslast 
te verzamelen. Deze 9loso9sche archeologie is enerzijds gebaseerd op 
discoursanalyse; het kritisch bevragen van de eerdergenoemde sleutel-
teksten. Daarnaast heb ik getuigenissen, ervaringen en beelden ontleed 
die spreken uit de sportbeoefening zelf (het primaire proces), uit het 
proces van coaching en begeleiding, uit de bestuurlijke praktijk en vanuit 
omringende schillen: supporters, media en sponsoring. Deze verza-
meling bronnen vormde samen ‘het archief ’ voor onderliggende studie; 
per de9nitie een selectie en dus gefragmenteerd. Is dat een bezwaar? “… 
elle (l’archive SM) fait apparaître les règles d’une pratique qui permet aux 
énoncés à la fois de subsister et de se modi!er régulièrement… son seuil d’exi-
stence est instauré par la coupure qui nous sépare de ce que nous ne pouvons 
plus dire, et de ce qui tombe dehors de notre propre langage ; son lieu, c’est 
l’ écart de nos propres pratiques discursives. En ce sens elle vaut pour notre 
diagnostic.” (Foucault M., 1=>=, pp. 12<-1<1). Met andere woorden: een 
zorgvuldig samengesteld archief volstaat voor het bedrijven van ‘paradig-
matische ontologie’. De archeologische analyse van de moderne sport 
trekt onze normale perceptie als het ware binnenste buiten. Daarbij gaat 
het niet om saturatie (kwantiteit), maar om een kwalitatieve selectie die 
het mogelijk maakt de ‘blinde vlek’ van (het weten over) de moderne 
sport te vinden.

De evidentie van een intrinsiek excessieve sportpraktijk stond voorop. 
Als hypothese of als axioma? In technische zin meer als axioma, waarmee 
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ik een radicale omkering toepas binnen het denken over sport. Hierin is 
mijn onderzoek geïnspireerd door het werk van de Duitse politiek 9losofe 
Hannah Arendt (1=0> – 1=2?), en wel tweeërlei. Allereerst door haar 
pleidooi voor het bedrijven van tegendraadse 9loso9e als onderdeel van 
een ‘vita activa’. En op de tweede plaats door Arendts moed om al kort na 
de Tweede Wereldoorlog het ‘kwaad’ van het fascisme, het ‘ondenkbare’ 
dat werkelijkheid werd in de vernietigingskampen, ondanks de collectieve 
aversie toch tot onderzoeksobject te nemen. In 1=?1 verscheen Arendts 
*e Origins of Totalitarianism, een 9loso9sche duiding van de relatie 
tussen antisemitisme, imperialisme en het ontstaan van het totalitarisme 
in de twintigste eeuw. Het opmerkelijke is dat Arendt al zo kort na de 
oorlog een noodzakelijk, onontkoombaar verband aanbrengt tussen deze 
drie ideologieën (Arendt H., 1=?? ). Tien jaar later verdedigde Arendt met 
haar concept van de Banalität des Bösen1< de provocatieve these dat we uit 
de casus Eichmann moeten concluderen, dat psychisch ‘gezonde’ mensen 
zonder veel moeite te bewegen zijn tot immoreel gedrag.

Ook deze dissertatie heeB een vergelijkbaar polemisch, provocatief 
karakter, enerzijds door de waarde van het zogenaamde ‘kwaad’ in de 
sport serieus te nemen, maar ook als weerspiegeling van de tweestrijd 
tussen het ‘geloof ’ in de vormende, anabole kracht van sport versus 
de aXeer van de corrumperende, katabole dimensie van sport. Deze 
tweestrijd staat model voor de aanklacht tegen het maakbaarheidspara-
digma in de sport, het utilitaristische ethos dat de verdiensten van sport 
idealiseert en helpt exploiteren, veelal gecombineerd met het bagatel-
liseren van de excessieve keerzijde van de sport. Een gevecht daarmee 
ook tegen de ‘common sense’, het onschuldige geweten in de sport, dat 
op gespannen voet staat met de toestroom van uitwassen in en rond de 
sport. Hoe kan een klassiek academisch betoog hier ooit recht aan doen? 
“Wie soll man das Chaos der überlieferten Tatsachen noch ordnen, wenn 
die Tradition nicht mehr gültig ist und man Meinungen vermeiden muss?” 
(Arendt H. , 1=?? , p. 1:).

1<  De subtitel van Arendts verslag van het Eichmann proces in 1=>1: Eichmann in Jerusalem. 
A Report on the Banality of Evil. (1e Amerikaanse editie uit 1=>:, de Duitse vertaling volgt 
pas later).
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ONDERZOEKSVRAGEN

Centrale onderzoeksvraag:
• Wat is de relatie tussen het dominante waarheidsvertoog over de 

moderne sport en de groeiende excessieve dimensie en voortgaande 
instrumentalisering van de sport?

Deelvragen:
• Hoe is het huidige ‘veld-van-weten’ over sport ontstaan en welke 

ontologische paradigma’s zijn hierin werkzaam sinds de geboorte van 
de moderne sport?

• Hoe zijn - vanuit deze 9loso9sche archeologie - de zogenaamde 
‘misstanden’ binnen en hang naar instrumentalisering van de sport, 
anders te begrijpen?

• Welk pad strekt zich uit naar de toekomst om de evolutie van de 
moderne sport te ondersteunen en haar transformatieve potentie te 
bevrijden? 

De 9loso9sche archeologie in deze studie bestaat uit een deconstructie 
van de volgende drie ontologische paradigma’s: ‘sport-als-spel’ (hoofdstuk 
1), ‘sport-als-seks’ (hoofdstuk /) en ‘sport-als-strijd’ (hoofdstuk :). En met 
deze exercitie ontstaat mogelijk ook een vruchtbare bedding voor een 
dynamische (wordings-)ontologie van de sport en een kansrijk perspectief 
op een nieuwe ‘vorm-van-sport’. 

Tot slot: het onderzoek analyseert een diTuus, veelal normatief 
ingestoken collectief gedachtengoed over wat sport zou zijn. Als 
onderdeel van dit complexe systeemveld kan ik niet anders dan het 
dominante discours als vertrekpunt nemen. Ik heb het nota bene ten dele 
zelf gevormd; begrippen als ‘breedtesport’ en ‘professionalisering’ heb ik 
zelf eind jaren ’=0 in de Nederlandse sport (mede) geïntroduceerd en zijn 
inmiddels gemeengoed. De passieve positie van ‘toeschouwer’ past hier 
dus niet; hoewel ik tijdens het onderzoek de noodzakelijke distantie zal 
nemen van mijn directe belang in dit veld, en kritisch zal reUecteren op 
mijn eigen positie en (voor)oordelen, kent het onderzoek een participatief, 
geëngageerd karakter: “It is only in living a life that it constitutes itself as 
a form-of-life, as the inoperativity immanent to every life.” (Agamben G., 
/01> (/01;), p. /22).
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1. Sport als spel

Minister Bruno Bruins van Sport tijdens het Wetgevingsoverleg op /0 
nov /012:

“Sport is ongeloo+ijk belangrijk %oor ons land en %ooral %oor alle mensen in 
dit land. Door sport ontmoeten we elkaar. Belangrijker is nog dat sport onze 
kinderen onuitwisbare levenslessen leert over doorzetten, samenwerken, 
eerlijkheid, respect %oor elkaar en omgaan met verlies. Onze topsporters ma-
ken ons trots op dit land. Sport verbindt en verbroedert. Sporten en bewegen 
zorgen ervoor dat we gezond en !t blijven. Sport brengt ons dus heel veel, 
maar toch denk ik dat ik mijn begroting in drie woorden zou kunnen sa-
menvatten, namelijk: lol in sport. Lol in sport is waar het om draait, denk 
ik. Dat is namelijk waarom mensen sporten en van sport genieten. Dat is 
ook waarom ik op zondag bij ADO op de tribune zit. Lol in sport is waarom 
zo veel Nederlanders in het weekend hun sportschoenen aanschieten om 
door het park of de duinen te rennen en waarom mensen zich met hart en 
ziel inzetten %oor hun sportvereniging. Lol in sport is ook het begin van vele 
topsportcarrières. Plezier is intrinsieke motivatie. De rest komt daarna. Al 
die mooie doelen die we met sport kunnen bereiken, bereiken we alleen als 
mensen plezier hebben in de sport.”

Dit citaat is een fraaie illustratie van het huidige veld-van-weten over 
sport. Ten eerste wordt benadrukt welke verbindende waarde sport heeB. 
Vervolgens ligt de nadruk op de morele vorming die sport kan brengen. 
Aansluitend komt de gezondheid bevorderende werking, direct gevolgd 
door de factor plezier als essentiële randvoorwaarde voor al deze beoogde 
in- en externe eTecten. Plezier (‘lol in sport’) wordt tenslotte nog oorza-
kelijk gerelateerd aan de vrijwilligersinzet binnen sportverenigingen en 
talentontwikkeling.

!.! HET WAK VAN HUIZINGA!

Welk epistèmè draagt het veld-van-weten in de sport? In bovenstaand citaat 
valt op dat het plezier in sport, de onschuldige, spelmatige dimensie door 

1  Vrij naar Prof. Dr. van Bottenburg, Hoogleraar Sportontwikkeling aan de Universiteit 
Utrecht, die deze bewoordingen ooit koos als titel van een hoofdstuk in Waarden en nor-
men in de Sport (NOC*NSF 1==>).
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de (ex-)minister als legitimatie wordt gebruikt voor de politiek gewenste 
besturing van sport. Geen wonder; de ‘sport als spel-mythe’ (Steenbergen, 
/00;, p. <?) werd medio twintigste eeuw door de toen al stevig geïnsti-
tutionaliseerde sport omarmd, als ontologisch fundament met een sterk 
normatieve ondertoon. De Nederlandse historicus en cultuur9losoof 
Johan Huizinga (1<2/-1=;?) geldt hierbij als belangrijkste bron, ook in de 
rest van de wereld. Zijn Homo Ludens dateert uit 1=:<, aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog. Huizinga de9nieert spel hierin als volgt: 

“Naar den %orm beschouwd kan men dus, samenvattende, het spel noemen 
een vrije handeling, die als ‘niet gemeend’ en buiten het gewone leven staan-
de bewust is, die niettemin den speler geheel in beslag kan nemen, waaraan 
geen direct belang verbonden is, of nut verworven wordt, die zich binnen 
een opzettelijk bepaalde tijd en ruimte %oltrekt, die naar bepaalde regels 
ordelijk verloopt, en gemeenschaps-verbanden in het leven roept, die zich 
gaarne met geheim omringen of door vermomming als anders dan de gewo-
ne wereld accentueren.”
(Huizinga J., /00< (1=:<), p. ;1) 

Huizinga beschouwt spel als het a-priori van de cultuur; spel, zo stelt hij, 
is zelfs ouder dan cultuur. Het begrip cultuur veronderstelt immers al een 
vorm van menselijke samenleving; vandaar het a-priori. In tegenstelling 
tot mechanische oefeningen, verzet spel zich tegen elke poging tot 
analyse of logische interpretatie. Het spel heeB een eigen, onherleidbare 
kwaliteit; een primaire categorie van het leven. Spel is volgens Huizinga 
ook en vooral een ‘superabundans’, een overtolligheid ten opzichte van 
“… een gedetermineerd gedachte wereld van louter krachtwerkingen. Eerst 
door het instroomen van den geest, die de %olstrekte gedetermineerdheid 
ophe&, wordt de aanwezigheid van het spel mogelijk, denkbaar, begrij-
pelijk.” (Huizinga J., /00< (1=:<), p. :1). 

Prachtige woorden. Een ideaalbeeld ook, aantrekkelijk om sport mee 
te identi9ceren. Dit gebeurt dan ook veelvuldig in het veld-van-weten 
over sport, tot op de dag van vandaag. Deze studie vertrekt vanuit de 
vigerende ontologie in de sport, die nog steeds draait om het spel-begrip 
van Johan Huizinga; het wordt ofwel omarmd, ofwel bekritiseerd en 
aangevuld. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste posities in het ‘sport-
als-spel’ discours worden beschreven. We zoeken daarbij naar de wortels 
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van de conceptuele discontinuïteit die dit discours kenmerkt, niet naar 
historische volledigheid. Ik zal laten zien dat het ‘sport-als-spel’ vertoog 
het essentialistische anker is, waar het weten in de sport tot op de dag van 
vandaag nog op voortbouwt. Laten we de breukvlakken in de ontwik-
keling van de moderne sport identi9ceren, waarnaar het ontstaan van de 
notie van sport als spel (inclusief de betekenis die hieraan in de loop der 
tijd is gegeven) verwijst. Was dit bij het ontstaan van de moderne sport (in 
de negentiende eeuw), of aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, 
de jaren waarin Huizinga Homo Ludens schreef, een tijd vol onzekerheid 
en internationale spanningen? Tijd om het ontstaan van de moderne 
sport in 9loso9sche zin te herkaderen.

Eerste aangrijpingspunt: is het niet op z’n minst opmerkelijk dat het 
‘leunen op Huizinga’ voorbij lijkt te gaan aan diens radicale oordeel over 
de moderne sport? Dit luidt als volgt: 

“Gaandeweg verwijdert zich in de moderne maatschappij de sport uit de 
zuivere spelsfeer, en wordt een element ‘sui generis’, niet meer spel en toch 
geen ernst… In de archaïsche beschavingen maakten de wedkampen deel uit 
van gewijde feesten. Zij waren onmisbaar als heilige en heilwerkende han-
delingen. Dit verband met den cultus is in de moderne sport geheel verloren 
gegaan… Zij blij&, hoe belangrijk ook %oor deelnemers en toeschouwers, een 
steriele functie, waarin de oude spelfactor grotendeels is afgestorven… Het 
spel is verernstigd, de speelstemming is er min of meer uit geweken.” 
(Huizinga J., /00< (1=:<), pp. //=-/:0) 

In de ogen van Huizinga mist de moderne sport de wezenlijkste kwaliteit 
van spel, namelijk: de overgave, het ongepolijste, de vrijheid, de overvloed, 
het ‘weer kind zijn’. Anders gezegd: Huizinga wijst er eind jaren ’:0 van 
de vorige eeuw al op dat het organiseren van de moderne sport, met haar 
in zichzelf gekeerde structuur, regels en instituties, ertoe heeB geleid dat 
het spelmatige tot ernst is verstijfd en daarmee haar belangrijkste kracht 
heeB verloren. De moderne sport als maatschappelijk fenomeen had zich 
volgens Huizinga al verwijderd uit de ‘zuivere’ spelsfeer, en nam zelfs 
een plaats in “… terzijde van het eigenlijke cultuurproces, dat buiten haar 
omgaat.” (Huizinga J., /00< (1=:<), p. //=). Kortom: het spelmatige is 
al uit de sport verdwenen, met alle gevolgen van dien. Aldus Huizinga 
in 1=:<. Hoewel hij zijn oordeel baseert op het overvleugelen van de 
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amateursport door betaalde professionele spelers, staat dit los van het feit 
dat de postuum geïncorporeerde ‘spel-goeroe’ van de sport zelf al in 1=:< 
constateerde dat er iets wezenlijks verloren is gegaan in het creëren van de 
moderne sport.

Voor het interbellum was dit een revolutionair standpunt. De georga-
niseerde sport ontwikkelde zich wereldwijd in rap tempo. De Olympische 
Spelen van Los Angeles (1=:/) en zeker die van Berlijn (1=:>) galmden nog 
na, toen Huizinga in 1=:< in zijn laatste hoofdstuk van Homo Ludens, met 
als titel ‘Het Spelelement der Hedendaagse Cultuur’, dit salomonsoordeel 
over de sport velde. Hoe is het mogelijk dat dit onmiskenbaar scherpe 
oordeel tijdens de receptie van Huizinga’s spelbegrip in de conceptuali-
sering van sport (jaren ’?0) niet is geïntegreerd?/ Des te opmerkelijker dat 
Homo Ludens nog steeds, vooral door de sport en haar vele adjudanten 
(sponsoren, journalisten en onderzoekers), wordt gebruikt als dekmantel 
voor de verdere doorontwikkeling naar de geprofessionaliseerde, bij 
vlagen zwaar commerciële versie van sport zoals wij die tegenwoordig 
kennen. We krijgen hier zicht op de eerste steunpilaar van de epistemische 
split onder het weten over sport; het romantiseren en idealiseren van de 
spelmatige kant van sport.

Ortega y Gasset
Wat betreB de in de sport graag geaccentueerde morele ontwikkelings-
kwaliteiten van sport-als-spel, ook daarover is Huizinga, voor wie het 
wil lezen, heel expliciet: “Ligt het spel buiten de onderscheiding wijsheid 
– dwaasheid, het ligt evenzeer buiten die van waarheid – onwaarheid. 
Het ligt ook buiten die van goed en slecht. In het spel op zich zelf, hoewel 
het een werkzaamheid van de geest is, ligt geen moreele functie, noch deugd 
noch zonde.” (Huizinga J., /00< (1=:<), p. 1;). In deze passage uit Homo 
Ludens resoneert het nietzscheaanse begrip van ethiek, waar Huizinga 
zich als student door heeB laten raken. Huizinga heeB zijn voorliefde 
voor Nietzsche in latere jaren niet meer expliciet benoemd. In de jaren ’:0 

/  Tijdens dit onderzoek verscheen het essay Vals Spel van sportjournalist Bert Wagendorp, 
waarin ook dit hoofdstuk uit Homo Ludens centraal staat. Zijn analyse accentueert de 
verwording van sport tot ernst, maar biedt verder geen verklaring voor de onvolledige re-
ceptie van Homo Ludens. Ook Hoogleraar Sportontwikkeling van Bottenburg worstelt 
openlijk met Huizinga’s spelbegrip in De Staat van sport in de hedendaagse cultuur en de 
toekomst van sport’ (Bottenburg, /01<).
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trad hij wel in contact met de Spaanse 9losoof José Ortega y Gasset (1<<: 
– 1=??), bekend geworden door La rebelión de las masas uit 1=:0, in het 
Nederlands vertaald als: De opstand van de massamens (Ortega y Gasset, 
/01>). Huizinga heeB deze warmbloedige, politiek geëngageerde denker 
en publicist in levende lijve gesproken toen Ortega Nederland bezocht in 
mei 1=:>. 

In zijn werk wijst Ortega op de teloorgang van de traditionele aristo-
cratische elite en de opkomst van de midden- en lagere klassen in de 
eerste helB van de twintigste eeuw, de ‘massa’. Adolf Hitler was net drie 
jaar aan de macht, dus deze publicatie was uitermate actueel. Huizinga 
participeerde actief in het publieke debat over de moderniteit rondom 
het bezoek van Ortega. Huizinga was tijdens het interbellum zelfs een 
culturele autoriteit en een publieke intellectueel. Voor Homo Ludens 
publiceerde hij In de schaduwen van morgen’(1=:>), voorafgegaan door 
diverse eerste aanzetten, waaronder Nederland’s geestesmerk (1=:;), 
waarin hij voor het eerst expliciet de ‘crisis van de cultuur’ in de moder-
niteit benoemde. Huizinga maakte zich grote zorgen over de veerkracht 
van de Nederlandse cultuur en samenleving tegen het nationalisme en 
vooral het extremisme, dat in heel Europa om zich heen greep. Na de 
Tweede Wereldoorlog kelderde de waardering voor Huizinga overigens 
dramatisch; daarover later meer.

Hoe dan ook, Huizinga ging mee in de overtuiging van Ortega dat ‘de 
massa’ in principe amoreel is. De sterk groeiende ‘volkse menigten’ eisten 
in de jaren na de crisis van 1=/= steeds meer hun plaats op. Ook in de sport 
kreeg deze massi9catie tijdens de jaren ’/0 en ’:0 steeds meer gestalte, via 
grootschalige sportevenementen als de Olympische Spelen, maar ook 
voetbalwedstrijden en de Tour de France. In hoeverre was hier nog sprake 
van spel? Homo Ludens moet ook geplaatst worden in het licht van de 
bestrijding van het fascisme eind jaren ’:0. Alle praktijken die hierin 
meegezogen worden, zijn in de ogen van Huizinga medeplichtig aan de 
dreigende chaos. Homo Ludens is eerst en vooral een pleidooi voor de 
herwaardering van spel als bron van cultuur. Het spel, zo stelt Huizinga, 
biedt in zichzelf geen morele vorming, maar wel de mogelijkheid te leren 
omgaan met spanning en onzekerheid. Ook wedijver is een onlosmakelijk 
kenmerk van het spel, al geldt dit niet andersom, aldus Huizinga. Niet 
elke wedstrijd is een spel. Het spel kent wel altijd een inzet, ‘het gaat om 



;> 1. +,-"$ (DE E,%D

iets’, maar “… het !nale element der handeling is in eerste instantie gelegen 
in de a+oop als zodanig, zonder directe betrekking op wat daarna %olgt.” 
(Huizinga J., /00< (1=:<), pp.2>-<1).: De vraag die aan Homo Ludens ten 
grondslag ligt, luidt: hoe kon de massa beteugeld worden en de cultuur, die 
in de ogen van Huizinga vooral een ‘hogere’ cultuur was, toch behouden 
blijven? Dit was zijn streven in deze periode, een zoektocht met de nodige 
persoonlijke dynamiek, die teruggaat tot eind negentiende eeuw. 

Zo zet Huizinga in Homo Ludens het begrip spel sterk af tegen ‘de 
ernst’. Spel is in zijn ogen vooral niet-ernst. Het kan wel ernstig zijn, maar 
dat doet niets af aan de positieve eigenschappen van het spel. “In de sport 
hadden wij te doen met een activiteit, die bewust en erkend is als spel, die 
evenwel is opgevoerd tot zulk een graad van technische organisatie, materiële 
uitrusting en wetenschappelijke doordachtheid, dat in haar collectieve en 
publieke uitoefening die eigenlijke stemming van het spel dreigt teloor te 
gaan. Tegenover deze neiging nu van het spel om in ernst over te gaan, staan 
verschijnselen, die het tegengestelde schijnen in te houden.” Vervolgens gaat 
hij in op ‘occupaties die in belang, nood of behoeBe’ voorzien en daarin 
een spelkarakter lijken te ontwikkelen. Dit type activiteiten blijB echter 
steken in de ernst. Even later is zijn conclusie helder: “In het geval van 
sport dus een spel, dat tot ernst verstij&, maar nog als spel wordt aange-
merkt, in het %olgende een ernstige bezigheid, die tot spel ontaardt, maar 
als ernst blij& gelden.” (Huizinga J., /00< (1=:<), p. /:1).

Deze contraire polariteit tussen spel en ernst binnen het denken 
van Huizinga is veel ouder dan Homo Ludens. Al in 1=:: houdt hij 
een rectorale rede met als titel: Over de grenzen van spel en ernst in de 
cultuur. Uit deze rede blijkt dat de tegenstelling spel – ernst Huizinga 
dan al dertig jaar bezighoudt (Bodar, /012, p. 1=). Dat betekent ook 
dat de wortels van het spelbegrip van Huizinga tot in het eind van de 
negentiende eeuw reiken. Als student laafde hij zich aan de Tachtigers 
en Negentigers, met literaire grootmeesters als Jacques Perk, Willem 
Kloos, van Eeden, Gorter, van Deyssel en Henriëtte Roland Holst. Als 
reactie op het medio negentiende eeuw nog – in de Nederlandse cultuur 
– dominante realisme en moralisme, ontwikkelden zij hun literair werk 
:  Deze agonale dimensie van sport komt aan bod in hoofdstuk :: Sport als strijd. Ook Wim 

de Heer, oud-directeur van NOC*NSF, beschouwt spel en wedijver als essentiële bouwste-
nen van de moderne sport: “De sport onderscheidt zich van het kinderspel doordat de wedij-
ver tot ontwikkeling is gekomen.” (Heer, /000, p. ?2)
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met invloeden vanuit het impressionisme, naturalisme en sensitivisme. De 
jonge Huizinga studeerde eerst Nederlandse letteren, met als opmerkelijk 
bijvak Sanskriet. Hij was zeer geïnteresseerd in Oudindische cultuur en 
boeddhisme en publiceerde daar ook over in zijn jonge jaren. De wending 
naar de geschiedkunde volgde pas later, toen zijn wereldbeeld en persoon-
lijkheid al nagenoeg gevormd waren via het lezen van de poëzie en romans 
van de Tachtigers en Negentigers (Pree, /01>, pp. ?2-21).

Ik vul de ideologische bedding van waaruit Homo Ludens is ontstaan 
nog wat verder aan. Zo valt beter te begrijpen welke invloeden wel en niet 
zijn opgenomen binnen het veld-van-weten over sport. Een tijdgenoot 
van Huizinga die minstens zo prominent aanwezig was in het publieke 
debat over de moderniteit, was Menno Ter Braak (1=0/-1=;0). Deze 
dertig jaar jongere, kritisch geëngageerde intellectueel ontleent een deel 
van zijn roem aan zijn zelfverkozen dood op de dag van de capitulatie, 1; 
mei 1=;0. Huizinga was minder politiek uitgesproken, getuige ook zijn 
cultuurhistorisch werk. Ook dit afwenden van de politiek wordt onwille-
keurig overgenomen door de sport, bij de kritiekloze receptie van Homo 
Ludens. Ter Braak stelde Huizinga voor de Tweede Wereldoorlog wel op 
scherp; hij wilde via zijn cultuurkritiek indirect wijzen op de gevaren van 
het extremisme, dat de massa voor zich trachtte te winnen. Deze periode 
kenmerkt een derde beweging naar de conceptie van Homo Ludens; na 
Huizinga’s afscheid van de Nederlandse letteren en zijn wending tot de 
geschiedkunde, nam hij in de jaren ’:0 afscheid van het – in zijn ogen – 
doorgeschoten historisme (Pree, /01>, pp. =1-=?). Wat zijn de implicaties 
hiervan?

Hegel en Nietzsche
De historisering van het denken, de erfenis van Hegel en Nietzsche, 
was met name in de geesteswetenschappen, waar het positivisme amper 
aansloeg, sterk merkbaar. Historici van de generatie van Huizinga moesten 
zich hiertoe verhouden. In de onheilspellende eerste twee decennia 
van de twintigste eeuw, met de bloedige modder van de loopgraven in 
de Eerste Wereldoorlog als voorlopig dieptepunt, drong zich de vraag 
op: welke Hegeliaanse ‘zelfverwerkelijking van de mensheid’ vond hier 
in Godsnaam plaats…? Met het gedachtengoed van Nietzsche, waar 
Huizinga zoals aangegeven ook gevoelig voor was in zijn jonge jaren, rees 
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aansluitend ook de vraag, of er voor historici nog een absolute waarheids-
positie mogelijk was, ‘buiten de tijd’. Geloof, moraal en waarheid waren 
eind negentiende eeuw door het compromisloze denken van Nietzsche 
immers ook genadeloos gehistoriseerd. De eerste aanzet hiertoe vond 
plaats in diens vroege werk Vom Nutzen und Nachteil der Historie für 
das Leben (Nietzsche F., 1=<: (1<2;)), waarin hij stelt dat de negentien-
de-eeuwse hang naar monumentale geschiedschrijving de creativiteit en 
daadkracht in het heden belemmert. Het pessimisme en zelfs nihilisme 
van de latere Nietzsche klinken hier al in door. Diens inzichten dreven een 
splijtzwam in de twintigste-eeuwse erfgenamen van de geschiedkunde. 
Zij moesten zich teweerstellen binnen een toenemende technische, 
positivistische opvatting van wetenschap; en hoezo zou kennis van de 
geschiedenis het leven in het hier en nu belemmeren? Huizinga verde-
digde in zijn inaugurele rede uit 1=0? nog het historisme en de kentheore-
tische positie van de geschiedkunde, door een ‘sterk subjectief voelen’ te 
verbinden met ‘de hoogst bereikbare objectiviteit’ (Pree, /01>, p. =/). Na 
Herfsttij der Middeleeuwen, zijn historisch meesterwerk uit 1=1=, intro-
duceerde Huizinga het begrip ‘historische sensatie’, een direct contact 
met het verleden vanuit het wegvallen van de tijd. Buiten kijf stonden 
de strenge wetenschappelijke eisen, die gesteld moesten worden aan de 
geschiedkunde. Hierin klinkt Huizinga’s interne worsteling door, de 
strijd tussen ratio en gevoel. In de jaren ’/0 maakte de gevestigde orde 
binnen de geesteswetenschappen zich druk over de teloorgang van 
normen en waarden, mede onder invloed van de fatale internationale 
ontwikkelingen; dit publieke debat werd de bepalende voedingsbodem 
voor de culturele wending van Huizinga in de jaren ’:0, en daarmee voor 
de conceptie van Homo Ludens.

Homo Ludens uit 1=:< kan beschouwd worden als het slotstuk van 
een persoonlijke zoektocht naar wat nog absolute waarde heeB naast de 
ziedende krachten van een ‘bezeten wereld’: “Wij leven in een bezeten 
wereld. En wij weten het. Het zou %oor niemand onverwacht komen als de 
waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europeesche 
menschheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren 
nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken.” 
(Huizinga J., 1=:?). Na deze cultuurkritische opmaat moest Homo 
Ludens, met zijn pleidooi voor behoud van het spel-element der cultuur, 
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een vluchtweg bieden voorbij de dreigende chaos binnen Europa en de 
rest van de wereld. Deze in de kern existentiële queeste biedt een publieke 
individuatie van de centrale thematiek binnen de continentale 9loso9e 
in het midden van de twintigste eeuw. Ik historiseer hiermee bewust het 
ideaalbeeld van ‘de spelende mens’, dat de moderne sport als norm heeB 
overgenomen en haar functioneren feitelijk nog altijd bepaalt.

Heidegger
De bedding voor het spektakel van de moderne sport had met gemak 
verbreed kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld frappant dat Huizinga 
in zijn werk geen blijk geeB van enige bekendheid met het denken van 
tijdgenoot Martin Heidegger, minstens zo omstreden als Huizinga in de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog. De zijstap naar Heidegger is nodig om 
beter te bevatten waarom de sport in de jaren ’?0 tot ’20 selectief is geweest 
in haar receptie van Homo Ludens. Kort samengevat is het ontologisch 
vacuüm binnen de moderniteit, de leegte waar ook Huizinga in leven 
en werk mee worstelde, hier debet aan. Heidegger heeB dit ontologisch 
vacuüm als geen ander gethematiseerd via zijn volstrekt eigenzinnige 
exploratie van ‘het zijn’. 

Had Huizinga zelf iets met de Duitse cultuur? Zeker, hij wijst al in 
1=/; en 1=/?, tijdens lezingen in respectievelijk Wenen en Erlangen, op de 
Duitse cultuurinvloed, de ‘regermanisierung’ na de scheiding van België 
in 1<:=, als anker bij het ontwikkelen van een eigen nationaal bewustzijn 
en als tegenwicht bij de toenemende invloed vanuit de Angelsaksische 
landen (Lem, 1==2, pp. 1/<-1:>). En ook dan, begin jaren ’/0, kondigt 
Huizinga in het Duits, weliswaar aarzelend, al de teloorgang van de 
moderne sport aan: “Es stirbt vielleicht %on alt-nationalen Leibesübungen 
und Vergnügungen einiges ab; Uniformierung und Nivellierung treten 
anstatt %olkstümlicher Eigenart.” (Lem, 1==2, p. 1::). Huizinga stelt hier 
de invloed van de sport op gelijke voet met die van de ‘amerikanisering’; 
een in zijn ogen verraderlijke mix van mechanisering, massaconsumptie 
en –communicatie, die een schijncultuur produceert en de Europese 
geestelijke waarden bedreigt.

In een parallelle werkelijkheid ontwikkelt Martin Heidegger zijn 
9loso9sch oeuvre, waarin deze existentiële thematiek resoneert; hoewel 
Heidegger zich niet expliciet politiek heeB willen pro9leren, is zijn werk 
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doortrokken van de politieke actualiteit tijdens het interbellum.; Sein 
und Zeit, zijn magnus opus, verschijnt na een conceptieperiode van tien 
jaar in het voorjaar van 1=/2. De vraag ‘Wat is zijn?’ is volgens Heidegger 
in de ontstaansperiode van de 9loso9e zeker wel gesteld, bijvoorbeeld 
door Aristoteles, maar is gedurende de verdere evolutie van de Westerse 
9loso9e, zeker sinds de Verlichting, ‘vergeten’, zoals Heidegger het noemt. 
De transitie van ‘zijn’ naar ‘kennen’, van metafysica en ontologie naar 
epistemologie, kwam al ter sprake in de Proloog. Heidegger start vanuit 
de these, dat ‘zijn’ niet een anachronistisch restbegrip is, waar de twintig-
ste-eeuwse wetenschap met haar rationele kentheoretische aanpak aan 
voorbij kan gaan. Nee, het ‘zijn’ omvat als het ware ons leven, en daarmee 
ook alle daaruit voortvloeiende praktijken: wetenschap, religie, cultuur 
en zelfs politiek. In de hedendaagse weergave van Heideggers bijdrage aan 
de continentale 9loso9e, ligt het accent veelal op de rehabilitatie van het 
zijn, als noodzakelijk tegenwicht aan de neerwaartse trekkrachten van 
het doorgeschoten utilitaristische dogma van de moderniteit. Met name 
in (Sloterdijk, /00=, pp. 12:-12?). 

Huizinga was geen 9losoof, al had hij wel enige pretenties in deze 
richting. Zijn werk kan beschouwd worden als illustratie van het ontbreken 
van ‘zijn’ in de jaren, voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Hiermee 
leg ik het ambigue, schizoïde karakter van Homo Ludens bloot, dat met 
de receptie van diens spelbegrip in de moderne sport post heeB gevat. 
Zoals eerder aangegeven poneerde Heidegger het menselijke Dasein als 
primaat voor het zijn, als een ‘in-de-wereld-zijn’. Heidegger noemt dit 
een existentiële gegevenheid, die hij nog voor het ontologie vraagstuk 
plaatst: het Dasein gaat vooraf aan alle zijnden als ‘ontisch a priori’. Er 
is te gemakkelijk voorbijgegaan aan dit gegeven, vanuit de positivistische 
dwaling ook het zijn en zelfs het menselijk zijn (het subject) te willen 
objectiveren. Hierdoor is de ontologische inbedding van de Westerse 
samenleving zo goed als verdwenen, met als gevolg een toenemende leegte 
en despiritualisering binnen de cultuur. Hier herkennen we wel weer iets 
van de zorg die het cultuurhistorische werk van Huizinga heeB gestuwd. 
Het nationaal-socialisme boezemde hem veel angst in. Heidegger zag in 
;  Anderen hebben naderhand deze politieke lading wel gezocht binnen het werk van Heide-

gger, zoals zijn leerling (en geliefde) Hannah Arendt. Haar kritiek op Heidegger (na diens 
dood) is in de jaren ’<0 door anderen gebruikt om de impliciet politieke positie van Hei-
degger te problematiseren.
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eerste instantie wel heil in het Führerprincipe bij het kanaliseren van de 
krachten binnen de groeiende, in ontologisch opzicht nihilistische volks-
massa. In de beginjaren van het nazisme toont Heidegger dan ook enige 
sympathie voor het nieuwe bewind, maar al tijdens de jaren ’:0 en zeker 
gedurende de oorlogsjaren nam hij via zijn colleges steeds meer afstand 
van het nazi-regime. Heidegger weet de machtsgreep van Hitler aan de 
‘metafysische essentie van de moderniteit’ (te weten: het vergeten van 
het ‘zijn’), en legde daarmee de verantwoordelijkheid voor het ontsporen 
van de Europese cultuur veel breder dan enkel bij de autoritaire machts-
hebbers zelf (Inwood, /000, pp. 10-12). 

In dit verlengde dringt zich het inzicht op, dat ook de moderne sport 
exemplarisch is voor het ontologisch vacuüm binnen de moderniteit, 
in tegenstelling tot wat de canon binnen de sport wil doen geloven. 
Het incorporeren van het ludieke spelbegrip uit Homo Ludens als een 
Platonisch ideaalbeeld, vormt daarbij een beslissende, de sport van haar 
wilde wortels vervreemdende beweging. De verwording van de moderne 
sport, met al haar hoogte- en dieptepunten, valt te herleiden tot deze 
misstap, die overigens al eind negentiende eeuw is gezet bij het ontstaan 
van de moderne Olympische Spelen, waarover later meer. Eerst sta ik stil 
bij de kruisbestuiving met de fenomenologie en de eerste critici van het 
sport-als-spel paradigma.

!." DE FENOMENOLOGISCHE KRUISBESTUIVING
In de periode na zijn overlijden in 1=;?, tijdens de naoorlogse jaren, werd 
de cultuurhistorische nalatenschap van Huizinga in Nederland stevig 
bekritiseerd. Zijn revolutionaire, aantijgende houding ten tijde van In de 
schaduwen van morgen werd hem al voor de oorlog niet door iedereen 
in dank afgenomen, bijvoorbeeld door bekende historici als Jan Romein 
en de socialist Jacques de Kadt. Zij verweten Huizinga een naïef, morali-
serend en te romantisch wereldbeeld, dat de common sense in Nederland, 
het weerstandsvermogen tegen het extremisme, veel te negatief afschil-
derde. Zij beschuldigden hem van oppervlakkig onderzoek en oordeelden 
bijzonder kritisch over de kwaliteit van zijn cultuurhistorisch werk. Ook 
Menno ter Braak werd hierbij betrokken, omdat deze Huizinga al in 1=:0 
een ‘wereldvreemde geleerde’ had genoemd, hoewel hij merendeels positief 
was over diens latere werk (Pree, /01>, pp. /0>-/11). Na de oorlog werd 
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de beeldvorming nog negatiever; de jongere historicus Pieter Geyl publi-
ceerde in 1=>1 het ronduit vernietigende essay Huizinga als aanklager van 
zijn tijd (Geyl, 1=>1). Hij verweet Huizinga diens wereldvreemde geestes-
houding, weifelingen en tegenstrijdigheden met spottende predicaten 
als: “… een moedwillig geïdealiseerd verleden … onbehagen aan het heden.” 
(Geyl, 1=>1, p. <). Huizinga zou niet bij machte zijn geweest de massi9catie 
en hang naar totalitarisme ook te beschouwen als integraal onderdeel 
van onze moderne cultuur, en daarmee de vooroorlogse periode als een 
‘uitdaging tot strijd’ en een noodzakelijke fase in de Hegeliaanse dialec-
tische evolutie van de Westerse wereld: “… die feilen hebben altijd gewerkt 
als uitdagingen, en in het worstelen daarmee hebben de opeenvolgende 
generaties onze cultuur bevestigd.” (Geyl, 1=>1, p. =). Nog bitterder zijn 
de woorden van Geyl over Homo Ludens: “Een aller merkwaardigst boek 
ongetwijfeld.” En even later: “Maar is heel de uiteenzetting niet zelf een 
spel geweest met een onwezenlijk en wereldvreemd cultuurbegrip? Een spel 
buiten het ernstige, rauwe leven, om zich daartegen af te schermen?” (Geyl, 
1=>1, pp. 11-1/). Om in een voetnoot 9jntjes de Nederlandse fenomenoloog 
Frits Buytendijk aan te halen, die Homo Ludens al in 1=:< als onweten-
schappelijk had afgedaan.

Hoe valt te verklaren dat de moderne sport, met haar e\ciencyprag-
matiek, deze door de naoorlogse geesteswetenschappen sterk bekriti-
seerde studie over spel gebruikt heeB om ontologisch te herbronnen? In 
1=:<, het jaar waarin Huizinga zijn kritische oordeel over de moderne 
sport velt, is de wereld inmiddels vele moderne Olympische Spelen verder. 
In Europa komt het betaald voetbal in zwang; de professionalisering in de 
sport grijpt om zich heen. De verdere mondialisering, institutionalisering 
en commercialisering van de sport raken na de oorlog in een stroomver-
snelling. De incubatie van het aan Huizinga ontleende spelbegrip in de 
sport vond plaats in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, een schrale 
periode in West-Europa, waarin behoeBe was aan herstel van oude 
waarden en hernieuwd moreel vertrouwen. 

De technologische ontwikkelingen verliepen na de oorlog in een 
verhoogd tempo en boezemden velen ook angst in. De utopische ideeën 
van Huizinga over de spelende mens en cultuur als fundament voor een 
gezonde samenleving, boden een welkom tegenwicht. Homo Ludens 
maakt – ook buiten de sport – alsnog furore in de jaren ’>0 en ’20, met 
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in Nederland de eigenzinnige Cobra-kunstenaar Constant Nieuwenhuijs 
(1=/0 – /00?) als voornaamste pleitbezorger. Met zijn bundel De opstand 
van de Homo Ludens (Nieuwenhuijs, 1=>=) maakte hij het vooroor-
logse gedachtengoed van Huizinga over het spel als basis voor cultuur 
weer toegankelijk. De invalshoek wordt bepaald door de om zich heen 
grijpende mechanisatie en industrialisatie, waar Constant zich als rechtge-
aarde socialist tegen verzet: “De mens, die niet meer zal behoeven te werken 
om in leven te blijven, zal onherroepelijk een homo ludens, een spelende 
mens worden… De homo ludens zal niet meer de uitzondering zijn, de 
mens in een uitzonderlijke sociale situatie, maar het gangbare mensentype.” 
(Nieuwenhuijs, 1=>=, pp. =0-=1). Bij het inzetten van de energie die 
overblijB, als we niet meer hoeven te werken, pleit Constant wel voor 
creatieve activiteiten, niet voor “…het passief ondergaan van schouwspelen, 
zoals wedstrijden of televisie-uitzendingen…” (Nieuwenhuijs, 1=>=, p. 11=).

Constant is het gezicht van een generatie maatschappelijk geënga-
geerde kunstenaars en intellectuelen die later de Provobeweging zullen 
vormen. Deze generatie liet zich ook inspireren door nieuwe denkers 
die de geest van de tijd aanvoelden, zoals de existentialisten en situati-
onisten. Zo baseerde Guy Debord, de voorman van de ‘Internazionale 
Situazionista’?, zijn démasqué van de moderne ‘spektakelmaatschappij’ ook 
op Homo Ludens: “In al zijn speci!eke gedaanten, als informatie of propa-
ganda, reclame of directe amusementsconsumptie, %ormt het spektakel het 
huidige model van het heersende maatschappelijke leven. … Het spektakel is 
niets anders dan de economie die zich ten behoeve van zichzelf ontwikkelt.” 
(Debord, /01? (1=>2), p. 1<). Het spektakel wordt door Debord neergezet 
als het alomtegenwoordige sluitstuk van het ‘warenfetisjisme’, de kapita-
listische verwording van het ludieke, onschuldige spel van Huizinga’s 
Homo Ludens. >

Deze maatschappijkritische lading is niet geïncludeerd binnen de 
receptie van Huizinga’s spelbegrip door de sport. Daar staat de conjunctie 
van sport = spel centraal als de enig juiste interpretatie van Homo 
Ludens. Illustratief hiervoor is het lij[oek van een complete generatie 
Nederlandse sportbestuurders: Sport als jong-menselijke activiteit van 

?  Deze artistiek-politieke beweging, opgericht in 1=?2, stond een ‘revolte tegen de schijn’ 
voor. 

>  Ik ga in hoofdstuk : dieper in op de inhoud en invloed van Debords ideologiekritiek.
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Klaas Rijsdorp uit 1=?2: “Sport is een spelvorm, waarbij door de toene-
mende ontwikkeling van het zelfbewustzijn de symbolische inzet en het 
daarmee gepaard gaande contract van spelgedragingen het bewust moment 
in het spel zodanig versterken, dat de polaire spanning tussen het vitale 
en het bewuste spelmoment de sport tot een spelvorm sui generis maakt.” 
Sport wordt hier als een typisch menselijk spel gede9nieerd; de symbo-
lische inzet (het spel winnen) is op animaal niveau niet denkbaar, aldus 
Rijsdorp: “… het dier kent wel de strijd, maar niet de wedstrijd.” (Rijsdorp, 
1=?2, pp. 12:-12?). Wat volgt is een uitweiding over de sport- en/of speldi-
mensie van duivensport, windhondenraces en paardenrennen. “Het is 
alles menselijke activiteit. Het dier is medium.” (Rijsdorp, 1=?2, pp. 12=-1<:). 
In deze visie bindt Rijsdorp de strijd aan met het overwaarderen van 
presteren (in termen van: winnen) binnen de moderne sport. Hij brengt 
het Olympische devies dat ‘deelnemen belangrijker is dan overwinnen’2 
op spanning met de winst-imperatief van het neo-Olympisme. Hier 
wordt een nieuwe norm, de ‘sportieve moraal’, gekoppeld aan de sport-
als-spel mythe: goed sportmanschap is een kwestie van ‘eerlijk strijden’, 
wat zowel ‘goed winnen’ als ‘goed verliezen’ in kan houden: “De grootste 
overwinning %oor de sportman is de zelfoverwinning. Want in het oprecht 
deelnemen aan de wedstrijd ligt de zelfoverwinning reeds besloten… Een 
strakkere zelfbewuste opgave stelt de Coubertin: Athletae proprium est se 
ipsum noscere, ducere et vincere. Het wezen van sport is, zichzelf te kennen, 
te leiden en te overwinnen. In dit spanningsveld van spel en overwinning 
beweegt zich de sport.” (Rijsdorp, 1=?2, pp. 1=/-1=:).

Dit ideaalbeeld bood een krachtig referentiekader voor de razendsnel 
commercialiserende ‘Orde van de Sport’. In de jaren ’?0 – ’20 snakte de 
moderne sport naar betekenisgeving om de inmiddels ontstane massa-
cultuur te sanctioneren. De eerste geweldsincidenten en omkoopschan-
dalen hadden immers al hun intrede gedaan. Men was op zoek naar een 
hernieuwd moreel élan. Bovendien was het veld-van-weten over sport, 
gestimuleerd door de sterk groeiende populariteit van sport, ook toe aan 
een fase van herijking en methodische fundering. Zoals hierboven al 
bleek, werd de neo-marxistische kritische lading die de Provo-generatie 
aan Huizinga’s Homo Ludens toedichtte, genegeerd binnen de sport. Wel 
ging het utopische gehalte van dit ontologische paradigma over naar het 
denken over sport. 
2  In :.:. ga ik nader in op de herkomst en functie van dit veel geciteerde motto. 
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De moderne sport als nieuwe gedaante van het spel, zoals beschreven 
door Huizinga; dat vormde vanaf nu – tegen beter weten in – het norma-
tieve kader. Het rehabiliteren van het vrije, ongedwongen en spontane 
spelkarakter van sport zou de sportwereld weer wakker kunnen schudden 
uit haar ‘Olympische sluimer’< waar zij sinds de start van het ‘neo-Olym-
pisme’= in terecht leek te zijn gekomen. Tevergeefs. Ook Johan CruijT was 
zich hiervan bewust:

“Van blijdschap over zijn beroep was bij Cruij$, als je de psychologische 
rapporten van Grunwald10 mocht geloven, nog maar weinig sprake. Hij 
%ond dat het profvoetbal ‘ de verkeerde kant’ op ging. Dat kwam door het 
verdedigende spel van de laatste jaren, door het ‘trappen en spuwen’ waar hij 
mee te maken had. Daarnaast was er een fundamenteel probleem, schreef 
hij: ‘Men ziet het nog als een spel.’ Maar zijn sport was natuurlijk veel meer 
dan een spel, %ond hij, het was een ambacht dat door onkundigen werd 
geleid.” (Kok, /01=, p. /:<)

De moderne sport was medio twintigste eeuw al bevangen door een 
verlammende ernst en interne gerichtheid, compleet met eigen bestuur-
lijke kaders en regelgeving, inclusief de daarbij horende in- en uitslui-
tingsmechanismen. Deze gesloten structuur maakte het sportsysteem 
immuun voor corrigerende invloeden vanuit het brede wetenschappelijke 
veld. De sport-als-spel mythe werd de9nitief gevestigd als moreel ijkpunt 
voor de moderne sport en het onbetwistbare ontologisch fundament van 
de sport. Een cruciale misstap in de evolutie van de moderne sport, die 
tot in deze eenentwintigste eeuw verwarring en ambiguïteit brengt in het 
denken over en organiseren van sport. 

Zo wordt in onze tijd stevig gediscussieerd over het vermeende sport-
gehalte van digitale games. De drogredeneringen die hierbij gehanteerd 
worden, zijn meer dan eens gerelateerd aan de sport-als-spel mythe. Het 
publieke debat naar aanleiding van deze ontwikkelingen is of dergelijke 
professionele gamers nu (top)sporters zijn of gewoon verslaafd. In een 
<  Met een knipoog naar de ‘dogmatische sluimer’ van Kant richting de achttiende-eeuwse 

cartesiaanse 9loso9e, en de ‘antropologische sluimer’ waar Foucault op zijn beurt Kant 
van betichtte, omdat hij in zijn exercities voorbijging aan de problematische transcenden-
tale positie van het subject. 

=  Deze benaming van de ideologie achter de moderne Olympische Spelen komt van Peter 
Sloterdijk.

10  Bedoeld wordt Ajax-psycholoog Dolf Grunwald, die de speler eind jaren ’>0 trachtte te 
begeleiden.
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Volkskrant-artikel uit /01= worden diverse wetenschappers geciteerd. Elk 
van hen komt met redeneringen die de sport-als-spel ideologie vooronder-
stellen. Zo beweert René Glas, docent New Media & Digital Culture aan 
de Universiteit Utrecht: “Iemand die de hele dag %oetbalt, noem je ook geen 
verslaafde – zeker niet als hij daarvoor wordt betaald.” Het gamen wordt 
hier gelijkgesteld aan ‘geaccepteerde’ teamsporten, in casu voetbal. Glas 
relateert de status van professioneel gamen aan de overgang van amateur-
sport (in zijn ogen nog een spel) naar profsport: “… er is ergens een grens 
waar een spel ook gewoon werk wordt. Als je onder contract staat van een 
team, en het doel is prijzen winnen, dan is je werk: trainen. Esports zit 
ergens op het grensvlak van werk en spel.” (Andersen, /01=). 

Topsport met een toetsenbord
“Pubers die elkaar op een virtueel eiland a,nallen en daarmee miljoenen 
verdienen: %oor de allerbeste spelers is gamen geen #ivool tijdverdrijf, maar 
topsport met bijpassende inkomsten. Terwijl achter de ramen van de kleine 
rijtjeshuizen jonge gezinnen de afwas doen, vecht de -'-jarige Dave ‘Rojo’ 
Jong in een slaapkamer van zijn ouderlijk huis de Fortnite Grand Finals 
Europe uit. Hoofdprijs: ./0 duizend dollar. Spelers, onder wie enkele '.- en 
'1-jarigen met tonnen op hun bankrekening, schieten, bouwen muren en 
torens en sprinten op het beeldscherm om elkaar heen met een snelheid die 
het begripsvermogen tart. ‘Het is net als met hooghouden’, zegt Dave, ter-
wijl hij plaatsneemt in de gameroom naast zijn slaapkamer. ‘Als je dat een 
paar minuten per dag oefent, ben je er minder goed in dan wanneer je het 
een paar uur per dag doet.’ Zeven dagen per week, "(1 dagen per jaar acht 
tot tien uur per dag gamen… je zou kunnen spreken van een zware baan. 
Maar Dave doet het ook %oor het plezier. Alhoewel, als hij er niet %oor be-
taald zou worden, dan zou hij natuurlijk niet de hele dag Fortnite spelen, 
zegt hij. Wat hij dan zou doen? ‘Andere games.’ “ 
(Andersen, /01=)

In dit syllogisme wordt dus onder ‘spel’ ook ‘sport’ verstaan; en esports 
(gaming) wordt via deze redenering als sport gekwali9ceerd. Hierna 
wordt professor T.L. Taylor geciteerd, als socioloog verbonden aan 
het Massachusetts Institute of Technology. Zij durB de vergelijking 
met ‘fysiek veeleisende’ sporten als voetbal en wielrennen best aan: 
“Langdurig competitief gamen is wel degelijk uitputtend. Maar er is ook 
een waaier aan olympische sporten die gaan om behendigheid en die wel 
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%oor %ol worden aangezien.” (Andersen, /01=). In dit verband noemt 
zij vervolgens in één adem boogschieten, dressuur, vioolspelen en het 
werken met complexe computerprogramma’s. Taylor haalt haar onder-
bouwing uit de ‘eeuwenoude samenwerking tussen mens en machine’: 
“Ook bij gamen gaat het om het meester worden over complexe systemen 
met behulp van techniek. Een gamer doet met een computer wat een schaker 
doet met een schaakbord en een wielrenner met een !ets.” Een bijzonder 
argument dat zij zeker niet aan Homo Ludens ontleend kan hebben. 
Techniekbeheersing beschouwt Huizinga als een ernstige bezigheid, die 
tot spel kan ontaarden, maar als ernst blijB gelden: “Techniek, publiciteit 
en propaganda lokken overal de competitie uit, en maken de bevrediging 
van dien aandri& mogelijk. De commercieele wedijver behoort niet tot de 
oorspronkelijke, overoude en heilige spelen.” (Huizinga J., /00< (1=:<), p. 
/:1). Vooral de tegenstelling tussen commerciële wedijver en het ‘zuivere’, 
heilige spel is hier opmerkelijk. Huizinga heeB altijd een krampachtige 
relatie onderhouden met het sacrale aspect van het spel. Ik ga hier aan het 
eind van dit hoofdstuk dieper op in.

Alle latere sport9loso9sche pogingen om Huizinga te nuanceren, zijn 
eigenlijk voetnoten bij diens naïeve spelbegrip. Maar bovenal zijn deze 
pogingen gebaseerd op een selectieve receptie van Homo Ludens. Men 
lijkt bewust de ogen te hebben gesloten voor de door de sport zelf gecre-
eerde, door nut- en prestatiehonger onttoverde sportpraktijk, en heeB 
zich kritiekloos vast geklampt aan een ideaaltypisch stree[eeld. Deze 
wending naar een utopische wereld, waarin het spelmatige karakter 
van sport centraal staat, zal weerklinken in het werk van Bernard Suits, 
waarover straks meer.

In de naoorlogse decennia werden ook andere bronnen populair om 
de doxa te versterken door het spelmatige karakter van sport stevig aan 
te zetten. Zo kan Eugen Fink (1=0?-1=2?), een Duitse fenomenoloog 
en leerling van Edmund Husserl, hier genoemd worden vanwege het 
erkennen van de ontologische waarde van spel, waarbij hij wel openlijk 
verwijst naar Heidegger (Halák, /01>). In Spiel als Weltsymbol keert Fink 
zich tegen de Platonische opvatting dat het spel een model of spiegelbeeld 
zou zijn van een werkelijkheid die elders bestaat. Spel is geen representatie 
ergens van, maar biedt in zichzelf de entrée naar een beter begrip van de 
wereld, en daarmee heeB het ontologische waarde. Het spel vormt één 
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geheel en kan niet gereduceerd worden tot de onderdelen of objecten die 
er deel van uitmaken. Dit grijpt terug op het Heideggeriaanse onderscheid 
tussen Sein en Seienden (Fink, 1=>0). Hierin komt de essentie van Finks 
visie naar voren: spel is zo’n bijzonder fenomeen, omdat het ons naar een 
ontologisch niveau leidt dat radicaal verschilt van de empirische ervaring 
van elke dag. In het dagelijks leven ervaren we objecten (‘Seienden’) als 
van ons gescheiden entiteiten, maar in het spel vervloeit deze empirische 
realiteit met de imaginaire wereld binnen het spel. Anders gezegd: de 
mens als subject verdwijnt via het spel en gaat op in het ‘Sein’, de wereld. 
De objectieve en de imaginaire werkelijkheid integreren binnen de 
ontologie van het spel. De term die Fink voor dit unieke vermogen van 
het spel hanteert, luidt: ‘WeltoTenheit’. “Die Welto$enheit eignet nicht 
dem Menschen, sondern umgekehrt: der Mensch eignet der Welto$enheit, 
er existiert in der ekstatischen Zuwendung zur umschwingenden Weite des 
Universums…” (Fink, 1=>0, pp. ?;-??). In deze periode vindt een verenging 
plaats binnen het ontologisch fundament van de moderne sport. Sport 
is spel in een bijzondere, smalle en normatief gekleurde opvatting. Tot 
medio jaren ’20 wordt elke vorm van zelfreUectie geweerd, zoals mogelijk 
was geweest vanuit de kritische passages over sport in Homo Ludens zelf, 
maar ook vanuit het situationisme via Huizinga-kenners als Debord of 
Constant, of de Kritische Seorie van de ‘Frankfurter Schule’. 

Gymnastiek
In het ‘bewegingsonderwijs’, de politiek correcte aanduiding voor licha-
melijke opvoeding of gymnastiek, staat ook het ‘zuivere’ spelbegrip uit 
Homo Ludens centraal. Dit is vanaf de jaren ’>0 en ’20 van de vorige 
eeuw verder aangekleed met ideaaltypische beelden vanuit de Franse 
fenomenologie en het in die jaren minstens zo populaire existentialisme. 
Met name het werk van de Frans fenomenoloog Maurice Merleau-Ponty 
(1=0<-1=>1) over het primaat van lichamelijkheid en intersubjectiviteit is 
voor het bewegingsonderwijs de leidraad geworden. In zijn voorwoord 
tot het lijvige hoofdwerk Phénoménologie de la Perception uit 1=;? formu-
leert Merleau-Ponty zijn ontologie als volgt: 

“De fenomenologische wereld is niet het pure zijn, maar de zin die op het 
snijpunt van mijn ervaringen en op dat van de mijne met die van anderen 
transparant wordt door het feit dat ze op elkaar inwerken; de wereld laat 
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zich derhalve niet scheiden van de subjectiviteit en de intersubjectiviteit die 
een eenheid %ormen door de opname van mijn vroegere ervaringen in de 
ervaringen van nu en de ervaringen van anderen %oor mij. … De fenomeno-
logische wereld is niet de ontvouwing van een aan deze wereld %oorafgaand 
zijn, maar veeleer de fundering van het zijn.” 
(Merleau-Ponty, 1=<> (1=;?), pp. 20-21). 

De Nederlandse fenomenoloog Frits Buytendijk heeB een eigen, met 
christelijke thema’s doorspekte variant van de Franse fenomenologie 
gecreëerd, die van grote invloed is geweest op het naoorlogse denken over 
sport en bewegen.11 Deze kruisbestuiving duurt tot op de dag van vandaag 
en is ook populair binnen de trainersopleidingen van sportfederaties. Het 
wekt verbazing dat de systeem- en subjectkritiek uit het structuralisme 
van de tweede helB van de twintigste eeuw hieraan voorbij lijkt gegaan. 
Het fenomenologische gedachtengoed is nog steeds bepalend voor het 
(conceptualiseren van het) sport- en bewegingsonderwijs. Wat is binnen 
dit paradigma genegeerd en geëxcludeerd? Immers, het ontstaan en de 
bescherming van een bepaald kennisdomein vindt plaats ten koste van 
krachten die niet worden ingesloten, die ‘in de ban’ worden gedaan. Als 
de fenomenologie binnen het veld-van-weten over sport de vaste grond 
is, het ‘positief ’ en het Zelfde, wat is dan het negatief, het Andere, de 
verborgen archè waar deze studie op gericht is? Het gaat hier niet om de 
regressie naar een speci9ek moment in het verleden, waarop het domein 
van sport en bewegen is ontstaan, en daarmee ook haar archè. In bedekte 
vorm is dit negatief overigens ook in het heden werkzaam: “*e moment 
of arising, the archè of archaeology is what will take place, what will become 
accessible and present, only when archaeological inquiry has completed its 
operation. It therefore has the form of a past in the future, that is, a future 
anterior.” (Agamben, /010, pp. 10?-10>).

Om die reden vindt het beantwoorden van de vraag naar het Andere, 
de archè van het dominante veld-van-weten over sport en bewegen, pas aan 
het eind van dit hoofdstuk plaats. Hier past het alvast te benadrukken dat 
de fenomenologische ideologie met haar mystieke, dromerige stijl onwil-
lekeurig bijdraagt aan het verheerlijken van het eenduidige, ‘onschuldige’ 

11  De fenomenologische traditie binnen de sport9loso9e in de Lage Landen is sterk beïn-
vloed door de drieslag Frits Buytendijk (1<<2-1=2;), Jan Hendrik van den Berg (1=1;-/01/) 
en Kees Kwant (1=1<-/01/).
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spelkarakter van bewegen, gymnastiek en sport. Maar daarmee ook 
aan het vormende, normerende eTect van de sport-als-spel mythe: “Het 
menselijk bewegen is, naar cultureel-menselijke orde, geordend zich bewegen. 
Dus niet natuurlijk bewegen… De zich bewegende mens gedraagt zich. 
Dat wil hier zeggen dat de mens in dialoog handelend optreedt naar eigen 
karakter.” (Gordijn C., 1=><, pp. ?/-?:). Anders gezegd: de fenomenolo-
gische duiding van sport en bewegen creëert ‘gehoorzame lichamen’ en 
sanctioneert daarmee de biopolitieke disciplinering via sport en bewegen. 
Om die reden, dus vanwege het identieke disciplinerende eTect, trek ik 
beide praktijken – sport en gymnastiek – hier gelijk.

Dat is nog steeds controversieel, omdat het bewegingsonderwijs zich 
in Nederland van meet af aan sterk af heeB gezet tegen de moderne sport, 
zeker sinds de versnelde doorgroei van het sportsysteem in de twintigste 
eeuw (Heer, /000, p. 1?). De ‘gymnastiekbeweging’ als kennisbereik kent 
een veel langere historie dan de moderne sport. Al ver voor de integratie 
met het Engelse sportaanbod eind negentiende eeuw, bestonden syste-
matische leerprogramma’s voor lichamelijke opvoeding. De inbedding 
binnen het onderwijs en het leger vond al voor de negentiende eeuw plaats 
op basis van het pedagogisch-9loso9sche gedachtengoed van Rousseau, 
Basedow, GutsMuths en Pestalozzi (Bottenburg, 1==;, pp. 120-1<0). 
Het doel was een volks breed beschavingsoTensief, om de lichamelijke 
en geestelijke ontwikkeling van alle burgers te bevorderen. Het Duitse 
turnen, met als grondlegger Friedrich Ludwig Jahn (Eichberg, 1=2:, pp. 
/=-:0), heeB model gestaan voor het Europese gymnastiekonderwijs. 
Vanwege de van oudsher hechte relatie tussen turnen en onderwijs, kon de 
gymnastiekbeweging, inclusief verenigingen en competities, qua deelne-
mersaantallen snel doorgroeien, met name in de lagere middenklasse. 
Het nieuwe Engelse sportaanbod in de negentiende eeuw werd door de 
gymnastiekleraren van het vasteland gekwali9ceerd als ‘elitair, individu-
alistisch en onnuttig’ (Bottenburg, 1==;, p. 120). Deze rivaliteit versnelde 
evenwel het ontwikkelingstempo van gymnastiek buiten het onderwijs 
richting een ‘moderne’, competitieve tak van sport. Eind negentiende 
eeuw werd gymnastiek, net als atletiek, de moeder der sporten, dan ook 
zonder moeite opgenomen in het programma van de nieuwe Olympische 
Spelen.1/

1/  Meer over de versnelde sporti!catie in de negentiende eeuw volgt in 1.: over het neo-Olym-
pisme.
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De richtingenstrijd tussen gymnastiek en sport als particulier initi-
atief duurt voort tot diep in de twintigste eeuw. In de slotopmerkingen 
bij Wat Beweegt ons, handboek uit 1=2? voor de didactische ontwikkeling 
van het bewegingsonderwijs, staan enkele waarschuwingen richting de 
“… instanties die zich opwerpen als verzorgsters van de rekreatiesport en uit 
de sportwereld stammen…”, vooral bedoeld om een aantal “… gevaarlijke 
overzettingen…” te expliciteren (Gordijn, 1=2?, pp. 1>2-121): “Alle sport- 
en spelgebeurtenissen worden sterk beïnvloed door hetgeen zich binnen de 
topsport afspeelt. … De topsport poogt ook zelf aktief greep te krijgen op 
terreinen die niet de hare zijn.” Topsport wordt hier dus gezien als de kwade 
genius achter de teloorgang van het spelelement in de ‘rekreatiesport’. In 
dit verwijt weerklinkt het oordeel van Huizinga over de moderne sport, 
maar dan wel vormgegeven binnen een nieuwe dichotomie: topsport 
versus breedtesport. En de gymnastiekbeweging gaat nog een stap verder. 
De vermeende polariteit tussen gymnastiek en sport wordt keer op keer 
gereproduceerd om de ‘zuivere’ spelopvatting en het ‘relationele’ lichaams-
beeld, zoals die binnen het bewegingsonderwijs nog wel zouden bestaan, 
te beschermen. In Wat Beweegt Ons bijvoorbeeld wordt de KNVB en 
andere sportbonden verweten dat zij binnen het onderwijs ‘propaganda’ 
voeren om hun tak van sport een plaats te geven binnen het curriculum: 
“Wij achten deze beïnvloeding en weerklank die zij vindt bedenkelijk… 
Het lijkt ons onjuist dat (topsport-) doelstellingen opgedrongen worden aan 
anderen die binnen een andere kontekst bezig zijn… Haast nog bedenke-
lijker vinden wij eventuele overdracht van waarden die impliciet zijn als 
men bezig is binnen het topsportgebeuren.” Om deze slotopmerkingen te 
eindigen met: “Sport bevindt zich tussen spel (domein van de vrijheid) en 
topsport (domein der noodzaak) in.” (Gordijn, 1=2?).

Waarvoor staat deze sterk normatieve positionering van het bewegings-
onderwijs? Net als binnen de moderne sport, lijkt het of deze praktijk 
vooral haar toegevoegde waarde vanuit het spelmatige karakter wil legiti-
meren, en dan ook in de meest ‘zuivere’ vorm: het ‘relationele bewegings-
concept’. Vanuit deze opvatting is de moderne sport, zeker topsport, 
moreel verderfelijk en valt ‘buiten’ het domein van het spel, dat alleen 
nog te vinden is binnen de gymnastiek en recreatiesport. Opnieuw een 
uitsluitende beweging, maar nu intern, binnen het afgezonderde domein 
van sport en bewegen. Daarbij wordt in alle gevallen teruggegrepen op 
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de selectieve weergave van Homo Ludens. Binnen het continuüm van 
bewegen en sport is het spelbegrip als relationeel fenomeen de ‘heilige 
graal’ die elke species in de meest zuivere vorm pretendeert te manifes-
teren. Zeker het werk van Merleau-Ponty over lichamelijkheid en bewegen 
vormt binnen deze dominant fenomenologische ideologie nog steeds de 
leidraad voor het conceptualiseren van sport en bewegen1:. 

De systeem- en subjectkritiek uit het structuralisme van eind twintigste 
eeuw lijkt volledig voorbij te zijn gegaan aan deze canon.1; Het fenomeno-
logische gedachtengoed zit diep verankerd in het continentale denken 
over sport en bewegen, en versterkt vanwege haar normerende karakter 
juist het steriliseren en sacreren1? van dit verbijzonderde, afgeschermde 
domein. Daar komt bij dat de veelvormigheid van sport en bewegen, 
een nog altijd uitdijende sociale praktijk met steeds nieuwe verschij-
ningsvormen en identi9catiemogelijkheden, zich niet probleemloos laat 
begrijpen als ‘object’ van een waarnemend lichaam-subject, het begrip 
dat Merleau-Ponty centraal stelde. In zijn denken lijkt het of het lichaam 
hierbij als vooruitgeschoven post van het subject, als voertuig van ons 
‘in-de-wereld-zijn’, voorondersteld wordt als een transcendentaal a priori. 
In ieder geval is deze neo-Kantiaanse lezing van Merleau-Ponty nog volop 
aanwezig binnen het veld-van-weten over sport. Ondanks de speci9eke 
duiding van het typisch fenomenologische begrip intentionaliteit, in de 
sportvariant van de fenomenologie vertaald naar ‘relationeel’: 

“In het kader van een relationeel lichaamsbeeld wordt met de uitspraak dat 
mensen lichamelijke wezens zijn dus bedoeld, dat ze fundamenteel op de 
wereld betrokken zijn. Mensen zijn intentionele wezens, die – op vele ma-
nieren – een relatie met de wereld onderhouden… Bezien vanuit een relati-
oneel lichaamsbeeld zijn denken, %oelen, willen, bewustzijn en dergelijke 
dus geen ‘dingen’, maar werkwoorden die duiden op mogelijkheden van de 
lichamelijke mens.”
(Tamboer, /00;, p. /1)

1:  Zie voor een overzicht het artikel Philosophy of Sport in Belgium and the Netherlands uit 
/010 in vaktijdschriB ‘Journal of the Philosophy of Sport’ (Hilvoorde, /010, pp. //?-/:>).

1;  De verkenning van bewegingswetenschapper Bart Crum (in opdracht van het toenmali-
ge Nederlandse Ministerie van WVC, waaronder Sport viel) vormde een moedige poging 
de systeemtheorie van Niklas Luhmann toe te passen op het sportbegrip eind jaren ’<0. 
Het rapport van Crum is in de daaropvolgende decennia gebruikt als onderbouwing om 
het ‘sportinclusieve’ beleid vanuit de rijksoverheid te intensiveren. Zie (Crum, 1==1).

1?  Zie de Proloog voor een eerste introductie van Agambens begrip ‘sacreren’. In 1.; verdiep 
ik dit in relatie tot zijn analyse van de binaire werking spel – ritueel, gevolgd door een 
confrontatie van dit begrippenpaar met de sport-als-spel mythe.
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Hieruit spreekt een onderscheid tussen het ‘lichaam / subject’ en ‘de 
fenomenale wereld’ dat op gespannen voet staat met het immanentie-
standpunt dat ik voor deze studie hanteer. Om de ambiguïteit van de 
moderne sport te duiden, koos ik bewust voor een alles includerende, 
a\rmatieve denkwijze. Immanentie neutraliseert de transcendentale 
reUex tot het creëren van een hiërarchie middels sacrerende dichoto-
mieën, zoals we die gewend zijn in de sport: topsport – breedtesport, 
spel – strijd, sport – bewegingsonderwijs, betaald – vrijwillig, integer – 
corrupt of ‘sport als doel’ versus ‘sport als middel’. Het positief van de 
sport (het sacrale) sanctioneert zichzelf door een negatief (het profane) te 
de9niëren, waar men zich op allerlei manieren van afwendt. Het creëren 
van dergelijke tegenstellingen staat ten dienste van de heersende macht en 
legitimeert daarmee de state of exception 1> die de sport meent te zijn. Om 
een nieuwe ‘vorm-van-sport’ te ontwikkelen, een vorm die de huidige 
excessieve teneur kan keren, dient eerst het normatieve onderscheid tussen 
sacraal / positief en profaan / negatief binnen het denken over sport te 
verdwijnen. Door vanuit immanentie het (vermeende) negatief weer in te 
lijven, tracht ik het sacrale in de moderne sport te ‘profaneren’, om zo het 
verborgen potentieel – dat zich in een indiTerente12 zone bevindt – weer 
te activeren.

De fenomenologie die in de sport9loso9e centraal staat, lijkt toch weer 
een twee sporen ontologie te bevatten: een transcendentaal bewustzijn 
(het lichaam-subject) versus de omringende, door dit lichaam-subject 
ervaren, fenomenale werkelijkheid.1< Deze cartesiaanse interpretatie van 
de fenomenologie creëert, ondanks de verbijzondering naar een relati-
onele variant, een nieuw dualisme binnen het denken over bewegen: 
de split tussen lichaam-subject en ‘fenomenale onmiddellijkheid’: “Het 
1>  Het begrip ‘uitzonderingstoestand’ (state of exception) staat centraal in het werk van 

 Agamben. In 1.> zal ik dit toelichten in relatie tot de aanhoudende validatie van de sport-
als-spel mythe.

12  Dit noemt Agamben ook wel de ‘zone van niet-bewustzijn’ of ‘zone van niet-weten’. De 
(ethische) opdracht naar de toekomst is onze relatie tot het indiTerente, het (nog) niet 
bepaalde en daarmee tot de potentialiteit van het leven te herstellen. (Agamben G., /01? 
(/00?), pp. 10-11)

1<  Het gaat hier om de sportvariant van de fenomenologie. In het denken van Merleau-Ponty 
zelf zijn zeker aanzetten te vinden tot een meer immanente invalshoek, enerzijds door het 
lichaam gelijk te stellen aan ‘ la chair du monde’ (het vlees van de wereld) en anderzijds 
door het lichaam ook een receptieve functie toe te kennen: “Het is een bevragen van de 
wereld en de beweeglijkheid ervan is een antwoord op de vragen die de wereld stelt.” 

  (Bossche, /01/, p. =?).
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lichaam maakt deel uit van de subjectiviteit van de mens. Het is als zodanig 
opgenomen in de daadwerkelijke betrokkenheid van de mens als subject 
op zijn wereld. Als kenmerk van de mens %onden wij nu dat zijn lichame-
lijkheid een typisch menselijke structuur toont. Deze structuur past bij de 
menselijke intentionele structuur en zij speelt een rol bij het %ormgevend 
beginsel, dat het lichaam opgenomen is als zelfstandig subjectief betekenis-
geheel bij het tot stand komen van alle menselijke %ormgeving…” (Gordijn 
C., 1=><, p. /:). 

Het blijB bijzonder dat de receptie van de fenomenologie door het 
veld-van-weten over sport aan de twintigste-eeuwse subjectkritiek is 
voorbijgegaan. Ik doel hier op de subjectkritiek, zoals die gestalte heeB 
gekregen binnen het denken van Nietzsche, Foucault en Deleuze, maar 
zeker ook binnen de psychoanalyse van Lacan. Elk van deze denkers 
thematiseert op geheel eigen wijze de onmogelijkheid, gespletenheid 
en desintegratie van het menselijk subject. De fenomenologie in het 
kenbereik over sport en bewegen lijkt deze inzichten te negeren. Men 
wil juist het subject weer als fundament van de wereld rehabiliteren: het 
lichaam-subject ‘denkt over’ (dat wil zeggen: buiten) de wereld en wil de 
diTerentie, het pluriforme van een bepaald fenomeen, reduceren tot één 
enkel, identiek concept (in casu: sport = spel).1= 

Hoe brengt dit ons ooit verder in het begrijpen van de ambiguïteit 
van de moderne sport? Hoewel de doorwerking van de fenomenologie 
in de sport9loso9e een onmiskenbaar gegeven is, beschouw ik – in lijn 
met Foucault/0 – deze sportvariant van de fenomenologie als ‘te vroom’ 
en ‘te zacht’ om de nijpende vraagstukken in en rond de moderne sport 
te ontleden. Gelukkig ontstaan er in deze eenentwintigste eeuw nieuwe 
interpretaties en toepassingsvormen van de fenomenologie in de sport, 
die meer doordrongen zijn van de risico’s van dualisme en reductio-
nisme. Zo pleit Peter Sloterdijk voor een verticaliteit om deze ‘zelBrans-
formatie beperkende’ ideologie te overwinnen (Sloterdijk, /00=)/1. En 
het werk van de Franse wetenschaps9losoof Michel Serres bevat een 

1=  Zie voor deze kentheoretische kritiek op de fenomenologie ook (Wambacq, /01/) in rela-
tie tot het immanentiebegrip van Deleuze.

/0  Voor de positie van Foucault ten opzichte van de fenomenologie zie (Trombadori, 1=<? 
(1=2<), p. 10). Ook Agamben gaat in zijn werk voorbij aan de Franse fenomenologie. Wel 
staat zijn werk nadrukkelijk in het verlengde van de fenomenologie van Husserl en Hei-
degger.

/1  In 1.> zal ik dieper ingaan op Sloterdijks bijdrage aan het actuele sport9loso9sch discours.
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hedendaags pleidooi voor lichamelijkheid als weg naar ontwikkeling, om 
zo de anabole vermogens (‘puissance’) van het lichaam rehabiliteren. Ook 
cultuur- en sport9losoof Marc Van den Bossche poneert het primaat van 
lichamelijkheid; hij ziet dit als de gewenste brug tussen transcendentie 
en immanentie: “Het lijf is immers zowel immanentie als transcendentie. 
Enerzijds %ormt het het subject van de waarnemende ervaring, anderzijds 
is het zelf een mogelijk object van ervaring.” (Bossche, /01/, p. =1). Stuk 
voor stuk kansrijke invalshoeken die een uitweg bieden uit de transcen-
dentale fuik van de sportvariant van de fenomenologie.

Samenvattend: het romantisch ideaal van sport als spel, aangevuld met 
een speci9eke interpretatie van de fenomenologie, sloot perfect aan op 
de honger naar betekenis en vervulling in de naoorlogse decennia. Deze 
periode duurde voort tot ver in de jaren ’20. Dan meldden zich de eerste 
criticasters van de sport-als-spel mythe, geïnspireerd door de revolutio-
naire ‘mei '2(/’ generatie sociologen en 9losofen. 

Sport en civilisatie
De vermeende twee-eenheid sport en spel wordt in het veld-van-weten 
over sport in 1=2: voor het eerst openlijk bekritiseerd door de Deense 
sportsocioloog Henning Eichberg (1=;/-/012): “… die Voraussetzung 
einer ursprünglichen Einheit %on Sport und Spiel, die in Huizingas zivili-
sations-kritischem Befund steckt …, bliebe erst noch zu erweisen.” (Eichberg, 
1=2:, p. ;0). Hierna gaat het snel. Ook cultuursociologen Norbert Elias 
en Eric Dunning ontmaskeren tijdens de jaren ’<0, in een reeks artikelen, 
in het Nederlands bijeengebracht in de bundel Sport en spanning (Elias, 
/002), de spel-mythe van de sport vanuit hun sociaal-constructivis-
tische visie op het Westerse civilisatieproces. Net als Huizinga erkennen 
zij volmondig dat “… de oude spelfactor in de moderne sport groten-
deels is afgestorven” (Elias, /002, pp. /<=-/=?). Hiermee bevestigen zij 
Huizinga’s diagnose van het culturele verval door de toename van de 
ernst in de Westerse samenleving; net als in andere domeinen, zoals de 
economie en de wetenschap, heeB ook in de moderne sport de ernst de 
overhand gekregen. Huizinga’s aanklacht over de (vermeende) destruc-
tieve gevolgen van de groei van het aantal professionals ten koste van de 
amateursport, waar nog van een ‘zuivere spelsfeer’ sprake was, betwisten 
zij niet. Wel benadrukken Elias en Dunning dat in Homo Ludens een 
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verhelderende analyse ontbreekt van de sociogenese van de veronder-
stelde trend naar ‘steriliteit’, te veel ‘verernstiging’ en ‘het ongewijde’ van 
de moderne sport (Elias, /002, p. /=0). Vervolgens citeren zij Gregory 
Stone, expert op het gebied van American Sports, die beweert dat het 
spelkarakter van de sport verdwijnt, zodra de dynamiek van ‘play and 
dis-play’ (spel en show), voorop komt te staan (Stone, 1=??). Bij de groei 
van het aantal toeschouwers bij sportevenementen verandert het spel met 
elkaar in een show om de toeschouwers te vermaken. Daarmee komt het 
spelmatige karakter van het evenement op de tweede plaats: “De sport 
begint haar onzekerheid, spontaniteit en kenmerken van ludieke improvi-
satie te verliezen en wordt een soort ritueel dat %oorspelbaar is en waarvan 
de a+oop bij %oorbaat vaststaat.” (Elias, /002, p. /=1). In deze studie ligt het 
accent op het continentale sportlandschap, dat qua genealogie en cultuur 
sterk afwijkt van de Amerikaanse sporten, waar al veel eerder het specta-
culaire showkarakter voorop is komen te staan. In onze tijd is wereldwijd 
de commerciële invloed op sportevenementen dominant, waardoor enter-
tainment en fanengagement voorop zijn komen te staan. 

Welke discontinue inzichten brachten de teksten uit Sport en spanning 
nog meer? Elias en Dunning zetten de onschuld van het spelbegrip van 
Huizinga ook af tegen de eind jaren ’>0 in West-Europa populaire, marxi-
stisch georiënteerde visies op sport (Rigauer, 1=>=). Moderne sport zou 
een ‘bourgeois’-voortbrengsel zijn, een nieuwe vorm van recreatie voor de 
heersende klasse, om kenbaar te maken dat zij geen arbeid meer hoefden 
te verrichten. Met de toenemende industrialisatie zou sport echter steeds 
meer eigenschappen hebben gekregen die op arbeid lijken: de nadruk op 
trainingsarbeid, het streven naar records en het leveren van prestaties zijn 
hier uitingen van. Ook de toenemende organisatiehiërarchie rondom 
atleten, met trainers, coaches, managers en artsen, heeB steeds meer weg 
van de e\ciënte organisatie van industriële arbeidsprocessen. Daarmee 
verliest sport juist het vermogen te ont-spannen (zoals spel) en ontwikkelt 
deze praktijk steeds meer een vervreemdend karakter. Elias en Dunning 
gaan nog een stap verder; zij verbazen zich over het feit dat zowel Huizinga 
als Rigauer geen besef lijken te hebben van de impact van hun diagnoses. 
Wat is er gebeurd met die zogenaamde ‘oude waarden en vormen van 
sport’ (Elias, /002, p. /=;), waarin het ‘zuivere’ spel nog voorop stond? 
Het kan toch niet zo zijn dat deze zonder conUict afsterven? Dat zou 
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toch een al te makkelijke simpli9catie zijn, is hun mening in de jaren ‘<0. 
In ‘Sport en spanning’ wordt de toenemende ernst van de sport toege-
schreven aan drie gerelateerde externe processen: staatsvorming, functi-
onele democratisering en de verbreiding van sport door aanhoudende 
globalisering. Deze sociologische benadering gaat voorbij aan het episte-
mische breukvlak onder de moderne sport. Hoewel begrijpelijk, is dit wel 
het reductionisme waardoor de sport nog steeds gevangen zit in de sport-
als-spel mythe. 

Van ‘play’ naar ‘game’
Want ondanks de expliciete bezwaren sinds de jaren ’20 blijB de 
dominante ontologie in de sport, en daarmee het weten in alle daaraan 
verbonden disciplines, sterk leunen op het spelbegrip. De doorwerking 
van Huizinga is tot in het heden nog aanwezig. Zo geldt in de 
Nederlandstalige sportwetenschap Grenzen aan de Sport uit /00; van 
sport9losoof Johan Steenbergen nog altijd als ankerpunt bij het de9niëren 
van sport (Steenbergen, /00;). Dit boek bevat een solide overzicht van 
het eind twintigste-eeuwse discours over sport. De wens tot begrenzing 
en a[akening van sport als sociaal-historisch gewortelde praktijk staat 
centraal. Toch lijkt een heldere eigen stellingname in de vele beschikbare 
smaken en richtingen uit de weg gegaan. En voor zover er wel een spoor 
is aangezet, betreB dat het pleidooi voor een ‘play-game-sportcontinuüm’, 
een perspectief dat in essentie trouw blijB aan de selectieve receptie van 
Homo Ludens. Het herde9niëren van ‘sport-als-spel’ als ‘game’ en het 
formalistische dwaalspoor dat daaruit volgt, komt in de laatste paragraaf 
van dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde, bij het bespreken van het werk 
van Bernard Suits en zijn vele volgers.

Naast deze twee de9nitiemethoden is in Grenzen aan de Sport 
aanvullend, via een zijstap naar MacIntyre//, sport geherde9nieerd als ”…
sociale praktijk met een speci!eke interne logica…” (Steenbergen, /00;, pp. 
/==-:1/). Deze gematigd essentialistische positie wordt verrassenderwijs 
onderbouwd met een verwijzing naar het familieverwantschapsbegrip 
//  Het werk van de Britse 9losoof Alasdair MacIntyre kreeg in de jaren ’=0 invloed op de 

sport9loso9e, als poging om de uitwassen van de sport vanuit een deugdethische benade-
ring te beteugelen. Later is deze Aristotelische opvatting van sport als praxis (versus poiè-
sis) weer geproblematiseerd vanuit de excessieve realiteit in de sport. Zie bijvoorbeeld 
Sports, Virtues and Vices van (McNamee, /00<). 
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van de latere Wittgenstein, zoals gepresenteerd in diens Philosophische 
Untersuchungen (Wittgenstein, 1=?:). Om verwantschap tussen verschil-
lende takken van sport te bepalen, zo wordt hier gesteld, is vooraf een 
absolute grens nodig, die bepaalt welke leden wel en welke niet (meer) 
binnen de familie vallen. Echter, de grenzen van de ‘sportfamilie’, zo 
wordt hier beweerd, zouden niet af te leiden zijn uit de onderlinge familie-
verwantschappen. Dit standpunt gaat helaas voorbij aan de organische, 
veelvormige structuur van taalspelen, het diTerentie besef binnen 
Wittgensteins ontologie.

Het voert te ver hier deze in de sport9loso9e populaire duiding van de 
latere Wittgenstein volledig te deconstrueren, maar – kort gezegd – illus-
treert de vergelijking precies het ontologisch vacuüm dat in de loop van 
de twintigste eeuw is gegroeid binnen de doxa over sport, en de excessieve, 
ongerichte verlangensproductie die hier het gevolg van is. Sport wordt in 
bovenstaande gelijkenis beschouwd als een ‘model van de wereld’, afgeleid 
uit Wittgensteins taalspel9loso9e. Ludwig Wittgenstein (1<<=-1=?1) staat 
weliswaar bekend als analytisch 9losoof, met een bijzondere belangstelling 
voor de 9loso9e van de wiskunde, logica en taal9loso9e. Hij was ook zijn 
leven lang bezeten op zoek naar antwoorden op existentiële vragen, naar 
de spirituele dimensie van het leven en de wereld. Anders gezegd: logica en 
ethiek waren voor Wittgenstein al vanaf de Tractatus logico-philosophicus 
één: “De paradox van de Tractatus gee& aan dat de taal niet de dimensie is, 
waarin het mystieke als gevoel beleefd kan worden. Ergens, in een ‘ jenseits’, 
is het wel mogelijk op harmonieuze, niet-paradoxale wijze het absolute te 
beleven.” (Meeuwsen S., 1==0). Het reduceren van sport of welk ander 
maatschappelijk fenomeen tot een model van de wereld druist in tegen 
deze immanentiepositie, die ook de latere Wittgenstein kenmerkt. Een 
dergelijk pragmatisch reductionisme was hem volledig vreemd. Overigens 
keert ook de fenomenologische spelopvatting van Eugen Fink zich tegen 
een representatieve opvatting van spel als model.

Hoe dan ook, de poging van Steenbergen tot integratie van een drietal 
veel gehanteerde de9nitiemethoden, heeB vooral de epistemische split die 
de moderne sport ‘sinds Huizinga’ verdeelt, verder aangezet en gerepro-
duceerd. Welke split is dit precies en wat is, naast het idealiseren van de 
spelmatige kant van sport, de tweede steunpilaar van deze split? Daartoe 
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gaan we nogmaals een halve eeuw terug in de tijd, naar het einde van de 
negentiende eeuw, de poort naar de moderniteit.

!.# NEO$OLYMPISME
De geboorte van het neo-Olympisme eind negentiende eeuw, de periode 
die ook wel ‘Fin de Siècle’ wordt genoemd, vormt het primaire breukvlak, 
waaronder zich het epistèmè bevindt, dat het dominante ontologisch 
paradigma ‘sport-als-spel’ heeB gecreëerd. Hier is de split ontstaan 
tussen wat gekend mag blijven (de canon) en het Andere, het negatief, 
de elementen die sindsdien ‘ondergronds’ zijn gegaan. Zoals uit de vorige 
paragraaf blijkt, berust de sport-als-spel mythe op een selectieve receptie 
van Homo Ludens. Deze receptie vond in de sport plaats in de jaren ’>0 
– ’20 van de twintigste eeuw. Kortom: het installeren van het dominante 
weten over sport heeB via een retrospectieve ingreep plaats gevonden. 
Zeker nu we weten dat de cultuurkritiek van Huizinga na de Tweede 
Wereldoorlog door vakgenoten als wereldvreemd en naïef is bestempeld, 
biedt zijn romantische spelbegrip een wankele basis voor het duiden van 
het massale spektakel dat sport inmiddels is. Des te merkwaardiger dat 
Homo Ludens de sport tot in onze tijd nog altijd haar sociaal-maatschap-
pelijke legitimatie biedt en – waar nodig – zelfs een ‘excuus’ voor de toege-
nomen institutionalisering en professionalisering; het is immers allemaal 
maar (bedoeld als) een onschuldig spelletje. 

Dit hardnekkige ‘geloof ’ in sport als spel wil ik hier typeren als een 
vitalistische renaissance; een poging tot rehabilitatie van het Olympische 
sportideaal, zoals de Franse baron Pierre de Coubertin (1<>:-1=:2), 
grondlegger van de moderne Olympische Spelen, dat eind negentiende 
eeuw had geformuleerd (MacAloon, 1=<1). Hoewel ook anderen veel bij 
hebben gedragen aan zijn ideeën, wil het IOC (Internationaal Olympisch 
Comité) ons graag doen geloven dat de Coubertin de grondlegger is van 
de ‘moderne’ Olympische Spelen (Brouwer, /01>). Al in de negentiende 
eeuw vonden er verspreid over Engeland en Griekenland zogenaamde 
‘Olympische Spelen’ plaats. De Coubertin smeedde uit deze voorvormen 
en allerlei aanvullende bronnen een ideaaltypische synthese van de 
internationale sportgemeenschap. Een ideaalbeeld dat ver af staat van 
het commerciële massaspektakel dat de moderne Olympische Spelen 
inmiddels zijn. Ik beschouw de herinrichting van de Olympische Spelen 
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niet alleen als het gedroomde slotakkoord van het sporti9catieproces, 
maar tegelijk als opmaat naar de verdere evolutie van de sport tot het 
massaculturele fenomeen van onze tijd.

Wanneer en waarom ontstond de moderne sport? De canon van de 
sport vertelt over de geboorte van de moderne sport als een verzameling 
elkaar over en weer beïnvloedende ontwikkelingen op de drempel van de 
moderne tijd. Een voorbeeld hiervan is het rijtje uit 1=2< van sporthis-
toricus Allen Guttmann: secularisering, egalisering, bureaucrati-
sering, specialisering, rationalisering, kwanti9cering en recordstreven 
(Bottenburg, 1==;, p. 1;). Dit rijtje wordt klakkeloos gereproduceerd 
als de belangrijkste ontwikkelingen die het ontstaan van sport zouden 
hebben gestimuleerd. Voorts worden de reglementering, organisatie-
vorming en standaardisering van hedendaagse sporten getypeerd als 
‘westerse innovaties’ (Bottenburg, 1==;, p. 1>). Ook de economische en 
politieke expansie worden vaak benoemd als oorzaken voor de versnelde 
mondialisering van sport in de negentiende eeuw. Hoewel dit sporti9ca-
tieproces al veel eerder was begonnen, te weten in het Engeland van begin 
1<e eeuw, bood de negentiende eeuw de springplank naar een wereldeco-
nomie, wereldpolitiek en wereldcultuur. Een causaal verklaringsmodel 
dat geen weet heeB van het ontologisch vacuüm en de epistemische split 
waar de moderne sport uit voortkomt. Interessant is ook hoe binnen dit 
sportinterne narratief voorbij wordt gegaan aan de tragische keerzijde 
van het einde van de negentiende eeuw. De spectaculaire vooruitgang 
binnen de natuurwetenschappen ging gepaard met disruptieve inzichten 
op metafysisch vlak. Marx, Nietzsche, Freud en later ook Einstein 
wezen, ieder vanuit een eigen achtergrond en ambitie, op de grenzen van 
onze kennis en het Westerse geloof in vooruitgang. De mens bleek niet 
langer het absolute, onbetwistbare subject van de kennis die de traditi-
onele wetenschap voorstond. De moderne sport ging tegen beter weten 
in voorbij aan de nieuwste inzichten en de tragische keerzijde die ermee 
gepaard ging. Overigens kende de Coubertin zelf ook diverse momenten 
van existentiële twijfel in zijn leven (MacAloon, 1=<1, pp. <-;:). 

Terug naar het ontstaan van de moderne sport. Henning Eichberg 
maakt onderscheid tussen vier historische vormen van ‘Leibesübungen’ 
(Eichberg, 1=2:, p. /=): sport (‘im engeren Sinn’), turnen, gymnastiek 
en spel. Hoewel sinds het begin van de mensheid, ook buiten Europa, al 
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allerlei rudimentaire activiteiten zijn te vinden in de sfeer van lichaamsbe-
weging, volksvermaak, jacht, militaire oefening en wedkampen, ontstond 
de moderne, bovenlokale organisatie van deze ‘sport-achtige’ activiteiten 
pas vanaf het einde van de 1<e eeuw. Overigens gaan de etymologische 
wortels van het woord ‘sport’ terug tot het Latijnse werkwoord portare, 
in de Middeleeuwen verbasterd naar de(s)portare; zich verstrooien. 
In het Engelse begrip ‘sportsman’ uit de 1<e eeuw komt dat ‘onderhou-
dende’ element nog herkenbaar terug. Deze connotatie voert terug tot de 
vermaak biedende spelvormen, waar sport uit voortkomt/:. Deze sport-
achtige spel- en oefenvormen boden de mogelijkheid tot het aanleren 
van allerlei cruciale vaardigheden voor jacht en oorlog, zoals hardlopen, 
(boog)schieten, paardrijden, worstelen en zwemmen. In eerste instantie 
waren deze activiteiten vaak lokaal verankerd en dus plaatsgebonden. Zo 
kende Engeland al in de Middeleeuwen diverse voetbal-achtige vermaken, 
die van plaats tot plaats andere, veelal ongeschreven regels hanteerden. De 
wedstrijden verliepen volstrekt chaotisch en waren veelal ronduit geweld-
dadig. Dit type sportevenementen werd dan ook regelmatig verboden. 
De ‘Declaration / Book of Sports’ uit 1>::, waarmee King Charles I te 
kennen gaf welke sportachtige activiteiten wel en niet op zondag waren 
toegestaan, is nu ondenkbaar.

Het sporti9catieproces kwam als eerste op gang in Engeland, vanaf eind 
1<e eeuw. De inheemse vormen van vermaak en spel overleefden tot in de 
negentiende eeuw, de periode waarin ‘de wereld groter werd’. De toege-
nomen mogelijkheden om te reizen, met name voor de maatschappelijke 
bovenlaag, bevorderden de contacten buiten de eigen regio. Bovenlokale 
organisatie van sportachtige activiteiten en standaardisering van regels 
werden steeds meer noodzakelijk. Ook het bewegingsonderwijs en het 
militaire oefensysteem ondergingen dergelijke integratie- en schaal-
vergrotingsprocessen in de loop van de negentiende eeuw (Bottenburg, 
1==;, pp. 1;-12). Nationaal gestandaardiseerde sportactiviteiten drukten 
de lokale vermaken langzamerhand naar de achtergrond. Het Engeland 
van de negentiende eeuw stond model voor de voortvarende, moderne 
Europese natie die ook andere landen nastreefden. De Engelse cultuur, 
waar sport een vanzelfsprekend onderdeel vormde van de educatie van de 

/:  Overigens dateert de ‘ernst’ van de (moderne) sport, een extra betekenislaag waar juist 
Huizinga op wees, van na de epistemische split eind negentiende eeuw.
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elitejeugd, bood inspiratie voor de internationaal georiënteerde jongste 
generatie in andere landen. Ook de Nederlandse peetvader van de georga-
niseerde sport Pim Mulier (1<>?-1=?;), was een overtuigd ‘anglo9el’ en 
laafde zich aan de Engelse sporten als cricket, atletiek en voetbal (Rewijk, 
/01?). 

Urbanisatie, transport, communicatie en wereldhandel boden 
de stroombedding waarin de Engelse sport het Europese vasteland, 
maar ook de Verenigde Staten, vlot veroverde. Ook de jonge Pierre de 
Couber tin liet zich meerdere malen, via diverse reizen en werkbezoeken, 
inspireren door het pedagogisch en patriottisch geënte Britse ‘sports-
manship’ (MacAloon, 1=<1, pp. ;:-</). Maar er waren meer krachten die 
de sporti9cering bespoedigden. De verdergaande industrialisatie in de 
negentiende eeuw bracht de eerste gezondheidsrisico’s van een minder uit 
fysieke arbeid bestaand werkzaam leven aan het licht. Men meende dat 
sport en lichamelijke oefening dit proces zouden kunnen keren (Stokvis, 
/01;, pp. >;->=). Deze ontwikkelingen staan allemaal nog in het teken 
van de vooruitgang, ‘La Belle Époque’, een diep geloof in de waarde van 
het economisch imperialisme, de voortschrijdende techniek en positi-
vistisch vergaarde wetenschappelijke kennis. Tegelijkertijd ontstond 
een ontologisch vacuüm, waar ook het neo-Olympisme en daarmee de 
moderne sport – de intenties van de Coubertin ten spijt – aan ten prooi 
is gevallen.

Want zoals eerder aangegeven, had de negentiende eeuw ook een 
andere, veel minder optimistische, ronduit tragische kant; met het 
a[reken van de klassieke disciplineringsmiddelen, zoals het christendom 
en de aristocratie, vervielen de ‘Grote Verhalen’ waarmee de moraal van 
‘het volk’, met name die van de sociaal lagere milieus, in-geordend kon 
blijven. Deze a[rokkeling ging gepaard met een behoeBe aan pathos, om 
het verlies van macht bij de elite (clerus en regenten) te cultiveren. Er was 
een enorme zucht naar zingeving, naar een nieuw houvast in de stroom 
van moderniteiten waar West-Europa in verzeild was geraakt. Wat was in 
deze onstuimige periode het Andere, de negatieve ondergrond, die bij het 
ontstaan van de moderne sport geoTerd werd? Anders gezegd: wat mocht 
niet meer gekend worden binnen het moderne sportsysteem? 

Vanuit deze vragen krijgt het huidige weten over (de ontstaansgeschie-
denis van de) sport een andere lading; het gangbare weten benadrukt 
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immers vooral de positieve waarden van sport en biedt daarmee de 
normering die aan de wieg van de moderne sport stond. Ik kom tot de 
essentie van deze archeologische analyse: de ‘Orde van de Sport’, zoals 
gecreëerd eind negentiende eeuw, bood een modern en veilig heenkomen 
voor de nieuwe elite, en creëerde daarmee onwillekeurig een water-
scheiding tussen ‘gelovigen’ (de eerste generatie sportbestuurders) en 
‘niet-gelovigen’ (in deze eerste periode: arbeiders). 

Ode au Sport (!"!#)
“O Sport, tu es le Progrès ! Pour te bien servir, il faut que l’homme s’amélio-
re dans son corps et dans son âme. Tu lui imposes l’observation d’une hygiène 
supérieure ; tu exiges qu’il se garde de tout excès. Tu lui enseignes les règles 
sages donneront à son e$ort le maximum d’intensité sans compromettre 
 l’équilibre de sa santé.” 
(Coubertin, L’Idée Olympique, 1=>2, p. :=)

De moderne Olympische Spelen boden met hun semi sacrale cultus de 
perfecte ideologische dekmantel voor deze in de kern economische disci-
plinering, die ook in andere domeinen in dezelfde periode plaats vond, 
zoals de wetenschap en de geneeskunde (Foucault, 1=>=, pp. 1=>-/0<). 
Intreding in deze nieuwe orde was voor iedereen bereikbaar, mits men 
zich onderwierp aan de tucht en oefening die de sport voorschrijB. Het 
disciplineren van lichaam en geest ten dienste van de vooruitgang, zo 
luidde het neo-Olympische gebod. Ook Pim Mulier benadrukte graag de 
lichamelijke opvoeding van het volk via sport, maar dan gerelateerd aan 
de opgave een ‘krachtige natie’ te blijven in ‘de imperialistische wedloop’ 
van eind negentiende eeuw:

“Als uitspanning %oor hem, die veel (soms te veel) hoofdwerk als dagtaak 
hee& te verrichten, als geneesmiddel %oor den verwenden zwakkeling, als 
leermeester %oor den twijfelaar, den willozen intuïtiemensch, wiens karak-
ter het %ormt, als machtige factor in de opvoeding van ons %olk dus, wiens 
dreunende %oetstap zal weerklinken in de richting onzer vaderlandsche 
grenzen, zoolang de feodale, verouderde en stuiptrekkende begrippen van 
onze veelgeroemde beschaving nog in één adem zullen genoemd worden met 
oorlog, gebiedsuitbreiding, diplomatie en listen, moord, brand en roof. … 
want we zullen ons niet verzwakt hebben door een, van ouder tot ouder 
nagevolgde eenzijdige geestoverladende opvoeding, maar ons %olk zal opge-
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wassen zijn tegen elke psygischen arbeid, dat het bijtijds het lichaam wist te 
behouden als onmisbare dienaar en helper van den geest.” 
Pim Mulier, 1<=2; in (Rewijk, /01?, pp. /01-/0/)

Maar van meet af aan manifesteerden zich ook andere ontwikkelingen 
binnen de sport, zoals commercie, strijd en corruptie. Al in 1<=>, bij de 
eerste moderne Olympische Spelen, typeerde de Coubertin, terugkijkend 
op de ontwikkelingen die geleid hadden tot dit bijzondere moment, dit 
proces als volgt: “… provoquer un mouvement en faveur des sports virils et 
de comparer les uns aux autres les résultats obtenus ici et là.” In de aanloop 
was er veel strijd tussen sporten en federaties onderling: “…la discorde, la 
guerre civile établie …Dans le désir de vaincre il entrait souvent tout autre 
chose que l’ambition et le sentiment de l’ honneur… il fallait l’uni!er et 
puri!er.” (Coubertin, 1=>2, pp. =-1/) Dus het tweede doel was: de onder-
linge strijd beslechten door alle krachten in de sport te bundelen en deze 
te ‘zuiveren’.

Als het om de intredingsvoorwaarden bij het ontstaan van het Engelse 
voetbal gaat, benoemt David Winner ze in *ose Feet als volgt: “What 
we cannot do by sleight we eke out by strength.” (Winner, /00?). Het was 
juist de Victoriaanse moraal die het Engels voetbal heeB voortgebracht, 
zo is zijn overtuiging. De Britten werd geleerd vooral ‘mannelijke’ kwali-
teiten te manifesteren in het voetbal/;. Daarmee was de toon gezet voor 
de moderne sport: kracht, inzet, moed, trouw en loyaliteit. Het voetbal 
moest ook bijdragen aan het uitbannen van verderfelijke libidineuze 
neigingen, met name masturbatie, “… a danger to race and Empire… In 
an age when women were assumed to have no sexual energy at all, men’s 
‘ beastly’ urges were terrifying. Victorian men were continually encouraged 
to ‘master the beast’ as if their bodies were like the wild animals of A#ica.” 
(Winner, /00?, pp. 11-1:). Opmerkelijk genoeg had de Coubertin juist 
de intentie om via de ideologie van het neo-Olympisme tegenwicht te 
bieden aan de bekrompen Victoriaanse moraal (Loland, 1==?), maar zijn 
ambities bleken niet bestand tegen de tijdsgeest; de biopolitieke discipli-
nering wint.

/;  Dit in tegenstelling tot het ‘sexy voetbal’ dat andere landen (bijvoorbeeld Portugal) te-
genwoordig laten zien, volgens Ruud Gullit, als volgt geciteerd door Winner: “..when 
players perform with skill and style, when they express themsleves playfully, reveal their fan-
tasy, create rather than destroy.” (Winner, /00?, p. <).
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Zoals bij alle discontinuïteitsvlakken, had het vestigen van deze nieuwe 
orde wel een prijs. Om de waterscheiding te markeren tussen wat wel en 
niet gekend mag worden, sloot de prille internationale sportgemeen-
schap eind negentiende eeuw de belangrijkste bron van sport expliciet 
buiten: het lichaam met zijn ruwe, onstuimige, verspillende Dionysische 
levenskracht. In feite sloot het kapitalisme hiermee via de start van het 
neo-Olympisme het vitalisme uit, een excluderende beweging die eind 
negentiende eeuw ook op andere maatschappelijke domeinen voltooid 
werd: “*e modern social sciences and the Olympic Games were born of the 
same historical era; it is hardly surprising that their root problematics are 
identical.” (MacAloon, 1=<1, p. /><). Hier herkennen we het breukvlak 
waar Foucault op wijst in zijn archeologie van de menswetenschappen. 
De nieuwe exclusiviteit die de orde van de sport bracht, werd doel op zich 
en verdrong het realiseren van de hoogstaande Olympische waarden waar 
de Coubertin op gehoopt had, ver naar de achtergrond. 

Hoe bitter zijn vooruitziende blik: de Coubertin identi9ceerde zich 
tijdens zijn leven graag met de mythische Trojaanse priester Laocoön, die 
de Trojanen wilde waarschuwen voor wat later het ‘Paard van Troje’ is 
genoemd. Hij wordt niet geloofd en verbannen. Op het strand, tijdens 
het brengen van een oTer om zich te verzoenen met de goden, verschijnen 
twee monsterlijke zeeslangen die Laocoön en zijn beide zonen wurgen en 
naar de diepte zuigen (MacAloon, 1=<1, pp. 1-2). Wat heeB de Coubertin 
de wereld gegeven? HeeB hij zelf aangevoeld dat met zijn Olympisch 
ideaal ‘de geest uit de Ues’ zou komen? De parallel met de moderne sport, 
die zich van meet af aan manifesteerde als disciplinerende praktijk, de 
tragiek van Laocoön en het iconische beeld van het Paard van Troje, is 
frappant. 

Een klein jaar voor zijn dood mocht de Coubertin nog één keer 
spreken tijdens de afsluiting van de dubieuze Olympische Spelen van 
Berlijn 1=:>. Hierin klonk iets van zijn teleurstelling door: “L’Histoire va 
continuer avec ses alternatives et ses luttes mais, peu à peu, la connaissance 
remplacera la redoutable ignorance ; une compréhension réciproque apaisera 
les haines irré+échies… Et %ous, athlètes, souvenez-vous du Feu qui, allumé 
par l’ardeur solaire, %ous est venu d’Olympie, pour éclairer et réchau$er 
notre époque.” (Coubertin, 1=>2, p. 1:?). Pierre de Coubertin stierf een 
jaar later, op / september 1=:2, tijdens een matineuze wandelsessie in zijn 
woonplaats Genève.
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!.% HET SPELBEGRIP VAN AGAMBEN

“Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die ho-
mogene und leere Zeit sondern die %on Jetztzeit erfüllte bildet.” 
(Benjamin, 1=;0, p. >2:)

Hoog tijd om vanuit het hier en nu deze archeologische analyse te 
vervolgen. Wat werd destijds, bij de geboorte van de moderne sport, 
geoTerd? Zoals gezegd impliceerde het insluiten van ‘gelovigen’ (sporters) 
binnen een systeem van (inter)nationaal verbonden verenigingen, bonden 
en federaties, compleet met interne opleidingen en eigen wet- en regel-
geving, het buitensluiten van (nog) niet-gelovigen. En zoals binnen elke 
cultus/?, werd de exclusiviteit gekoppeld aan een toetredingsprogramma; 
wie hard genoeg werkt of over uitzonderlijk fysiek talent beschikt, 
kan minimaal voor de duur van één triomf toetreden tot de Orde van 
de Sport. Deze beloBe gold voor iedereen: “Een tot dan toe onbekende 
categorie goden van het moment maakte destijds haar opwachting %oor het 
moderne publiek – dat zijn de goden die geen bewijs nodig hebben omdat 
ze enkel %oor de duur van hun verschijning existeren en niet worden geloofd 
maar beleefd.” (Sloterdijk, /00=, p. 100).

Naast Huizinga’s spelbegrip uit Homo Ludens bestaan diverse alter-
natieve spelopvattingen. Het spel als archetype voor plezier en vrijheid 
is van alle tijden. Daarmee is zeker niet gezegd dat de moderne sport 
aan deze ideaaltypische spelopvatting beantwoordt. Huizinga schoot in 
1=:< wel degelijk raak met zijn kwali9catie van de moderne sport als een 
‘steriele, verernstigde’ praktijk, waaruit het spel al grotendeels verdwenen 
is. Voor het vervolg van de zoektocht naar de archè onder (en binnen) het 
weten over sport introduceer ik het spelbegrip van Giorgio Agamben als 
hedendaags referentiekader. In Infancy and History presenteert Agamben 
binnen het hoofdstuk ‘In Playland’ het begrippenpaar spel – ritueel 
(Agamben G., 1==: (1=2<), pp. 20-=:). Er bestaat een wederkerige relatie 
tussen het spel en het ritueel, en daarmee tussen het spel en het domein 
van het sacrale. Met rituelen geven we structuur aan ons tijdsbesef, terwijl 
spel de relatie tussen verleden en heden ‘on hold’ zet, in ieder geval voor 
de duur van het spel. Anders gezegd: het ritueel transformeert diachronie 
/?  Ik beschouw ook de moderne sport als een eigentijdse cultus, maar wel verschillend van 

de sacrale culten uit de Griekse oudheid, zoals hierna zal blijken.
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tot synchronie, terwijl het spel synchronie kan doen kantelen naar 
diachronie. Vervolgens radicaliseert Agamben de relatie tussen spel en 
ritueel: “… we always !nd play alongside ritual and ritual alongside play, 
but also because every game, as already noted, contains a ritual aspect and 
every rite an aspect of play, which o&en makes it awkward to distinguish one 
#om the other.” (Agamben G., 1==: (1=2<), p. 2;). 

Een recente illustratie van het diachronistisch vermogen van het spel 
binnen de moderne sport vormt het vrouwenvoetbal. Decennialang 
verguisd en verboden, maar tegenwoordig de hoop in bange dagen voor 
het voetbal. Sportjournalist Willem Vissers erkent de innovatieve waarde 
van het vrouwenvoetbal met een ode aan de Oranje Leeuwinnen na 
hun succesvolle optreden tijdens de World Cup in de zomer van /01=: 
“De vrouwen zijn blij. Ze dansen door het leven, in het hotel. Ze zijn 
#is. Ze zijn niet belast met het verleden, dat ze moeten winnen en tevens 
goed moeten %oetballen. Ze %oelen geen erfenis van de Oranje-machine, 
die zondag precies .1 jaar geleden de eerste !nale speelde (en verloor), 
tegen West-Duitsland… Er is geen vroeger. Vroeger was er namelijk niks.”  
(Vissers, /01=, pp. /?=-/>0)
De ludieke spelbenadering van de voetbalvrouwen ‘profaneert’ de 
traumatische zelfopvatting van het mannenvoetbal. Ook bij het gebruik 
van objecten uit een gesacreerde praktijk als ‘speelgoed’ (bijvoorbeeld een 
blikje als voetbal) bevrijden we ons van de begrenzingen van het sacrale 
domein. 

Overigens beschouwt Agamben niet alleen de traditionele religie, maar 
ook allerlei moderne sociaal-economische praktijken als ‘gesacreerd’, 
omdat het gebruik van objecten, woorden, krachten en activiteiten hier 
deel uitmaakt van een door de mens afgebakende utilitaire context. Dus 
ook het gebruik van het spelbegrip uit Homo Ludens als legitimatie voor 
het ludieke, onschuldige karakter van de sport, heeB de moderne sport 
verder ‘gesacreerd’. Een constatering waarin de pejoratieve connotatie van 
Huizinga’s oordeel over de moderne sport resoneert/>. Het onttrekken 
van elementen aan dergelijke gesacreerde praktijken is het proces van 

/>  Hierin toont zich het tegenstrijdig gebruik van de term ‘sacraal’; enerzijds verwijzend 
naar een ‘heilig’ en verheven persoon, maar anderzijds ook ‘niet-heilig’ in de zin van ‘be-
smet’ en ‘verbannen’ (Agamben G., 1==< (1==?), pp. 2?-<1). Ik kom aan het eind van dit 
hoofdstuk nog terug op deze vermeende ambiguïteit van het sacrale.
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‘profaneren’ waar ik in mijn inleiding al aan gerefereerd heb/2. Het spel 
kan helpen gesacreerde praktijken – zoals de moderne sport – te profa-
neren, om daarmee het gebruik van de oorspronkelijke, in dit geval 
vitalistische krachten binnen het sportieve domein weer vrij te geven aan 
de mens.

Uit ‘Code Goed Sportbestuur’, versie /00;:

Het bestuur van NOC*NSF hee&, met instemming van de Algemene Ver-
gadering, de “Commissie ter Advisering over Principes van Goed Sportbe-
stuur” (hierna: Commissie Goed Sportbestuur) ingesteld. De aanleiding 
%oor het instellen van de Commissie lag noch in concrete calamiteiten, noch 
in structurele en/of principiële tekortkomingen in het bestuur van sportbon-
den, en nog minder in een behoe&e om vanuit Papendal de bonden te betut-
telen. (Mede om die reden is het bestuur van NOC*NSF bewust niet in de 
Commissie vertegenwoordigd). De aanleiding ligt wel in de vaststelling dat 
sportbonden zich in een bijzonder dynamische omgeving bevinden, en zich 
gecon#onteerd zien met snel wijzigende omstandigheden en toenemende 
gecompliceerdheid van de taken. 
Sportorganisaties functioneren van oudsher binnen een bepaalde structuur, 
meestal in verenigingsvorm, met grote inzet van %ooral vrijwilligers. Gecon-
stateerd wordt enerzijds dat het moeilijker wordt om vrijwilligers bij de 
sportorganisatie betrokken te houden; wel worden de organisaties nog veelal 
door vrijwilligers bestuurd of is er een klein professioneel apparaat %oor de 
ondersteuning. Anderzijds wordt de samenleving, en dus ook de sport, com-
plexer; er zijn tendensen die leiden tot een grotere juridisering en materia-
lisering. Dit hee& ook zijn weerslag op de verhoudingen tussen de verschil-
lende actoren binnen de sport. Het gaat in de sport om steeds grotere 
belangen, zowel !nancieel als anderszins. 
De opdracht aan de Commissie Goed Sportbestuur is van een open karak-
ter: onderzoek naar de wijze waarop sportbonden het besturen van hun 
bond reglementair en anderszins hebben georganiseerd, naar de wijze 
waarop dit in de praktijk functioneert en naar het functioneren van het 
toezicht op en de verantwoording door het bestuur van de bond (nader uit-
gewerkt in '."). Aan de hand daarvan worden van de Commissie relevante 
waarnemingen en aanbevelingen verwacht. Deze aanbevelingen kunnen 
beschouwd worden als een handreiking aan de besturen en bestuurders. 
Deze aanbevelingen zullen mede gericht zijn aan NOC*NSF zelf. 

/2  Het begrip ‘profaneren’ als antipode voor ‘sacreren’ stamt uit het latere werk van Agam-
ben, zoals de Homo Sacer reeks (vanaf 1==?) en Profanaties uit /00?. Infancy and History 
is van 1=2<.
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Met de inrichting van de moderne sport als nieuwe cultus lijkt het spel 
steeds verder naar de achtergrond verdwenen. Het niveau van organisatie, 
hiërarchievorming en reglementering is in meer dan een eeuw ‘versporting’ 
explosief gestegen. Dit is de tweede, feitelijk meest dominante pijler van 
de epistemische split bij het ontstaan van de moderne sport. De eerste 
pijler, zo hebben we gezien, bestaat uit het accentueren en idealiseren van 
de spelmatige kant van sport, met als doorgeschoten variant de commer-
ciële ‘spektakelmaatschappij’ van Guy Debord. De andere pijler van deze 
epistemische spreidstand wordt gevormd door interne systeemcontrole 
en maakbaarheid, met als doorgeschoten variant het technocratische 
besturingsapparaat binnen de hedendaagse sport. De dragende waarden 
hiervan, systeemcontrole en maakbaarheid, blijken in de praktijk de 
sturende waarden voor de moderne sport.

In bovenstaande tekst uit /00;, de Nederlandse Code Goed Sport-
bestuur, een gestolde momentopname uit de genealogie van de moderne 
sport, is het vermeende ludieke gehalte van sport-als-spel naar de achter-
grond verdwenen. Het publiekelijk aankondigen en uitdragen van een 
Code binnen een bepaalde praktijk kan beschouwd worden als een 
modern ritueel. Met dit meerledige ritueel, de aankondiging, vaststelling 
en het trouw zweren aan de Code Goed Sportbestuur, zijn aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw de geledingen binnen de Nederlandse sport 
gesloten om de continuïteit van het systeem te garanderen. Bovenstaande 
tekst is exemplarisch voor de mate van sterilisering en verstarring die het 
overwaarderen van dergelijke rituelen teweegbrengt. 

Agamben maakt in Infancy and History nog een ander relevant onder-
scheid, namelijk dat tussen ‘koude’ en ‘warme’ samenlevingen (Agamben 
G., 1==: (1=2<), p. 22). Ik voeg hier voor deze studie naast ‘samenle-
vingen’ ook ‘domeinen’ aan toe (zoals de moderne sport), als de repre-
sentatieve dragers van onze Westerse samenleving. In een ‘koud’ domein 
is de rituele sfeer explosief gegroeid ten koste van de ruimte voor spel. 
Terwijl dit binnen ‘warme’ domeinen precies andersom is. Daar is het 
spelmatige verabsoluteerd en verworden tot een modernistisch spektakel, 
terwijl de rituele ‘aXoeling’ is verdwenen en daarmee de synchronie. 
Het rituele en spelmatige zijn echter niet tegengesteld aan elkaar, maar 
vormen samen een duale structuur die elke samenleving nodig heeB: 
“Ritual and play appear, rather, as two tendencies operating in every society, 
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although the one never has the e$ect of eliminating the other, and although 
one might prevail over the other to a varying degree, they always maintain 
a di$erential margin between diachrony and synchrony.” (Agamben G., 
1==: (1=2<), p. 2;). Binnen ‘oververhitte’ samenlevingen en domeinen 
ontbreekt de structuur; zij dreigen te ontsporen omdat alles op losse 
schroeven is komen te staan. De van origine Poolse socioloog en 9losoof 
Zygmunt Bauman (1=/? – /012) typeert onze tijd als de ‘vloeibare’ fase, 
waarin – in Agambens termen – volop ‘verhitting’ plaatsvindt (Bauman, 
/011 (/002)). De moderniteit volgt op de ‘vaste’ fase en wordt gekenmerkt 
door een toestand waarin sociale vormen en bestaande instituties hun 
gestalte niet langer kunnen behouden, omdat zij sneller uiteenvallen dan 
de tijd die nodig is om ze vaste vorm te geven, of om ze te transformeren 
van diachronie naar synchronie, zoals Agamben zou zeggen. Het lijkt 
of de ‘koude’ verwording van de moderne sport, met een aanhoudende 
stortvloed aan ‘moderne’ rituelen (zoals het verkondigen van Codes, het 
houden van tribunalen, het sluiten van Akkoorden en het afsluiten van 
reglementen), feitelijk een masker is voor het sacrerende smeltproces dat 
in haar binnenste onomkeerbaar plaatsvindt.

Als we Agambens analyse van de binaire werking van spel en ritueel 
doortrekken, dan moet zelfs in de moderne sport als gesacreerde praktijk 
nog altijd een residu van het oorspronkelijke, ‘zuivere’ spel verborgen zijn: 
“… here too, at the end of the game, the toy turns around into its opposite 
and is presented as the synchronic residue which the game can no longer 
eliminate.” (Agamben G., 1==: (1=2<), p. 2=). Zoiets wordt zichtbaar in het 
vrouwenvoetbal en resoneert ook in de uitspraak van de oudere Maradona 
in de documentaire Diego Maradona van Asif Kapadia uit /01=: “For me 
a football was the most beautiful toy. *is was my salvation.” Hier eert hij 
de bal als speelgoed, als profanerend relikwie, in het voetbalcircus dat 
hem eerst groot heeB gemaakt, en uiteindelijk ook heeB verketterd. Maar 
ondanks alles eert Diego de bal als zijn redding, steeds opnieuw. En ook de 
jonge turntalenten uit de onthullende documentaire Turn! hebben hun 
speelvermogen ondanks alles weten te behouden. Met eigen rijmpjes en 
stoeipartijen ‘ontheiligen’ zij op diachronische momenten de dwingende 
disciplineringsnormen van de moderne sport. Zij bevrijden zich uitein-
delijk van het korset van een topsportcarrière, en ‘profaneren’ daarmee 
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de verkillende, ‘steriliserende’ gebruiken binnen deze hevig gesacreerde 
context. 

En wat was de prijs van het ontstaan van de moderne sport? Lichamelijke 
ruwheid en verspilling zijn vanaf het moment van de geboorte van de 
moderne sport ongewenst verklaard en worden sindsdien expliciet uit 
het sportsysteem verwijderd. Met statuten en reglementen, bloedtesten 
en selectieprocedures, het heTen van boetes en het formuleren van codes. 
Maar ook impliciet, via ongeschreven wetten, ‘omerta’s’ en motto’s, zoals: 
‘No pain, no gain’. Het lijkt tegenstrijdig: in een domein waarin juist het 
lichaam intensief gebruikt wordt, mag dat er niet meer zijn in de volle 
breedte van wat lichamelijkheid brengt, inclusief de wilde, ongecontro-
leerde kanten. De disciplinering van het lichaam is een proces dat al in 
de Verlichting is begonnen, met de cartesiaanse wending naar de rede. 
Het wordt beslecht bij het ontstaan van de moderne sport; het lichaam 
verhuist naar de keerzijde van de sport, naar een verboden dimensie die 
de sport sindsdien even zo goed in haar greep heeB. Het ontkennen van 
het lichaam gaat recht evenredig gepaard met een genadeloos proces van 
despiritualisering (Sloterdijk, /00=, p. 10;) van de sport, ook al stond dit 
haaks op de Olympische idealen van de Coubertin. Vanaf de geboorte 
van de moderne sport is de ongerichte, creatieve verlangensproductie die 
niet alleen libidineuze relaties voedt, maar juist ook sociale praktijken 
(Deleuze, 1=2/, pp. 11:-1//), ‘ondergronds’ gegaan binnen de sport, met 
alle gevolgen van dien. Anders gezegd: deze geest, die de parels en de 
rafels in de sport voedt, kwam eind negentiende eeuw al uit de Ues. 

De paradox van een praktijk die om het lichaam draait maar juist 
dit lichaam buitensluit, vormt de gloeiendhete as waaruit de sport, na 
alle anti-transcendentale, seculariserende processen in de negentiende 
eeuw, als een moderne Phoenix herrijst. Mijn these hier is dat binnen de 
sport de vitalistische oorsprong hersteld dient te worden om een nieuw 
evenwicht te bereiken tussen de Apollinische, anabole krachten en de 
doorgeschoten Dionysische, en daardoor katabole krachten die de sport 
nu in z’n greep lijken te hebben.
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!.& HET DWAALSPOOR VAN SUITS

Uit ‘Europese topclubs. Meer dan een spel.’ (Willems, /00=):

“Is %oetbal absurder dan het leven zelf ? Hee& de grote toneelschrijver Eugè-
ne Ionesco zijn thema gemist? “Homo Ludens,” sprak ze zacht. Ik luisterde. 
“Homo Ludens, de spelende mens als %oorwaarde tot schepping van cultuur. 
Het spel is in de mens en komt tot uitdrukking in de liefde en de dans. En 
ook in het %oetbal.” Ze zweeg. Ze heette Susanna Egri, /- jaar en was we-
reldberoemd als ballerina en choreografe.” 

Voor we verder kunnen, wil ik nog een laatste, pijnlijke stap zetten in 
het deconstrueren van de sport-als-spel mythe. Zoals aangegeven, wordt 
tot op de dag van vandaag vasthouden aan het ontologisch paradigma 
van sport als spel, geënt op het ‘wak van Huizinga’. De actuele, in sport-
9loso9sche kringen populaire variant kent een dominant formalistische 
invulling, een dwaalspoor dat de sport nog verder wegvoert van haar 
vitalistische bron. In de jaren ’20 kwam vanuit de Angelsaksische landen 
een zekere mate van kritiek op het spelbegrip van Huizinga op gang, die 
uiteindelijk vorm kreeg in het werk van de Amerikaanse 9losoof Bernard 
Suits (1=/?-/002), verbonden aan de Waterloo University in Ontario, 
Canada. In zijn werk wordt de ontologische aanname dat sport een spel 
is, niet betwijfeld. Wel vindt volop discussie plaats over de exacte kaders 
waarbinnen sport een spel is en over de regels en randvoorwaarden die 
deze spelopvatting vereist. Een formalistisch spoor dat de moderne sport 
vooral verder heeB gesteriliseerd.

In *e Grasshopper: Games, Life, and Utopia uit 1=2< ontvouwt 
Suits zijn utopische visie op sport als lid van de familie van ‘games’. De 
ambitie is om te komen tot een de9nitie van ‘games’, omdat, zoals Suits 
stelt: “… (we should) look and see whether there is something common to 
all (games).” (Suits, 1=2<). Suits verbindt als eerste het concept ‘game’ aan 
Wittgensteins theorie over taalspelen (Wittgenstein, 1=<;). Deze kruis-
bestuiving valt te begrijpen vanuit de veelal analytisch en pragmatisch 
georiënteerde 9loso9sche voedingsbodem in de Angelsaksische landen. 
In de vorige paragraaf heb ik aangegeven dat deze vergelijking onvol-
doende recht doet aan de diepte van Wittgensteins 9loso9e. Wittgenstein 
is beslist geen reductionist en zou zich niet herkennen in de argumentatie 
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om sport als lid van de familie van (taal)spelen en daarmee als model 
van de wereld te beschouwen./< Laten we desondanks de gedachtegang 
van Suits trachten te reconstrueren. Suits beweert dat sport geen ‘play’ 
(in de zin van: vrijblijvend, onschuldig) zou zijn, maar juist een ‘game’/=, 
een teleologische invulling van het begrip ‘spel’, met meer accent op de 
doelgerichtheid en agonale (strijd-)dimensie:

“To play a game is to attempt to achieve a speci!c state of a$airs (prelusory 
goal), using only means permitted by rules (lusory means), where the rules 
prohibit use of more e3cient in favor of less e3cient means (constitutive 
rules), and where the rules are accepted just because they make possible such 
activity (lusory attitude)… playing a game is the %oluntary attempt to over-
come unnecessary obstacles.” 
(Suits, 1=2<, p. ;1)

Suits introduceert twee aspecten die het in zijn perceptie te vrijblij-
vende karakter van Huizinga’s spelbegrip (‘play’) aanscherpen naar het 
volgens Suits beter te begrenzen begrip ‘game’. Hij redeneert weliswaar 
vanuit diverse ‘geaccepteerde’ takken van sport, zoals golf, hardlopen en 
schaken, maar ook minder vanzelfsprekende ‘sporten’ als poker en dansen 
komen voorbij. Feitelijk completeert hij met zijn werk de uitsluiting van 
de oorspronkelijke, onstuimige en verspillende dimensie van de bron van 
sport. Deze repressieve beweging was op gang gebracht bij de geboorte 
van de moderne sport aan het eind van de negentiende eeuw. Vervolgens 
mislukte de gezochte revival van deze dimensie dankzij de onvolledige 
receptie van Homo Ludens in de jaren ’?0 tot ’20. En tenslotte maakt 
Bernard Suits de klus, ironisch genoeg, de9nitief af in de jaren ’<0.

Ten eerste via het randvoorwaardelijk stellen van de benodigde regels; 
tijdens het sporten accepteren we intern gestelde regels omdat deze 
noodzakelijk zijn voor het behalen van het doel van de betreTende tak 
van sport. Daarbij zijn deze ‘game rules’ primair intern gelegitimeerd, 
in tegenstelling tot ‘moral rules’, die ook een externe motivatie kennen 
(Suits, 1=2<, pp. :0-::). Dit formalistische onderscheid tussen interne en 
extrinsieke doelen van (sport als) games maakt het exploiteren van sport 
ten gunste van externe doelstellingen, bijvoorbeeld ‘citymarketing’, zeer 

/<  Zie voor een vergelijkbare kritiek ook (Agamben G., /01> (/01;), pp. /;0-/;?).
/=  ‘Game’ is in het Nederlands lastig te vertalen, vandaar het gebruik van de Engelse term.
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aantrekkelijk. Suits isoleert sport als een intern gerichte, regelgeleide 
praktijk, die in een ethisch vacuüm kan opereren. Dit kan leiden tot 
radicaal instrumentalisme; het relateren van sport aan externe doeleinden 
en het waarderen van sport op basis van het realiseren van deze niet-sport 
gerelateerde doelen. 

Deze formalistische opvatting van sport wordt tot op de dag van 
vandaag gehuldigd. Zo wordt in het dagblad ‘Trouw’ van 1= oktober /01= 
gereUecteerd op de geslaagde recordpoging van Eliud Kipchoge om de 
marathonafstand binnen de magische grens van / uur te lopen. ‘Is dit nog 
wel sport?’, zo luidt de vraag. Kipchoge overbrugde de historische afstand 
van ;/,1=? km in 1.?=,;0, binnen een minutieus geregisseerde race. De 
Nederlandse sport9losoof Ivo van Hilvoorde vindt zo’n recordrace geen 
‘echte’ sport meer: “Stellen we niet iets centraal wat niet centraal hoort 
te staan, namelijk extreme recordtijden? Drijven we niet af van waar de 
sport oorspronkelijk %oor bedoeld was? Daarmee bedoel ik: een strijd tussen 
atleten op een bepaalde afstand en kijken wie het snelste is. Wat je nu ziet 
gebeuren is leuk, maar het hoort meer in de categorie ‘Guinness Book of 
Records’. In dat opzicht is dit een andere sport aan het worden.” (Derbal, 
/01=). Waarbij de ‘strijd tussen atleten’ gelijk kan worden gesteld aan het 
game-begrip van Suits. Vergeten wordt dat de tweede pijler van het door 
Suits geïntroduceerde sport-als-game begrip juist de doelgerichtheid van 
deze regelgeleide praktijk is. Hij introduceert het onderscheid tussen een 
‘prelusory goal’, het doel van een sport dat voorafgaat aan de speci9eke 
wedstrijd op dag x, en een ‘lusory goal’: het interne doel van de activiteit 
zelf. Deze zienswijze is inmiddels volledig geaccepteerd binnen de sport(-
9loso9e) en heeB gemaakt dat winnen, het doel van een ‘game’ vanaf nu 
voorop staat. In het bovengenoemde voorbeeld bestaat ‘winnen’ uit het 
vestigen van een nieuw wereldrecord op de marathonafstand. Overigens 
sanctioneert dit door de sport zelf geïnternaliseerde standpunt het e\-
ciëntie ethos waar de moderne sport aan ten gronde dreigt te gaan. Het 
verklaart ook de jacht op het beste materiaal (zoals de snelste schoenen, 
schaatsen, 9etsen) en het tarten van grenzen, zoals de WADA dopinglijst. 

Om te voorkomen dat de essentie van spel verloren gaat, introdu-
ceerde Suits nog wel als voorwaarde dat de spelers binnen de context 
van een ‘game’ een ‘lusory attitude’ moeten hebben; een speelse, ludieke, 
ontspannen houding. Hij heeB dit vervat in een utopisch vergezicht over 
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hoe het spelen van een ‘game’ bij kan dragen aan ‘the ideal of existence’ 
(Suits, 1=2<, pp. 1>?-120). In zijn Utopia is ‘game playing’ de enige 
intrinsiek motiverende bezigheid, omdat elk ander streven instrumenteel 
is en in het Utopia van Suits dus niet meer nodig zou zijn. Hier begaf 
Suits zich op ethisch glad ijs, zo realiseerde hij zich ook; immers, niet alle 
mensen willen hun leven lang intrinsiek gestuurde ‘games’ spelen. *e 
Grashopper eindigt met de vraag of dit Utopia dan wel reëel en nastre-
venswaardig is. Voor sommigen zou het leven te leeg worden, als het enkel 
nog om het spelen van ‘games’ zou draaien.

De vraag komt op in hoeverre deze hele argumentatie eigenlijk nog 
over sport gaat. Het lijkt een door pragmatisme en essentialisme verlamde 
zoektocht naar antwoorden op existentiële vragen. En toch is het 
werk van Suits door de sport(9loso9e) opnieuw – na de Coubertin en 
Huizinga – geadopteerd als legitimatie van de massaculturele, qua moraal 
ver doorgeschoten praktijk die de moderne sport in de jaren ’<0 al was. En 
nog steeds geldt, zoals eerder aangegeven; het gelijkstellen van sport aan 
spel berust op een misinterpretatie van Homo Ludens. Desondanks leunt 
het huidige veld-van-weten in de sport en masse op het formalistische 
dwaalspoor dat Suits heeB getrokken. Het trekt de sport steeds verder 
weg van haar essentie. Gelukkig klinkt ook binnen de sport9loso9sche 
gemeenschap een steeds kritischer geluid over de verstikkende invloed 
van het werk van Suits. De bekendste vertegenwoordigers hiervan zijn 
William Morgan (1==;) (/00<), Robert Simon (1=<?), Deborah Vossen 
(/012) en Scott Kretchmar (/002). Met name Kretchmar publiceert 
regelmatig kritische artikelen waarin het formalistische game-begrip van 
Suits ter discussie wordt gesteld, gevolgd door verkenningen van een meer 
contextuele benadering van sport, zoals Games and Fiction: Partners in 
the Evolution of Culture (Kretchmar S., /012).

De epistemische split, de archè binnen het dwaalspoor van Suits wordt 
echter niet gezien, laat staan geprofaneerd. De aanhoudende validatie 
van de ontologie van sport als spel, zelfs als geformaliseerde ‘game’, is nog 
steeds gaande; het lijkt de heilige graal waar de moderne sport omheen 
blijB dansen.:0 En in de verte blijB deze impliciete ontologie ondanks alle 
:0  Dit heeB ongetwijfeld ook te maken met de opkomst van esports en (digitale) gami!cati-

on, fenomenen die de jongste generaties in rap tempo veroveren. De discussie of dit ‘echte’ 
sport is of entertainment, lijkt nog maar net op gang te zijn gekomen binnen de sportwe-
tenschap.
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kritiek en varianten toch gebaseerd op Huizinga’s spelbegrip uit Homo 
Ludens. Daarom zal ik aan het eind van dit eerste hoofdstuk nogmaals 
reUecteren op diens spelbegrip. 

!.' SPEL, SPORT EN SACRALITEIT

“En de %oetballer? Hij schaamt zich niet – althans wanneer hij geen blonde 
Hollander is – om God te smeken om hulp %óór de wedstrijd en Hem te 
danken na het doelpunt. Hij zakt midden op de grasmat zonder schaamte 
op de knieën en slaat een kruis. De onbevangen %oetballer als ons aller %oor-
beeld.” (Bodar, /012, p. ;;)

Met deze opmerkelijke observatie eindigt historicus, cultuur9losoof en 
priester Antoine Bodar de Huizinga-lezing /012, met als prikkelende titel 
Leven alsof God bestaat. In zijn betoog ‘actualiseert’ Bodar Huizinga als 
cultuur9losoof en onderstreept daarbij diens bevindingen over sport. 
Huizinga heeB, zo beweert Bodar, meer dan terecht geconcludeerd 
dat sport al in de jaren ’:0 van de vorige eeuw geen spel meer was. Als 
voornaamste oorzaak wijst Bodar op het verlies van de verbinding met de 
archaïsche sacrale cultus, zoals nog wel aanwezig in de Griekse oudheid, 
waar atleten zich met spel en prestaties primair richtten op de goden:1. 

Bodar meent in het cultuurhistorische werk van Huizinga de invloed 
te zien van de Italiaans-Duitse theoloog Romano Guardini. De persoon-
lijke aantekeningen van de jonge Huizinga in Guardini’s klassieker Vom 
Geist der Liturgie uit 1=1<, in het hoofdstuk ‘Vom Spiel der Liturgie’, 
zijn bewaard gebleven. Huizinga verwijst hier zelf niet naar in de eerste 
uitgave van Homo Ludens. Pas bij de herziene druk van Homo Ludens 
uit 1=;0 voegt Huizinga als voetnoot toe: “De innige samenhangen 
tussen heilig mysterie en spel zijn op tre$ende wijze aangeroerd door 
Romano Guardini…. Ook de liturgie is in hoogste instantie: “zwecklos, 
aber doch sinnvoll”.” Geciteerd in (Bodar, /012, p. /0). In tegenstelling tot 
Huizinga’s interpretatie wil Guardini volgens Bodar juist benadrukken 
dat de zin van de liturgie:/ (in zichzelf doelloos) samenvalt met de heilige 
handeling zelf. Huizinga heeB dit inzicht binnen Homo Ludens verengd 

:1  Deze vergelijking met de veronderstelde nog ‘zuivere’ varianten van sport en spelen in de 
Griekse oudheid kent vele volgers en varianten, van de Coubertin tot Peter Sloterdijk.

:/  Huizinga gebruikt hier in Homo Ludens ook wel de term ‘cultus’ voor.
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tot zijn opvatting dat spel weliswaar een doel (‘zin’) heeB, maar slechts 
tot het einde van het spel, totdat het spel uit is. De ‘waarheid’ (lees: ernst) 
van de liturgie of cultus doet er volgens Huizinga in het spel juist niet toe. 

Al eerder wees ik op het ontologisch vacuüm waarin de moderne sport 
kon Uoreren. In Homo Ludens zien we deze leegte ook weerspiegeld; 
Huizinga zocht in de jaren ’:0 houvast bij ‘het spel-element der cultuur’ 
als vluchtweg voorbij de dreigende chaos binnen Europa en de rest van de 
wereld. De sacrale oorsprong van het spel is hierbij wel geoTerd. Huizinga 
kiest zijn voorbeelden van heilig spel uit voorbije, zogenaamd ‘primitieve’ 
cultushandelingen, bijeengebracht onder de naam ‘potlatch’. De conno-
taties die hij hieraan geeB, zijn opvallend pejoratief: “Primair schijnt 
mij in het geheele complex, dat men ‘potlatch’ noemt, het agonale instinct, 
primair is het spel der gemeenschap tot verhooging van de collectieve of 
individueele persoonlijkheid. Het is een ernstig spel, een rampzalig spel, een 
bloedig spel somtijds, een heilig spel, maar niettemin een spel.” (Huizinga J., 
/00< (1=:<), p. <=). Hier zijn we getuige van het onderscheid dat Huizinga 
vanaf nu zal aanbrengen tussen het spel in de moderne tijd en haar ‘archa-
ische’ sacrale dimensie. Dat is iets van het verleden, te ernstig ook, en 
hoort niet meer bij het ludieke spelbegrip dat Huizinga wil accentueren.

Hier is helaas sprake van het spreekwoordelijke kind dat met het 
badwater is weggegooid. De Franse socioloog en 9losoof Roger Caillois 
(1=1:-1=2<) pakt Huizinga al in 1=?0 stevig aan op dit punt: “… je me sépare 
de lui sur un point décisif. Je nu crois pas que les formes des jeux et des cultes, 
parce qu’elles prennent un soin égal de se séparer du cours ordinaire de l’exi-
stence, occupent pour autant par rapport à celle-ci une situation équivalente, 
ni qu’elles recouvrent pour cette raison un contenu identique.” (Caillois, 
1=?0, p. /11). Waar Huizinga cultus en spel gelijkschakelt, vergeet hij het 
belangrijkste in te sluiten, namelijk de sacrale oorsprong die in de cultus 
wel aanwezig is. Caillois is één van de eersten in de tijd van Huizinga die 
de verbinding maakt tussen het spel en het sacrale::. Zijn inspiratie deed 
hij in zijn jonge jaren op bij surrealistische kunstenaars als André Breton 
en Salvador Dalì. Later verschoof Caillois’ interesse naar sociologie, 
etnologie en 9loso9e; het in die jaren opkomende Franse structuralisme 

::  De in dit verband door sommigen relevant geachte tekst van sportsocioloog Ruud Stok-
vis, Lege kerken, %olle stadions (Stokvis, /01;), gaat voorbij aan deze relatie en blijB daar-
door beperkt tot een descriptieve weergave van sport als vermeend substituut voor religie.
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trok hem in het bijzonder aan. Hij ging om met bekende intellectuelen 
als Georges Dumézil, Marcel Mauss, Michel Leiris en Alexandre Kojève. 
In zijn kritische werk verwijt Caillois Huizinga te gemakkelijk voorbij 
te zijn gegaan aan de cruciale relatie tussen spel en sacraliteit. Huizinga 
sloot daarmee naadloos aan bij de seculariserende tijdsgeest. De associatie 
tussen spel en sacraliteit in termen van religie moest vermeden worden. 
Deze antireligieuze tendens verklaart via een ander spoor opnieuw de 
vlekkeloze receptie van Homo Ludens binnen de moderne sport. 

Caillois vertegenwoordigt een ongemakkelijk inzicht in de essentie van 
spel en dus, als we nog even vasthouden aan de sport-als-spel ideologie, 
in de essentie van sport. Enerzijds benadrukt hij dat er sprake is van 
een pluriform spelbegrip, wijzend op het reductionisme van Huizinga, 
maar bovenal legt Callois een wederkerig verband tussen spel en sacra-
liteit. Het spel en het heilige bieden ons allebei de bescherming tegen 
de wrede werkelijkheid van het profane leven. Het spel biedt daarin een 
vorm zonder inhoud, waaraan de deelnemers zich over kunnen geven 
voor de duur van het spel, beschermd door de regels die enkel binnen deze 
tijdsduur gelden: “… le jeu repose, détend, distrait de la vie et fait oublier 
dangers, soucis, travaux.” Het heilige is ook betrokken op het echte leven, 
maar dan op een totaal andere wijze, vanuit een zuivere, bovenmense-
lijke inhoud: “… le sacré est le domaine d’une tension intérieure auprès 
de laquelle c’est précisément l’existence profane qui est détente, repos et 
distraction.” (Caillois, 1=?0, p. /1/). Het heilige wekt ontzag en ontwapent 
ons; het is een ‘tremendum’ en ‘fascinans’, in tegenstelling tot het spel, 
een door de mens ontwikkeld fenomeen.

Maar de moderne sport is toch juist ontstaan op de drempel van de 
moderniteit, binnen de in religieus en cultureel opzicht verarmde negen-
tiende eeuwse samenleving? Zeker, alleen is het sacrale nooit helemaal 
verdwenen uit de sport. Uit het werk van Caillois kan geconcludeerd 
worden dat het sacrale ook in de moderniteit nog de entree biedt naar een 
‘verticaliteit’ die verloren is gegaan:;, en daarmee naar de levensader waar 
de moderne sport bij haar geboorte van afgesneden is geraakt. Pogingen 
om deze visie te negeren zien we breed in het veld-van-weten over sport. 
Bernard Suits en zijn Angelsaksische volgers kennen Caillois niet of 

:;  Sloterdijk zet sport neer als de ‘fysieke oefenmethode’ bij uitstek om de mens via asceti-
sche oefenvormen van ‘homo immunologicus’ door te laten groeien naar de ‘bovenmens’ 
waar Nietzsche naar verwees in Also sprach Zarathustra uit 1<<: (Sloterdijk, /00=).
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negeren zijn werk. Zelfs kritische geesten als Elias en Dunning menen dat 
Caillois vooral de ‘onechtheid’ van spelen zou hebben benadrukt (Elias, 
/002, p. 1;;). De kwali9catie ‘onecht’ komt in de teksten van Caillois niet 
voor en lijkt daarmee vooral het betoog van Elias en Dunning te dienen, 
waarin zij pleiten voor een waarde neutrale de9nitie van het begrip ‘spel’ 
(en dat vervolgens zelf niet waarmaken). Caillois hanteert overigens ook 
termen als ‘verspilling’ en ‘mysterie’ in relatie tot spel (Caillois, 1=>1, pp. 
:-=). En hij is kritisch op de groeiende professionalisering binnen de sport, 
overigens net als Huizinga, maar wel met een andere lading: “4uant aux 
professionnels, boxeurs, cyclistes, jockeys ou acteurs qui gagnent leur vie sur le 
ring, la piste, l’ hippodrome ou les planches, et qui doivent songer à la prime, 
au salaire ou au cachet, il est clair qu’ ils ne sont pas en ceci joueurs, mais 
hommes de métiers. 4uand ils jouent, c’est quelque autre jeu.” (Caillois R., 
1=?<, p. :>).

Tijdgenoot Georges Bataille, archivaris, 9losoof en schrijver van 
enkele scabreuze erotische geschriBen, was voor Caillois een welkome 
bondgenoot bij het valideren van de rol van het sacrale in de moderniteit; 
beide auteurs verwijzen ook wederzijds naar elkaars werk, zoals blijkt uit 
(Caillois, 1=?0, p. 1:) en (Bataille G., 1=?2, p. /?0). Wat vertelt zijn werk nog 
meer over sacraliteit? De 9loso9e van Bataille is verre van systematisch, of 
het moet zijn: diens gebrek aan systematiek:?. Zijn leven lang is hij, onder 
invloed van Nietzsche, maar ook Hegel en Heidegger, op zoek geweest 
naar de uitersten van het menselijk denken en handelen. Zijn erotische 
werken kunnen beschouwd worden als een extatisch ‘uitschrijven’ van 
de in woorden amper te bevatten grenservaring die hij hierin zocht. In 
zijn overtuiging dat de werkelijkheid een continu, stromend, rusteloos 
karakter heeB, is Bataille misschien nog extremer dan Nietzsche: “Mais la 
vie est mouvement et rien dans la mouvement n’est à l’abri du mouvement.” 
(Bataille G., 1=?2, p. 11/). Net als Nietzsche is hij ervan overtuigd dat het 
leven geen ultieme synthese kent en onophoudelijk verder gaat; het kolken 
van het zijn komt nooit tot rust. We zijn onderdeel van een heterogene 
‘%olonté de chance’, zo luidt zijn interpretatie van Nietzsches Wille zur 
Macht. Ook spel dicht Bataille daarbij een belangrijke rol toe; het is – net 
als bij Nietzsche – een metafoor voor het leven: 

:?  Batailles appèl om vanuit het niet-weten te 9losoferen, voorbij de grenzen van de gangba-
re rationaliteit, heeB mijn denken door de jaren heen (en daarmee deze studie) in sterke 
mate beïnvloed. Zie bijvoorbeeld (Meeuwsen, 1==1).
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“Vouloir la chance est l’amor fati. 
Amor fati signi!e %ouloir la chance, di$érer de ce qui était. 
Gagner l’inconnu et jouer. Jouer, pour l’un, c’est de risquer de perdre ou de 
gagner.
Pour l’ensemble, c’est dépasser le donné, aller au-delà. Jouer est en dé!nitive 
amener à l’être ce qui n’était pas (en cela le temps est histoire).”
(Bataille G., 1=2: (1=;?), p. 1;0).

Opnieuw een idealistische visie op de bevrijdende functie van het spel, zij 
het ingegeven door een diepe existentiële angst: de angst voor de dood. 
Als geen ander werd Bataille in zijn leven en werk gestuwd door een 
voortdurend terugdeinzen voor de grens van het leven; ook de Westerse 
samenleving typeert hij als gedreven door dezelfde angst: “Nous %oulons 
vivre comme si déjà la mort n’existait plus, comme si nous pouvions limiter 
le monde au travail e3cace et aux commodités.” (Bataille G., 1=2> (1=?1-
1=?:), p. 1<=). Net als de extatische grensoverschrijding die hij binnen zijn 
erotisch werk manifesteert, zocht Bataille ook in zijn 9loso9sche publi-
caties steeds de uiterste grens van het denken, daar waar het niet-weten 
begint. Zelfverlies en het ‘buiten-zichzelf-zijn’ zijn de voorportalen van de 
heilige doodsangst die het leven in zijn ogen drijB: “Ce qui nous donne le 
plus d’ horreur est la mort et dans le sentiment du sacré, l’existence est %oisine 
de la mort…” (Bataille G., 1=2> (1=?1-1=?:), p. 1<<). Bataille schuwde niet 
bestaande grenzen op te rekken, zowel in zijn persoonlijk leven als in zijn 
9loso9sche publicaties. Sterker nog, de excessieve grensoverschrijding (‘la 
transgression’) vormde een bewuste methodische keuze; voorbij de grens 
ligt volgens Bataille een wijsheid (‘le non-savoir’) die in de geordende 
wereld en de reguliere wetenschapsbeoefening niet voorhanden is. 

Een ander mogelijk aangrijpingspunt voor deze archeologische analyse 
van de sport-als-spel mythe, is de relatie die Bataille legde tussen sacra-
liteit en transgressie. Tegenover de wereld van de ordening, die van de 
politiek en de economie – dus ook van de moderne sport als regelgeleide 
praktijk – stelde Bataille de sacrale wereld. Tot zover loopt zijn onder-
scheid nog parallel aan dat van Huizinga: het sacrale hoort niet bij het 
ludieke spel dat de moderne sport kenmerkt, volgens de gangbare inter-
pretatie van Homo Ludens binnen de moderne sport. Maar vervolgens 
heeB Bataille een fundamenteel andere afslag gekozen: binnen het sacrale 
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schuilt volgens hem ‘ la part maudite’ (het vervloekte deel), het ongekende, 
het domein van de extase en de verspilling, enkel nog door transgressie 
te bereiken, omdat God dood is verklaard en we ‘blootgesteld zijn aan 
het opene’, om met Heidegger te spreken (Heidegger, 1=/2, pp. ?/-?=). 
De sacrale wereld absorbeert het overschot aan energie dat de wereld van 
de ordening produceert: “Toujours dans l’ensemble une société produit 
plus qu’ il n’est nécessaire à sa subsistance, elle dispose d’un excédent. C’est 
précisément l’usage qu’elle en fait qui la détermine.” (Bataille, /01; (1=;=)). 
Hij stelt dat juist in onze moderne, geseculariseerde en steriele wereld 
sacraliteit onmisbaar is voor het ervaren van individuele ‘soevereiniteit’ 
(onaantastbaarheid). Een interessante gedachte in relatie tot Huizinga’s 
typering van de moderne sport als een gesteriliseerd domein. Binnen het 
domein van het sacrale is transgressie geëigend, bijvoorbeeld via erotiek, 
kunst of tijdens een ritueel. Het oTer (‘le sacri9ce’) is het begrip dat 
Bataille hierbij centraal stelt: “Le sacri!ce détruit ce qu’ il consacre. Il n’est 
pas tenu de détruire comme le feu, seul le lien qui enchaînait l’o$rande au 
monde de l’activité pro!table est tranché, mais cette séparation a le sens d’une 
consumation dé!nitive ; l’o$rande consacrée ne peut être rendue à l’ordre 
réel.” (Bataille, /01; (1=;=), pp. ?2-?<) Natuurlijk zijn regels en verboden 
nodig om onze samenleving in stand te houden, maar deze dienen wel zo 
nu en dan overschreden te worden om hun betekenis te houden. In onze 
geseculariseerde tijd staan zowel het oTer als het sacrale als noodzakelijke 
component van het leven zwaar onder druk.

Zoals aangegeven, dichtte Bataille ook het spel een belangrijke functie 
toe, niet alleen als onderdeel van de ‘volonté de chance’, maar ook bij het 
ervaren van het sacrale. In zijn visie zijn dit overigens twee kanten van 
dezelfde medaille. Biograaf Robert Sasso classi9ceert de 9loso9e van 
Bataille zelfs als Une Ontologie du Jeu (Sasso, 1=2<). Volgens Bataille wordt 
de mens enerzijds gedreven door de geaccepteerde ‘désir de prendre’, 
het streven naar orde, rust en bezit. Maar daarnaast kent de mens ook 
altijd een donkere kant, ‘le désir de se perdre’, het verlangen zichzelf te 
verliezen, dat bijvoorbeeld zichtbaar wordt in de roes, seksualiteit en de 
waanzin. Hierbij gaat het om een nutteloze verspilling van het overschot 
aan levenskracht, via het bereiken van een extatisch moment, door 
Bataille ‘ l’expérience interieure’ (Bataille, 1=;:) genoemd. Deze mystieke 
ervaring valt in de verte te vergelijken met de kick of Uow die sporters 
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nastreven. Het is een soort ‘zelfverlies’ dat bereikbaar is binnen fysieke 
ervaringen in de sfeer van seksualiteit en kunst, maar ook bij een riskante 
grenservaring die de dood tot gevolg kan hebben. Bataille typeert trans-
gressieve ervaringen in onze tijd als een echo van het sacrale oTer binnen 
de cultus van archaïsche culturen, zoals de Azteken. Het lijkt of risico-
sporten als skydiving, wing suit Uying, alpinisme, snowboarden, parag-
liding of BMX-9etsen, een vergelijkbare transgressieve tendens kennen; 
het leven staat immers werkelijk op het spel in deze sporten. Maar ook 
binnen ‘gereglementeerde’ sporten als voetbal, boksen, wielrennen en 
hardlopen, toont de zucht naar grensoverschrijdende ervaringen zich 
regelmatig, bijvoorbeeld bij agressieve overtredingen en aan de 9nishlijn 
van duursportevenementen. 

Welk oTer wordt hier nu eigenlijk gebracht, en ten dienste van welk 
heilig doel? Het eerste lijkt nog wel op te gaan; sporters beweren heel wat 
op te moeten oTeren: hun jeugd, hun beschikbaarheid, hun lichaam, het 
ervaren van andere geneugten. Prestaties bereiken binnen het sporten, 
ook als het spelmatige aspect voorop staat, vereist een lichamelijke disci-
pline die haaks staat op de excessieve context van de extatische grenser-
varing waar Bataille op doelt. Voor een atleet is het beter om geen alcohol, 
drugs of andere genotsmiddelen te gebruiken, evenals overprikkeling in 
de sfeer van geweld en seksualiteit. De praktijk is anders; veel sporters 
worstelen met de verleiding om de roes op te zoeken. In de documentaire 
over Maradona uit /01= is zijn aBakeling als gevolg van het toegeven aan 
diverse verleidingen, pijnlijk in beeld gebracht: “When you’re on the pitch, 
life goes away. Everything goes away… It was a heavy price to be so famous.” 
Ook de Nederlandse turner en ‘Lord of the Rings’ Yuri van Gelder 
bleek tijdens zijn carrière een notoire feestganger en cocaïnegebruiker. 
En ex-wielrenner Lieuwe Westra kon de verleiding niet weerstaan om 
gebruik te maken van diverse verrijkende middelen:

“Ik spoot +inke doseringen cafeïne in mijn lijf. Ik +ipte dan door de bus 
heen. Ik wilde het ook %oelen. Ik wilde %oelen dat mijn lichaam een reactie 
gaf op de injecties, anders geloofde ik er niet in. Het was hetzelfde als met 
hardcorefeesten. Ik stuiterde als een waanzinnige heen en weer, het zweet 
stond op mijn rug, het bonkte in mijn hoofd. Ik draaide helemaal door, 
klaar om dwars door alle pijngrenzen te gaan. Alles liep rood aan. Ik had de 
kleur van een rijpe tomaat. Ik was één grote bom energie. Die energie moest 
zich dan ophopen tot een explosie van kracht op de !ets.” 
(Sijtsma, /01<, p. 11:)
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Dergelijke middelen worden binnen de context van de moderne sport 
doping genoemd. Niet alleen een eerlijk verloop van de wedkamp, maar 
ook de eigen lichamelijke gezondheid wordt met het gebruik ervan op 
het spel gezet. Bij de gebruikers ontbreekt het besef van deze risico’s, 
sterker nog; al was dit er wel, dan zou het nog een oTer zijn waartoe men 
bereid is. Het criterium bij doping is of bepaalde middelen een ‘presta-
tieverhogend’ eTect hebben. Is dit eTect vergelijkbaar met de extase die 
bedoeld wordt binnen de ‘expérience interieure’ van Bataille? Geven dit 
soort piek ervaringen toegang tot ‘ la part maudite’? Het sacrale aspect, 
in termen van zelfverlies binnen een heilig ontzag voor het hogere, lijkt 
binnen dergelijke ervaringen te ontbreken. Een andere ex-wielrenner, 
Somas Dekker, doet in dezelfde periode ook een boekje open over de 
excessieve dimensie binnen het wielrennen:

“Maar bij de profs komt er tijdens een trainingskamp wijn op tafel en wordt 
er in de bar elke avond gezopen. De renners gaan uit en niemand doet er 
moeilijk over. Het hoort erbij, blijkbaar. Het komt niet eens in me op om nee 
te zeggen als Michael Boogerd me vraagt of ik meega naar de hoeren. Ik %oel 
me vereerd dat ik mee mag. En dus zitten we later met z’n vijven in de auto, 
op weg naar Sauna Diana… Als we klaar zijn loop ik naar beneden. In de 
bar zitten de andere renners al op me te wachten. We rekenen af en rijden 
terug naar het hotel. De %olgende morgen !etsen we weer over modderige 
bospaadjes.” 
(Zonneveld T., /01>, p. ;>) 

Transgressief gedrag als initiatieritueel? Uit deze citaten van mannelijke 
topsporters zou kunnen worden geconcludeerd dat het opzoeken van de 
excessieve dimensie in de sport genderspeci9ek is. Niets is minder waar, 
alleen manifesteert de zucht naar transgressie zich anders bij vrouwelijke 
sporters. Bij vrouwen slaat de excessieve behoeBe eerder ‘naar binnen’ en 
toont zich als overmatig veel trainen, faalangst, perfectiedrang of dwang-
matige gerichtheid op de eigen gezondheid. 

Blessures, anorexia en overtraindheid zijn hier de meest bekende 
symptomen van. Ex-judoka Edith Bos beschrijB haar overmatigheid 
gedurende haar loopbaan als volgt:

“Ik ben wereldkampioen, maar wat is er in vredesnaam zo bijzonder aan, 
vraag ik mezelf aldoor af. Ik schaam me %oor die gedachte, durf die met 
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niemand te delen, bang als ik ben dat iedereen me ondankbaar zal vinden. 
Ligt het aan mij? Als de festiviteiten %oorbij zijn, peins ik hoe het nu verder 
moet. Ik ben er snel uit: gewoon verdergaan op de ingeslagen weg. Dus kei-
hard blijven trainen. Dat is mijn houvast, wat moet ik anders? Ik ben nu 
eindelijk de beste, dat wil ik blijven ook. Dat de verwachtingen die ik daar-
bij had hoger waren dan hoe ik me nu %oel, moet ik vergeten. Als vrienden 
vragen hoe ik me %oel nu ik mijn grote doel heb bereikt, zeg ik: “Ik ben er 
nog steeds niet. Genieten is %oor later. Er is nog veel meer te winnen.” Mijn 
honger naar nog meer prestaties is niet te stillen en ik pak mijn trainingsre-
gime weer op. Ik doe weer precies hetzelfde als in de %oorbereiding op het 
WK, leef in mijn eigen wereld. De rest is van ondergeschikt belang.” 
(Bosch, /01>, p. 11/)

Maartje Paumen, oud-aanvoerder van het Olympisch vrouwenhoc-
keyteam, meent dat het leven als topsporter van haar een ander mens 
heeB gemaakt:

“Ik ben extreem, ik weet dat ik avonden door kan halen en op het maxi-
mum kan leven. Daarnaast leid ik een normaal leven. Buiten het veld ben 
ik een ander persoon dan in de sport. Maar als topsporter heb je een apart 
leven, zeker als je in de schijnwerpers staat. Ik zet %oor toernooien alles aan 
de kant, dan kan ik heel egoïstisch zijn en telde alleen het hockey.” (Paumen, 
/012, p. 11>)

Het fenomeen anorexia is nog steeds een taboe binnen de sport, terwijl 
deze vorm van grensoverschrijding nog steeds groeit. Zo wilde atlete 
Jip Vastenburg vanaf haar juniorentijd zo licht mogelijk zijn, vanuit het 
waanidee dat zij dan nog harder zou kunnen lopen. Met een training-
somvang van 1>0 kilometer per week zocht Vastenburg de grenzen op 
door structureel te weinig calorieën in te nemen. Zij menstrueerde acht 
jaar lang niet meer en was soms negen van de twaalf maanden gebles-
seerd. Met een verstoorde hormoonbalans wist zij in /01? op de 10.000 
meter toch Europees kampioen te worden bij de beloBen. Maar het lukte 
haar niet er van genieten: “Ik lag twee dagen na die titel huilend in bed. Zo 
ongelukkig was ik. Na die prestatie viel ik meteen in een soort dal. Het jaar 
erna was het niet veel beter.” (Suchtelen, /0/0). Het meest schrijnende was 
dat niemand in haar directe (sport-)omgeving haar wees op de risico’s van 
haar dwangmatig gedrag, zeker niet haar coach. Het ging sportief toch 
goed? Vastenburg nu: “We zeiden wel dingen als dat ik ‘ klaar’ moest zijn 
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%oor een bepaalde wedstrijd. Met klaar werd bedoeld dat ik droog moest 
zijn, op gewicht. Daar was ik het zelf ook mee eens.” (Suchtelen, /0/0).

Dwangmatig, risicovol gedrag, mateloosheid, middelengebruik en 
faalangst; is het niet bijzonder dat hier sprake van is binnen de ‘vormende’ 
disciplineringspraktijk van de moderne sport? En dat een hausse aan 
persoonlijke getuigenissen ons overspoelt, met schokkende verhalen 
van binnenuit. Bekende topsporters, voetballers, wielrenners, turnsters, 
atleten of vechtsporters; allemaal willen zij na hun loopbaan en plein 
public ‘opbiechten’ hoe bang zij eigenlijk waren, of hoezeer zij gezondigd 
hebben. Wat spreekt hieruit? Ook de literatuur over de rauwe kanten van 
het supportersbestaan is niet om aan te slepen. Getuigenissen waarin het 
hooliganisme in zijn historische context wordt geplaatst, voorzien van 
een romantiserende ondertoon. Zo steekt PEC Zwolle supporter Friso 
Schotanus zijn bewondering niet onder stoelen of banken, als hij de 
verhalen over de jaren ’20 en ’<0 ophaalt bij daders uit die tijd: 

“Maar ook in Liverpool verdween in de jaren zeventig de onschuld op de 
tribunes. Tony zag het %oor zijn ogen misgaan in '251, tijdens een Europa-
cupwedstrijd tegen Hibernian uit Schotland, toen the Hibs massaal op de 
vuist gingen met Liverpool-supporters. Twee jaar eerder, toen hij met zijn 
vader Old Tra$ord bezocht, zag hij supporters van Manchester en Liver-
pool rollebollend over het speelveld gaan. Een ‘pitch invasion’ gold in die tijd 
nog als absolute heiligschennis, later werden die normen vanzelf bijgesteld… 
de spanning en sensatie die iedere zaterdag in het verschiet lag en het gevaar 
dat daarbij hoorde, %ooral in Londen, bij Tottenham Hotspur en Chelsea, 
of in Manchester, ook daar genoot Tony van. ‘Living on the edge’.” 
(Schotanus, /012, p. 11:).

De in dit kader relevante vraag luidt: in hoeverre is in al deze vormen van 
‘heiligschennis’ nog sprake van sacraliteit? Daartoe breid ik mijn instru-
mentarium nogmaals uit met het denken van Giorgio Agamben. In het 
verlengde van Bataille, maar ook andere twintigste-eeuwse 9losofen, zoals 
Heidegger, Walter Benjamin en Foucault, verdiept Agamben de ontolo-
gische duiding van het sacrale binnen de moderniteit en projecteert zijn 
begrippenkader op het ontstaan van de biopolitieke macht in onze tijd. 
Met het toepassen van deze inzichten op de moderne sport sluit ik mijn 
archeologische analyse van de sport-als-spel mythe af. 
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Al eerder stipte ik de vermeende ambigue betekenis aan van het begrip 
‘sacraal’, een interpretatie van waaruit Agambens Homo Sacer reeks 
vertrekt. Enerzijds zou het begrip verwijzen naar een ‘heilig’ en ‘verheven’ 
persoon, maar anderzijds ook naar de ‘niet-heilige’ misdadiger, in de zin 
van ‘besmet’ en ‘verbannen’ (Agamben G., 1==< (1==?), pp. 2?-<1). Waar 
komt deze dubbelzinnigheid van de term ‘sacer’ vandaan, welke visie 
heeB Agamben en hoe is deze zichtbaar binnen de moderne sport? 

De ‘homo sacer’ was een begrip uit het oude Romeinse recht, op het 
grensgebied tussen het goddelijke en menselijke recht. Hiermee werd 
iemand aangeduid die een misdaad had begaan en als zodanig slecht 
en onrein was, maar ook ‘sacer’ (heilig) werd verklaard. Deze laatste 
kwali9catie betekende dat de persoon in kwestie wel gedood, maar niet 
ritueel geoTerd mocht worden. De ‘homo sacer’ was vogelvrij; hij of 
zij kon gedood worden zonder dat dit als moord en dus stra[aar werd 
beschouwd. De uitsluiting van het oTerritueel in combinatie met de 
optie straTeloos ter dood te worden gebracht, creëerde een merkwaardige 
tegenstrijdigheid die in de loop der tijd is meegeliB met de term sacraal. 
Agamben noemt deze dubbelzinnigheid van het heilige een misverstand 
dat tot diep in de twintigste eeuw heeB doorgewerkt, onder meer in het 
taboe-begrip van Freud. De inmiddels ver gevorderde secularisatie had 
de tijd rijp gemaakt voor een negatieve connotatie van het heilige als 
onrein en duister (Agamben G., 1==< (1==?), pp. 2?-<1). Freud neemt de 
tegenstelling over binnen het Latijnse ‘sacer’; de semantische spanning 
tussen ‘heilig’ en ‘vervloekt’. Op de ‘homo sacer’ rust een taboe, die het 
legitiem maakt hem of haar te verbannen uit het publieke leven. In 1=:/ 
wordt de dubbelzinnigheid van het woord ‘sacer’ de9nitief vastgelegd in 
het Dictionnaire étymologique de la langue latine van Ernout en Meillet: 
“Sacer designates the person or the thing that one cannot touch without 
dirtying oneself or without dirtying; hence the double meaning of ‘sacred’ 
or ‘accursed’ (approximately). A guilty person whom one consecrates to the 
gods of the underworld is sacred.” (Agamben G., 1==< (1==?), p. 2=). Ook 
Roger Caillois baseert zijn L’ homme et le sacré uit 1=:= nog op deze speci-
9eke uitleg. 

De tegenstrijdigheid binnen het sacrale bouwt zich nog verder op tijdens 
het proces van secularisatie dat in de twintigste eeuw versneld plaats-
vindt. Een onomkeerbaar proces waarin de conjunctie van het heilige en 
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het religieuze snel aan betekenis verliest. Agamben wijst er evenwel op dat 
dit proces niet de oorspronkelijke rechtspolitieke dimensie verklaart van 
het concept ‘homo sacer’. Anders gezegd: de pejoratieve duiding van het 
heilige in de twintigste eeuw is een anachronisme dat geen recht doet aan 
de functie van de ‘homo sacer’ 9guur in het oude Romeinse recht. 

Vervolgens wijst Agamben op de dubbele uitzondering (‘exceptio’) die 
besloten ligt in het begrip ‘sacratio’; inwijding, maar ook: vervloeking. 
De ‘homo sacer’ straTeloos doden was allereerst een uitzondering op 
het ‘ius humanum’:>. De ‘heiligheid’ van de ter dood gebrachte diende 
hierbij als onderbouwing van de legitimiteit van deze terechtstelling. 
Daarnaast was het verbod op een rituele doding een uitzondering op 
het ‘ius divinum’; hiermee werd de sacratio uitgesloten van de religieuze 
sfeer. De dood van de ‘homo sacer’ mocht beslist geen gewijd oTer zijn. 
Agamben gaat het in zijn analyse niet om de dubbelzinnigheid die in de 
twintigste eeuw in het begrip ‘sacraal’ is gelegd, maar om de implicaties 
van deze dubbele uitsluiting: “*is violence – the unsanctionable killing 
that, in his case, anyone can commit – is classi!able neither as sacri!ce nor 
as homicide, neither as the execution of a condemnation to death nor as 
sacrilege.” (Agamben G., 1==< (1==?), pp. </-<:). Hij verbindt dit domein 
van de dubbele uitsluiting met een ander grensgebied, namelijk het 
diTuse domein waarop de soevereiniteit van de rechtstaat berust. Ik geef 
een korte toelichting op deze gedachtegang, zodat ik deze aansluitend 
kan projecteren op de Orde van de Sport.

De Westerse rechtstaat is volgens Agamben – in navolging overigens 
van Foucault – ontstaan door het insluiten van het zogenaamde ‘naakte 
leven’, het >?& (zoè) binnen het gekwali9ceerde, politiek relevante leven, 
het @<,- (bios). In de antieke wereld werd het zoè, het natuurlijke, biolo-
gische leven van de mens nog uitgesloten van de polis (het publieke 
domein). In onze tijd is dit precies tegenovergesteld; de rechtstaat als 
manifestatie van de politieke macht (het hedendaagse bios) functioneert 
dankzij de uitsluiting van het naakte, ongecontroleerde leven. 

Maar ook andersom geldt: “Life, which is thus obliged, can in the last 
instance be implicated in the sphere of law only through the presupposition 
of its inclusive exclusion, only in an ‘exceptio’.” (Agamben G., 1==< (1==?), p. 
/2) Agamben verwijst in zijn teksten hierover eerst naar Foucaults analyse 
:>  Het menselijke recht binnen de profane sfeer, tegenwoordig: strafrecht.
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van de overgang naar de moderne tijd:2, de periode waarin het zoè juist 
opgenomen wordt binnen de staatsmacht. Vervolgens werd het moderne 
soevereine gezag gebaseerd op het creëren van een uitzonderingstoestand, 
de ‘soevereine ban’, waarin het naakte leven (het zoè) juist werd gescheiden 
van het bios (het gesanctioneerde leven). 

De Westerse politieke structuur, sinds de moderniteit verstrengeld met 
het kapitalisme, is volgens Agamben gebaseerd op een dubbele uitzon-
dering: eerst die van het uitsluiten van de ‘homo sacer’, en vervolgens die 
van het zoè uit het bios. De soevereine macht combineert deze ‘inclusieve 
exceptio’ met de macht over de dood als ultieme sanctie. Maar via de 
uitzondering van zowel ‘homo sacer’ als zoè vindt alsnog een insluiting 
plaats binnen de reguliere orde: “… what is excluded in the exception 
maintains itself in relation to the rule’s suspension. *e rule applies to the 
exception in no longer applying, in withdrawing #om it.” (Agamben G., 
1==< (1==?), p. 1<). 

Overigens wijkt Agamben in zijn argumentatie ook af van Foucault; 
volgens Agamben is het doorslaggevend voor de crisis in de moderniteit 
dat het biologische leven, de mens als lichaam, van de buitenkant naar 
het centrum van de politieke macht schuiB. Wij ervaren onszelf steeds 
minder als object en steeds meer als subject van de (bio-) politieke macht. 
Anders gezegd: de disciplinering van het lichaam is volledig geïnterna-
liseerd als noodzakelijkheid voor het handhaven van de rechtsorde. De 
scheidslijn tussen exclusie en inclusie, tussen buiten en binnen, zoè en 
bios, moreel juist en vervloekt, is in onze tijd steeds vager geworden. Hoe 
werkt dit in de sport?

Ook de moderne sport hangt van regels en uitzonderingen aan 
elkaar, van orde en verzet, van sancties en rehabilitaties, van in- en 
uitsluitingsmechanismen:

De Regel en de Uitzondering
“Als het toernooi van Wimbledon niet had bestaan, was het tennis allang 
heel anders geweest. Het toernooi was oorspronkelijk – eind negentiende 
eeuw – juist vernieuwend, en het werd geleidelijk aan hét tennisinstituut 
bij uitstek, %oor het verdedigen van de bestaansreden van deze sport. In 
Wimbledon is de Regel dan ook nog altijd van kracht, ook al is deze op alle 

:2  In Les mots et les choses – une archéologie des sciences humaines (1=>>) en het meer metho-
dische L’Archéologie du savoir (1=>=).
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andere toernooien wereldwijd verdwenen – want de Regel ís het Tennis. 
Tennissen doe je in een wit tenue. Tennis is een spel waarbij je het veld van 
de tegenstander moet veroveren. De %olley en de passeerslag zijn samen met 
de service de basis van het tennis. Deze %oorschri&en %ormen met nog een 
heleboel andere de Regel, maar het is nu al jaren zo dat ze alleen nog maar 
op Wimbledon gelden. Waarschijnlijk zal de extreme verkermissing van de 
sport vroeg of laat ook de weerstand van het belangrijkste toernooi ter we-
reld weten te overwinnen, maar tot het zover is laten ze daar elk jaar van 
eind juni tot half juli aan de wereld zien wat tennis is. …Tegenwoordig be-
staat dat gedeelde beeld niet meer, het is niet langer een %oordeel maar vaak 
juist een handicap om de Regel met elegantie en compleetheid te interprete-
ren, en Wimbledon is de Uitzondering geworden.” 
(Veronesi, /012, pp. 1:2-1:=)

Hier wordt de ‘Orde van de Sport’ (in dit geval tennis) eerst gede9nieerd 
vanuit het Wimbledon-toernooi als norm. Dit is de Regel die tennis als 
gekwali9ceerde praktijk de9nieert (als bios). Gaandeweg is deze norm 
geërodeerd tot de Uitzondering die de Regel bevestigt. Maar het gras 
van Wimbledon is nog altijd ‘heilig’ in het tennis. Net zoals de Tour de 
France als jaarlijks terugkerend ritueel, als de centrale ‘processie’ binnen 
het wielrennen. Zoals ik eerder stelde, is het sacrale nooit helemaal 
verdwenen uit de cultus van de moderne sport. Eerst als de pseudo-re-
ligieuze rituelen en synchroniserende intenties van de Coubertin, later 
als de verheerlijking van diverse sacrale relikwieën in de sport, zoals de 
overwinning, de eigen club of het atletische lichaam. 

Agamben typeert het ‘politiseren’ (controleren, beïnvloeden, 
aanpassen) van het naakte leven – overigens in lijn met Foucault – als het 
ontstaan van de biopolitiek: van het beschermen van de gezondheid van 
het volk naar het beheersen van alle levende lichamen binnen een natie. 
Dit proces betitelt Agamben in zijn Homo Sacer reeks als het ‘sacreren’ van 
profane domeinen binnen onze huidige, geseculariseerde maatschappij. 
Niet alleen de politiek, maar ook andere sociale praktijken, zoals de 
gezondheidszorg, het onderwijs, de wetenschap, de kunst en – zoals mijn 
these hier luidt – de moderne sport zijn typisch gesacreerde domeinen. 
Onze erkenning van de normatieve positie van dergelijke domeinen is 
nog steeds gebaseerd op de ‘uitsluitende insluiting’ van het naakte leven 
(de ‘soevereine ban’): “What has been banned is delivered over to its own 
separateness and, at the same time, consigned to the mercy of the one who 
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abandons it – at once excluded and included, removed and at the same time 
captured.” (Agamben G., 1==< (1==?), p. 110). Deze buitenpositie van het 
‘vervloekte deel’ is veel vertrouwder en intiemer dan gedacht; wie of wat 
in de ban is gedaan, dus datgene waar binnen de gevestigde orde een taboe 
op rust, staat gelijk aan de ‘homo sacer’, de verstoten banneling die wel 
gedood maar niet ritueel geoTerd mag worden. Hier tekent zich opnieuw 
een tegenstrijdigheid af binnen de moderniteit, waarop bijvoorbeeld ook 
de huidige, ‘heilige’ mensenrechten zijn gebaseerd: “*e sacredness of life, 
which is invoked today as an absolutely fundamental right in opposition 
to sovereign power, in fact originally expresses precisely both life’s subjection 
to a power over death and life’s irreparable exposure in the relation of 
abandonment.” (Agamben G., 1==< (1==?), p. <:). Er is dus steeds sprake 
van een ambigue, wederkerige relatie met het heilige.

Vormt de moderne sport als ‘insluitende uitsluitingspraktijk’ niet een 
logische exponent van deze biomacht? Met haar eigen, afgeschermde wet- 
en regelgeving, opleidingen en ‘mores’ hebben we van de moderne sport 
onwillekeurig een state of exception :<, (‘uitzonderingstoestand’) gemaakt, 
op afstand gelegitimeerd door de hoogste soevereine macht; de Westerse 
rechtsstaat. De biopolitieke disciplinering maakt dat alle actoren binnen 
de sport zich gewillig laten dresseren tot ‘gehoorzame lichamen’. 

Agamben ontleent zijn inzichten op dit vlak ook aan die van de Duitse 
rechts-9losoof Carl Schmitt (1<<<-1=<?), wiens denkbeelden over soeve-
reiniteit helaas zijn ingesloten door de Nazi-ideologie.:= De verwevenheid 
van het domein dat buitengesloten is met het centrum van de macht is de 
dynamiek die de moderniteit bepaalt: “Being outside, and yet belonging: 
this is the topological structure of the state of exception, and only because the 
so%ereign, who decides on the exception, is, in truth, logically de!ned in his 
being by the exception, can he too be de!ned by the oxymoron ‘ecstasy-be-
longing’.” (Agamben G., /00?, p. :?). Hoe werkt deze in- en uitsluitings-
dynamiek binnen de moderne sport? Net als in andere sociale praktijken, 
:<  In zijn uitwerking van dit centrale begrip, de state of exception, is Agamben trouw aan 

Walter Benjamin (Agamben G., 1==< (1==?), pp. ?;-??). Overigens ademt het totale oeuv-
re van Agamben op allerlei lagen een diepgaande inspiratie door het denken van Benja-
min. Zie ook (Salzani, /012).

:=  Mogelijk zag Schmitt in Adolf Hitler de ideale soevereine machthebber (de ‘Leviathan’), 
die als enige een uitzonderingstoestand kan installeren, als menselijke interventie binnen 
het recht. In 1=:> kwam Schmitt tot inkeer en distantieerde zich van het nationaalsocia-
lisme. Zijn denken heeB onder meer de Frankfürter Schule beïnvloed, Hannah Arendt en 
Franse denkers als Kojève en Derrida.
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is het recht binnen de sport slechts geldig voor zover deze sporters en alle 
andere actoren binnen dit verbijzonderde domein, deze state of exception, 
buiten de reguliere wet plaatst. En dit is mogelijk omdat wij als een 
magneet tot het verleidelijke spektakel van de sport worden aangetrokken. 
Het lijkt of rond de moderne sport als uitzonderingstoestand een eigen 
diTuus grensgebied is ontstaan, tussen de ‘Lex Sportiva’ en de reguliere 
rechtsspraak. Het ‘Court of Arbitration of Sport’ (CAS) ontleent precies 
hieraan zijn bestaansrecht; dit tribunaal nivelleert de uitsluitende reUex 
van het sportrecht versus de soevereine ban waaraan de moderne sport, 
als biopolitiek lichaam, uiteindelijk haar bestaan te danken heeB. 

De Wada Anti-Doping Code illustreert tot welke vergaande maatre-
gelen deze state of exception van de moderne sport kan leiden. Om 
de legitimiteit en continuïteit van de sport te garanderen worden 
topsporters gedwongen transparant te zijn over hun Whereabouts; een 
actueel overzicht van waar en op welke tijdstippen een sporter traint, en 
wanneer hij of zij wedstrijden, reisdagen of vakantiedagen heeB. Om de 
zogenaamde ‘out-of-competition’ dopingcontroles uit te kunnen voeren, 
wordt het opgeven van deze verblijfsgegevens verplicht gesteld. Per 
kwartaal zijn het trainingsschema inclusief de exacte adresgegevens van 
de wedstrijd- en trainingslocaties vereist, met per dag voor een aaneenge-
sloten periode van zestig minuten een speci9eke locatie waarop de sporter 
zeker beschikbaar is voor een (onaangekondigde) dopingcontrole. Als 
een dopingcontroleo\cial de sporter op de door hem of haar opgegeven 
plaats en tijd niet aantreB, wordt dit feit als een ‘missed test’ genoteerd. 
Het niet volledig, correct of tijdig doorgeven van de Whereabouts of het 
niet aanwezig zijn op de locatie en het tijdstip buiten het ‘Uur’, worden 
gekwali9ceerd als een overtreding van het Wada dopingreglement. Men 
noemt dit dan een ‘!ling failure’. 

Deze vergaande controle van het biologische, levende lichaam wordt 
gesanctioneerd via de dubbele uitsluiting van de moderne sport als state 
of exception met topsporters als moderne ‘homines sacri’. ;0 De vraag 
die zich opdringt is, hoe ver de sport hierin mag gaan. Hier zijn het 
topsporters en lijkt deze controle dus legitiem, maar straks laten we onze 

;0  De Sloveense (sport)9losoof Lev KreB wijst wel op de analogie tussen Agambens concept 
van de uitzonderingstoestand en de vergaande handhavingspraktijk van de anti-doping-
regels, maar gaat voorbij aan de biopolitieke disciplinering, die hier de legitimatie van 
vormt en de moderne sport haar bestaansrecht verleent. Zie (KreB, /00=)
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dagelijkse mate van fysieke inspanning meten om korting te krijgen bij 
een zorgverzekering. Of accepteren we, vanwege de huidige coronacrisis, 
dat iedereen verplicht wordt een ‘immuniteitspaspoort’ te overleggen om 
te mogen reizen? Tot welke prijs staan wij deze biomacht toe onze levens 
te beïnvloeden? 

De beantwoording van deze vraag raakt aan de vermeende sacra-
liteit van sport. Het belangrijkste verschil tussen archaïsche sportieve 
evenementen en de moderne sport is dat het o$er als sacraal ritueel in 
onze geseculariseerde tijd is verdwenen, en daarmee een cruciaal nivel-
lerend element. “In modernity, the principle of the sacredness of life is thus 
completely emancipated #om sacri!cial ideology, and in our culture the 
meaning of the term ‘sacred’ continues the semantic history of ‘ homo sacer’ 
and not that of sacri!ce… What con#onts us today is a life that as such is 
exposed to a violence without precedent precisely in the most profane and 
banal ways.” (Agamben G., 1==< (1==?), p. 11;). Binnen de Homo Sacer 
reeks, dat wil zeggen vanaf 1==?, neemt Agamben openlijk afstand van 
Batailles idealisering van de transgressie. Hoewel Agamben in zijn eerste 
productieve periode nog onder de indruk was van het ‘heterogene’ denken 
van Bataille, distantieert hij zich hier in Homo Sacer I, Sovereign Power 
and Bare Life, expliciet van;1. Volgens Agamben miste Bataille uitein-
delijk de plank bij het gelijkschakelen van (persoonlijke) soevereiniteit 
aan het naakte leven (het zoè). Bataille zag onvoldoende in dat het naakte 
leven (de ‘homo sacer’ 9guur) primair een politieke functie heeB, in relatie 
tot de Westerse rechtsstaat. De keuze die Bataille maakte binnen zijn 
‘theory of sacri9ce’ om transgressie via het moderne oTer als een sacrale 
daad te kwali9ceren, is in Agambens woorden feitelijk een herhaling van 
de soevereine ban: “Yet what Bataille is unable to master is precisely … the 
bare life of ‘ homo sacer’, which the conceptual apparatus of sacri!ce and 
eroticism cannot grasp.” (Agamben G., 1==< (1==?), p. 11:). Anders gezegd: 
het romantiseren van extase, zelXastijding en transgressie legitimeert 
onwillekeurig juist de biopolitieke macht. Ik zal in het vervolg van deze 
studie de lijn van Agamben volgen.

;1  Ik ontleen deze analyse mede aan Nadine Hartmanns analyse van de invloed van Bataille 
op het denken van Agamben. Zie (Hartmann, /012). Zij benadrukt het verschil tussen 
Batailles soevereiniteitsbegrip, dat zich toont in de persoonlijke ‘expérience intérieure’, 
versus het dominant politieke soevereiniteitsbegrip van Agamben. 
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De reproductie van de biopolitieke macht zien we ook in de moderne 
sport: het idealiseren van sport als een modern soort ‘sacri9ce’ (oTer-
praktijk), omgeven door een zweem van pseudo-heiligheid. Zo is in *e 
Soccer Tribe van Desmond Morris een compleet hoofdstuk gewijd aan de 
zogenaamde ‘tribal rituals’ in het voetbal (Morris, /01> (1=<1), pp. :?-1:;). 
De inleiding illustreert hoe de smalle opvatting van het begrip ‘sacraal’, 
namelijk als ‘religieus’, ook het veld-van-weten over sport heeB geïnfec-
teerd: “Many people – some jokingly, some seriously – have likened soccer to 
a religious order, and have caricatured soccer supporters as modern equiva-
lents of religious fanatics.” (Morris, /01> (1=<1), p. ::). Minstens zo opmer-
kelijk is dat de extatische sportbeleving van voetbalsupporters hier als een 
religieuze ceremonie wordt gepresenteerd. 

Verder legt Morris de nadruk op de vervangende waarde van sporte-
venementen bij het teloorgaan van de kerkgang als verbindend cement 
binnen een gemeenschap: “In one important respect, there can be no doubt 
about the religious signi!cance of soccer events. *ey have, in a very real 
way, replaced the church services and festivals of yesterday, for a large slice 
of the population. As the churches of many Western countries have emptied 
with the weakening of religious faith, the communities of large towns and 
cities have lost an important social occasion… *e soccer match has somehow 
survived these changes and now takes on a more signi!cant role as a means 
of displaying a local allegiance.” (Morris, /01> (1=<1), p. ::). Hier wordt de 
sociale functie van het vroegere kerkbezoek geprojecteerd op de heden-
daagse voetbalmatch. Vooral de laagste klasse binnen een samenleving 
zou hier baat bij hebben: “For them it is a peak experience, giving them 
a unique opportunity to display, with colours and emblems, chants and 
cheers, their presence in the community and their shared belief in a common 
cause.” (Morris, /01> (1=<1), p. ::). Aan het eind van deze argumentatie 
is het oorspronkelijke sacrale aspect van sport geërodeerd tot een sociale 
functie.

Deze breed gehuldigde visie gaat voorbij aan de voor-religieuze 
betekenis van het sacrale. Het verlaten geloof vertegenwoordigt een 
religieus vacuüm, dat recht evenredig door de moderne sport zou zijn 
ingenomen. Door het voetbal als ‘niet-religieus geloof ’ neer te zetten, 
functioneren dergelijke redeneringen feitelijk als ‘negatieve theologie’. En 
ook hierin wordt zichtbaar hoe de moderne sport keer op keer als state 



10; 1. +,-"$ (DE E,%D

of exception door het veld-van-weten over sport wordt gevalideerd. Naar 
analogie van Agamben: “Yet negative theology is not outside theology and 
can actually be shown to function as the principle grounding, the possibility 
in general of anything like a theology.” (Agamben G., 1==< (1==?), p. 12). 
Anders gezegd: door de moderne sport als substituut van religie neer te 
zetten, lijkt het of we nog iets sacraals toevoegen aan de moderne sport. 
Maar door het reduceren van het sacrale tot (pseudo) religie verdwijnt de 
archaïsche sacrale oorsprong van sport juist verder naar de achtergrond. 
Deze wortels zijn als ‘sacraal residu’ (en daarmee als archè) actief binnen 
de sport, alleen niet in de quasireligieuze rituelen die deze moderne cultus 
kenmerken.

Natuurlijk, er vindt volop opoTering plaats in de sport, ten gunste 
van zichzelf, ‘de gezondheid’, ‘het team’, ‘de club’ of het eigen land, in 
Nederland: ‘Oranje’. We geloven niet meer in God, maar in ‘ de kracht van 
sport’. Ook de ruimtes waarin we sporten en toekijken, lijken in de verte 
een kopie van de arena of de oTerplaats in de tempel. Sloterdijk typeert 
de moderne varianten hiervan als ‘de kathedralen van de postchriste-
lijke commune’, als ‘de collectoren voor grote aantallen fysiek geagi-
teerde mensen in hun tijdelijke symbiose’. In deze ‘deinende fonotopen’ 
gaan zowel deelnemers als toeschouwers voor in een moderne bedevaart, 
waarin het ‘fantoom van de eensgezindheid’ kan ontstaan: “Voortaan 
weet men wat het betekent erbij te zijn geweest. Wie ‘erbij’ was, zal beves-
tigen dat de gebeurtenis als zodanig een soort waarheid te bieden had.” 
(Sloterdijk P., /00= (/00;), pp. ;:2-;?1). 

Sloterdijk schuwt niet de relatie te leggen met de orkestratie van sporte-
venementen ten behoeve van het vestigen van de macht van totalitaire 
regimes, zoals het nazisme: “Het spontane royalisme van het fascistische 
type weerspiegelt zich in het %olksbiologische aristocratisme van olympische 
signatuur. De relatieve moderniteit van beide – of beter gezegd: hun 
moderne antimoderniteit – hangt rechtstreeks af van een extensief en profes-
sioneel gebruik van de collectoren.” (Sloterdijk P., /00= (/00;), p. ;;>). 
Het sportevenement als ‘het centrale sacrament van de moderne beleve-
nisscultus’; Sloterdijk ironiseert het religieuze discours tot in het absurde. 
Hoe dan ook, net als Agamben ontbloot ook Sloterdijk de wederkerige 
relatie tussen de moderne sport en het versterken van de Westerse bio  -
politieke macht: “Het olympisme stoelt op de semimoderne interpretatie van 
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het bestaan, die gebruik maakt van de suggestie dat alle macht %oortkomt 
uit het gezonde lichaam.” (Sloterdijk P., /00= (/00;), p. ;;>). 

Deze kritische analyse toont ook aan, dat juist in de moderniteit de 
helende sacrale inbedding ontbreekt van de archaïsche culten. Zeker in 
de moderne sport, waar het enige doel lijkt te bestaan uit deelnemen aan 
het sportspektakel en daarin een gedeeld niet-religieus ‘geloof ’ te ervaren, 
beter nog: winnen. 

Een laatste illustratie van het ontbreken van de sacrale wortels binnen 
de moderne sport, vormt de zogenaamde ‘Semanya case’, waarin het sport-
lichaam ten prooi valt aan een biopolitieke uitsluiting zonder weerga om 
de Orde van de Sport te beschermen. Atletes met een hogere natuurlijke 
aanmaak van testosteron dienen hormonen in te nemen om als zuivere, 
‘ legal sex’ vrouw, nog deel te mogen nemen aan wedstrijden op afstanden 
tot en met de <00 meter. Dit alles vanwege de veronderstelde invloed van 
kracht, gevoed door testosteron, als bepalende factor op deze afstanden. 
Het besluit hierover viel in juni /01=, onderbouwd vanuit de heersende 
doxa en omgeven met diverse ideologisch getinte aannames. 

Enkele passages uit het 1>: pagina’s tellende besluit van het CAS, de 
‘Arbitral Award delivered by the Court of Arbitration for Sport in the 
arbitration between Mokgadi Caster Semeya / Athletics South Africa 
(ASA) and the International Association of Athletics Federations 
(IAAF)’ :

“…the Claimants seek a judgement #om the CAS declaring the DSD Regu-
lations;/ unlawful and preventing them #om being brought into force on 
the basis that they are unfairly discriminatory, arbitrary and disproportio-
nate and therefore violate the IAAF Constitution, the Olympic Charter, the 
laws of Monaco;:, the laws of jurisdictions in which international athletics 
competitions are held, as well as universally recognized fundamental hu-
man rights.” (p./)
“Ms. Semenya submits that the DSD Regulations will cause prolonged and 
severe harm to women. *e DSD Regulations will inevitably result in Rele-

;/  Wat zijn ‘DSD Regulations’? DSD staat voor ‘DiTerences in Sexual Development’. Via 
deze regels wil de IAAF hyperandrogene vrouwen – vrouwen die van nature meer testos-
teron aanmaken, zoals Castor Semenya – verplichten testosteron verlagende hormonen 
tot zich te nemen als zij willen deelnemen aan de ;00, <00 en 1?00 meter voor vrouwen. 
Volgens de IAAF hebben hyperandrogene vrouwen op deze afstanden het meeste pro9jt 
van het natuurlijk hoge testosterongehalte.

;:  De IAAF is gevestigd in Monaco.
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vant Athletes being excluded #om competing in the female category in the 
Restricted Events. *ose athletes are likely to be excluded #om competing 
altogether. In any event, a female athlete competing in the male category 
would e$ectively be making a public declaration that she has a DSD, which 
will cause public scrutiny, loss of privacy and personal harm.” (p. 1:)
“*e DSD Regulations will result in Relevant Athletes undergoing medical 
treatments with adverse health risks including venous thromboembolism 
(‘VTE’), decreased bone mineral density, signi!cant weight gain, hypoten-
sion, renal dysfunction, electrolyte abnormalities, cardiovascular disease 
and sterility. *ese physical will have harmful knock-on e$ects on the men-
tal health of those individuals.” (p. 1;)
“Ms. Semenya explained that she decided to bring this challenge against 
DSD Regulations in order to secure her right to compete as a woman, which 
is how she was born and how she has competed all her life. She explained 
that she simply wishes to be able to compete ‘#ee of drugs, #ee of speculation 
and #ee of judgement’.“ (p. 1>)

De politisering van de sekse van sporters (het zoè) is hiermee een feit. 
Deze ontegenzeggelijke inbreuk op de persoonlijke genderidentiteit 
wordt vanuit de gevestigde instituties binnen de moderne sport ‘als optie 
aangereikt’ (dat wil zeggen: als voorwaarde gesteld) om nog deel uit te 
mogen maken van de Orde van de Sport. Een insluitende uitsluiting om 
de state of exception te borgen.

De vraag die dit alles oproept, luidt: is de binnen de moderne sport tot 
ideaal verheven Homo Ludens feitelijk niet verworden tot Homo Sacer, 
in de kritische betekenis die Agamben hieraan geeB? De veroordeling 
die elke atleet kan treTen is niet een simpele uitsluiting (‘ban’), maar een 
‘relation of exception’; wat ‘buiten’ is wordt ook weer ingesloten, niet alleen 
door een verbod, maar “ … by letting the juridical order, that is, withdraw 
#om the exception and abandon it. *e exception does not substract itself 
#om the rule; rather, the rule, suspending itself, gives rise to the exception 
and, maintaining itself in relation to the exception, !rst constitutes itself as 
a rule.” (Agamben G., 1==< (1==?), p. 1<). In dit speci9eke geval: de Orde 
van de Sport (‘the rule’), hier vertegenwoordigd door het CAS, verstevigt 
haar positie niet zozeer door een arbitraire grens te markeren (in casu 
een testosteronlimiet van maximaal ? nmol/l), maar juist door bij het 
handhaven van deze grens een uitzondering te scheppen voor vrouwelijke 
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atleten die van nature meer testosteron aanmaken. Daarbij dienen deze 
vrouwen dan wel een ingreep te plegen op hun biologische lichaam. 

Hoe ludiek en onschuldig is dit allemaal nog? Daarbij komt, het 
lichaam is binnen de sport niet alleen het uitwendige ‘instrument’ 
(object) om een bepaalde handeling mee uit te voeren, het is ook Dasein 
(subject), omdat wij tijdens elke handeling volledig samenvallen met ons 
lichaam. Bewegen en sporten zijn activiteiten van ‘het zelf met het zelf ’, 
waarbij de grens tussen subject en object nagenoeg verdwijnt (Agamben 
G., /01> (/01;), pp. /;-:1). ;; Juist deze onbestemdheid maakt het 
sportieve domein zo aantrekkelijk, omdat we hierin nog de magie van 
het lichaam kunnen ervaren. De Semenya case laat zien hoe het lichaam 
in de moderne sport steeds meer wordt gereduceerd tot een manifestatie 
van het naakte leven (‘bare life’). De groeiende invloed van de mecha-
nische neurowetenschappen binnen de sport versterkt dit eTect.;? Zeker 
nu het ‘wij zijn ons brein’ adagium de moderne sport steeds meer in9l-
treert, kan het tot zoè gereduceerde lichaam moedwillig geweld worden 
aangedaan vanuit een willekeur, die ook ieder van ons elk moment zou 
kunnen treTen: “If today there is no longer any one clear !gure of the sacred 
man, it is perhaps because we are all virtually ‘Homines Sacri’.” (Agamben 
G., 1==< (1==?), p. 11?). De huiver voor deze sportieve ban houdt ons gedis-
ciplineerd, maar beperkt tegelijkertijd het transformatieve potentieel van 
de moderne sport.

!.( SAMENVATTING
We komen aan het eind van dit eerste hoofdstuk. Het was een hele reis, 
deze archeologische analyse van de sport-als-spel ontologie. De moderne 
sport is al lang geen onschuldig, bevrijdend spel meer, al kent zelfs topsport 
soms best nog ludieke momenten. Ik breng de belangrijkste bevindingen 
van deze archeologische analyse met elkaar in verband.

Als eerste heeB mijn analyse bloot gelegd hoe ‘het wak van Huizinga’, 
de sport-als-spel mythe, de hedendaagse sport nog steeds in haar greep 
heeB. Belangrijkste punt van verbazing is de selectieve receptie van Homo 
Ludens in het Body of Knowledge van de moderne sport. Huizinga’s 

;;  Het immanentiebegrip van Spinoza biedt de basis om deze dubbelfunctie van het  lichaam 
beter te begrijpen in relatie tot de ‘substantia’ (de natuur c.q. God). Zie de Proloog.

;?  Ik ga in /.? dieper in op de invloed van het neurocentrisme binnen de sport.
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inzicht dat de moderne sport al in 1=:< geen spel meer was, is niet 
geïntegreerd in de sport-als-spel ontologie, reden om dit een mythe te 
noemen. Deze essentialistische, normatieve ideologie biedt de sport een 
dekmantel voor de prestatiegerichtheid en technocratie die de moderne 
sport bepalen. Kritiek op Huizinga is in de jaren ’20 tot heden enerzijds 
gesmoord binnen een cartesiaanse interpretatie van de fenomenologie, 
verengd tot een ‘relationele’ bewegingsideologie, inclusief een aanhou-
dende richtingenstrijd tussen lichamelijke opvoeding en sport. De tweede 
variant betreB een Angelsaksisch, formalistisch discours met utopische 
schijnbewegingen, het ‘sport-als-game’ pragmatisme van Bernard Suits. 
De sport-als-spel mythe biedt ook de hedendaagse gaming-industrie een 
aantrekkelijke camouUage om zich te presenteren als ‘echte sport’.

We zagen verder dat het primaire breukvlak van het epistèmè onder 
het weten over sport aan het einde van de negentiende eeuw ligt, bij 
het ontstaan van de moderne Olympische Spelen, het zogenaamde 
‘neo-Olympisme’. Op dat moment kon het proces van sporti9cering uit de 
voorafgaande decennia indalen binnen een eigen sportsysteem, compleet 
met regels, rituelen en een interne systeemrationaliteit. Deze epistemische 
split heeB een spreidstand gecreëerd tussen twee in de sport rondwarende 
waardensystemen: enerzijds het romantische ideaal van sport als een 
bevrijdend spel, maar daar tegenover het instrumentalistische maakbaar-
heidsethos dat sport exploiteert ten gunste van externe doelen. Dit laatste 
vormt sindsdien het feitelijke motorblok van de moderne sport. De 
poging tot ‘renaissance’ van het spelbegrip in de sport, tijdens de receptie 
van Homo Ludens in de jaren ’?0 tot ’20, heeB niet meer gebracht dan een 
reproductie van de epistemische split aan het einde van de negentiende 
eeuw. 

Het epistèmè onder het weten over sport, dat de split voedt tussen 
wat gekend mag blijven (de canon) en wat onderdrukt wordt, bestaat uit 
het economisch positivisme, dat elke vorm van vitalisme afwijst. Eind 
negentiende eeuw vormde dit epistèmè het fundament voor het ontstaan 
van de moderniteit. Sport maakt deel uit van een bredere inordenende 
beweging, later biopolitiek genoemd. Daarmee wordt ook duidelijk welk 
cruciaal element bij de geboorte van de moderne sport geoTerd is: het 
biologische lichaam, inclusief al z’n – soms excessieve – behoeBen en 
a\rmatieve krachten. Het disciplineren en ‘ontheiligen’ van het lichaam 
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vormt de paradoxale prijs van de geboorte van de moderne sport, een 
praktijk waarin juist het levende lichaam centraal staat. Deze wonderlijke 
ambiguïteit beheerst de moderne sport.

De binaire werking tussen de spelmatige en rituele sfeer is binnen de 
moderne sport niet in balans. De rituele dimensie is geëxplodeerd, onder 
meer zichtbaar in het verkondigen van trouw aan een groeiende reeks 
codes, tribunalen en akkoorden. Steriele rituelen, waarin de oorspron-
kelijke archaïsche sacrale context ontbreekt, zoals bij de sportieve culten 
uit de oudheid, de antieke Spelen voorop. De moderne sport is sterk 
‘gesacreerd’, waarmee wordt bedoeld: alle activiteiten, participanten en 
waarden binnen de sport worden beheerst door het ‘insluitende uitslui-
tingsmechanisme’ van de biopolitieke macht. Zelfs een relatief ‘zachte’ 
benadering als de fenomenologie, zeker de variant die in de sport(9lo-
so9e) in zwang is, draagt met haar normerend karakter bij aan de discipli-
nering van sporters tot ‘gehoorzame lichamen’. 

Waar gloort nog hoop? Juist het ongekende, de keerzijde, met als 
zichtbare symptomen de excessen die de sport doen buigen, nodigt uit 
tot de benodigde includerende beweging: het erkennen en insluiten van 
het lichaam in zijn natuurlijke veelvoudigheid, waarmee ook de sacrale 
wortels van sport weer beschikbaar komen. Het libidineuze lichaam als 
bron? Het wordt tijd deze zoektocht te vervolgen en het vooral in de ‘derde 
helB’ populaire ontologisch paradigma van ‘sport-als-seks’ te ontleden. 
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/. Sport als seks

“Comment vais-je le dire à mon papa?” demande Maradona 
quand l)entraîneur argentin César Luis Menotti le sort de l)équipe 
nationale en 5/. Pourquoi ne pas !nir sur cette phrase sublime de 
Diego Maradona à propos de Naples: “J)ai quitté cette ville à la-
quelle j)ai tant donné et qui m)a tellement aimé, comme un délin-
quant.” 
(Poulet, /00?)

Voetballer maar in de eerste plaats zoon; in deze spagaat laat Maradona 
zich hier kennen. In hoeverre is deze ‘dubbele bodem’ die elke sporter, 
coach en bestuurder in zichzelf herkent, van invloed op de toekomst van 
de moderne sport? Zoals beschreven in de Proloog, deconstrueer ik in 
deze studie drie ontologische paradigma’s binnen de doxa over sport: 
‘sport-als-spel’, ‘sport-als-strijd’ en ‘sport-als-seks’. Deze laatste positie 
staat in dit hoofdstuk centraal. Zij bevat een geheim, maar niet minder 
invloedrijk discours over de wortels van de moderne sport; een vertoog 
dat de libidineuze oorsprong van sport centraal stelt. Een verboden afslag 
binnen het geaccepteerde, formele veld-van-weten over sport. Uit welke 
aannames is dit ‘waarheidsdispositief ’ opgebouwd en welke implicaties 
heeB het bestaan van dit discours voor de uitdagingen waar de moderne 
sport voor staat? 

Sport biedt al haar betrokkenen – niet alleen sporters, coaches 
en bestuurders, maar ook supporters, journalisten, onderzoekers en 
sponsoren – een veld vol mogelijke ervaringen en identiteiten. Via en 
in de sport kunnen wij onszelf een andere, beter passende, identiteit 
aanmeten. Kleding, logo’s, jargon, rituelen, codes, lectoraten, subsidies 
en commissies vormen de markeringspunten van de Orde van de Sport, 
waarnaar eenieder zich naar believen kan voegen. Het relatief jonge 
sportmerk Under Armour tracht klanten te trekken met het includerende 
gebod: ‘Protect *is House; 6 I Will’. Ook niet-sporters willen zich hier 
maar al te graag mee associëren. Welke magie brengt de sport, dat zij via 
deze beelden en woorden ook niet-ingewijden aantrekt? Brooklyn Nets, 
de tweede professionele basketbalclub uit New York, presenteert zichzelf 
expliciet via een tribaal geladen boodschap: “It’s Allways Us Against 



11/ /. +,-"$ (DE E%&E

*em”. En ook de supporters van FC Twente kozen na de laatste degra-
datie uit de Eredivisie voor een vergelijkbare uiting: “Wij tegen iedereen”. 

Intreden door uit te sluiten, dat lijkt het impliciete gebod van de 
sport. Niet alleen binnen het primaire proces, maar ook in de schillen 
hieromheen. Belangengroeperingen bundelen hun krachten om zich 
te onderscheiden van niet-ingewijden. Te denken valt aan beroeps-
verenigingen van coaches, arbiters, sportmanagers en oud-Olympiërs. 
Afgeschermde bolwerken binnen de state of exception die de moderne 
sport kenmerkt. Maar ook kritische krachten groeperen zich en manifes-
teren in hun anti-establishment dezelfde ‘insluitende uitsluitingsreUexen’ 
als de gevestigde orde van de moderne sport. Zo verenigt het zogenaamde 
Play *e Game netwerk een internationale groep kritische (sport)onder-
zoekers en (sport)journalisten, die elkaar in hun kritiek op de Orde van 
de Sport gevonden hebben binnen een praktijk van ‘blaming & shaming’: 
“Play the Game is aiming at raising the ethical standards of sport and 
promoting democracy, transparency and #eedom of expression in world 
sport. Play the Game has become a unique independent platform for raising 
and developing awareness on a number of issues related to modern sport.” 1 
In hun intenties de moderne sport publiekelijk aan te klagen en zodoende 
te ‘zuiveren’ van het kwaad, vertoont dit initiatief een krachtige uitslui-
tingsreUex, die de bestaande Orde van de Sport juist accentueert.

Toetreden tot deze hoogst aantrekkelijke, soms ook afstotende orde 
biedt alle betrokkenen kansen tot identi9catie en persoonlijke ontwik-
keling. Wie wil nou niet bij de ‘familie van de (anti-) sport’ horen? Deze 
verbinding is in psychoanalytische termen sterk symbiotisch te noemen. 
Het afscheid van topsporters valt hen zo zwaar, omdat zij dan ook hun in 
de loop der jaren gecreëerde identiteit op moeten geven. Maradona was 
een briljante topvoetballer, maar ook een ‘enfant terrible’, het tragische 
alter ego van de straatvechter uit Villa Fiorito, een sloppenwijk aan de 
rand van Buenos Aires. Maradona bood hiermee een hele generatie 
kansarme Argentijnen een beeld om zich mee te identi9ceren, waarmee 
ook hun verlangen naar erkenning en succes in het leven gediend was. 
Sinds zijn afscheid als profvoetballer zoekt Maradona nog steeds naar 
zijn ware identiteit, in een leven vol publiekelijk uitgemeten hoogte- en 
dieptepunten. Het beeld dat hij van zichzelf heeB gevormd, bood niet 
1  Van https://www.playthegame.org/about/, geraadpleegd op 1? november /01=.
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alleen hemzelf maar ook het publiek de mogelijkheid tot identi9catie. 
Het kost de oud-voetballer moeite dit beeld los te laten, zoals pijnlijk 
zichtbaar wordt in de documentaire over Maradona van Asif Kapadia 
uit /01=. Dit proces is op alle niveaus in de sport gaande; we produceren 
verleidelijke beelden, symbolen en proposities die de wederzijdse behoeBe 
aan identi9catie voeden. Zeker tijdens de vierjaarlijkse viering van de met 
symboliek en rituelen doordrenkte Olympische Spelen. Zowel atleten en 
spelers, als coaches, bestuurders, sponsoren, journalisten en supporters, 
kunnen hun diverse verlangens hierin geweldig kwijt. Of dit altijd even 
bevredigend is, valt te bezien.

Ik start mijn analyse bij de 9loso9sche wortels van het denken over 
eros (A;?-) en verlangen, dat wil zeggen bij Plato en Aristoteles. Ook al 
omdat de sportieve praktijken uit de Griekse oudheid van grote invloed 
zijn op (ons denken over) de moderne sport. Sport was binnen de Griekse 
cultuur eerst en vooral een sacrale praktijk. Pikant overigens in relatie 
tot de hoofdvraag van dit hoofdstuk: is sport werkelijk de sublimatie 
van onze seksuele driBen? Aansluitend zal ik de moderne sport in het 
hier en nu, met alle actuele uitingsvormen en betekenislagen, 9guurlijk 
gesproken ‘op de divan leggen’ en aan een psychoanalytische systeema-
nalyse onderwerpen. Daarmee lijkt de methodiek in dit hoofdstuk af te 
wijken van de archeologische analyse in het vorige hoofdstuk. De profa-
nerende beweging is hetzelfde: het identi9ceren en weer insluiten van de 
uit de sport geweerde krachten. Uit het vervolg zal wel duidelijk worden 
dat ik het ontologisch dualisme van de klassieke psychoanalyse afwijs, 
omdat dit op gespannen voet staat met het principe van immanentie, 
waar deze studie op gebaseerd is.

De centrale vraag in dit hoofdstuk luidt: hoe zijn de ‘steriliteit en ver- 
ernstiging’ en het ‘insluitende uitsluitingsmechanisme’ van de moderne 
sport vanuit psychoanalytisch perspectief te duiden? Wat kan de keerzijde 
van de moderne sport, het ongekende en abjecte, ons vertellen over wat 
sport is? We zagen in het vorige hoofdstuk al dat het wilde, levende en 
libidineuze lichaam bij het ontstaan van de moderne sport als discipli-
neringspraktijk is verbannen naar de keerzijde van de sport, naar een 
verloren dimensie die de sport sindsdien even zo goed in haar greep heeB. 
Welke status heeB het door de sport buitengesloten lichaam in psycho-
analytische termen? Hierbij maak ik ook een korte zijstap naar het veel 
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jongere neurowetenschappelijk discours, dat ook in de sport sterk aan 
populariteit wint. 

Mijn analyse sluit ik af met het projecteren van de denkbeelden van 
Foucault en Agamben over seksualiteit en intimiteit op het systeemveld 
van de moderne sport.

".! EROS EN ARETÈ

!"B'0;,#: %C 9D %#-; %C 9E ,F %#-; $G#H- ./4; 
I/J;?",-. 7KE L%4/ 4M+)4 9#N$9,%,- AOJP, 
)4'";Q/ 2DR,- A"0$%#/ 7/9;S/ G4T '0CO#=,- 4UV/. 

“Wezens van één dag. Iemand zijn, niemand zijn: wat betekent dat?   
Droom van een schaduw is een mens. Maar komt een glans door God gege-
ven, dan ligt een stralend licht over de mensen, hun bestaan is zoet als ho-
ning.” (Pindarus, Pyth. /)/

In de Griekse oudheid, de periode waarin de Olympische Spelen ontstaan 
zijn, ging het primair om ‘winnen’, in de betekenis van ‘excelleren’. De 
atletische prestatie werd beschouwd als onderdeel van het ontwikkelen 
van voortreTelijkheid, waarbij niet het individu, de atleet zelf, maar diens 
familie en sociale achtergrond centraal stonden (Reid, /011).: De Griekse 
Olympische Spelen vonden plaats in een aristocratische, bovenal sacrale 
context, waarin moreel hoogstaande waarden geëtaleerd werden. Naast 
de polis, het slagveld en de academie, waren ook dit type evenementen, 
meerdaagse festivals met naast sport ook muziek en poëzie, de openbare 
gelegenheden waarin de Grieken elkaar hun deugdzaamheid lieten zien. 
Hier was eeuwige roem bereikbaar ten overstaan van de goden. De spelen 
lieten ook zien dat het mogelijk was ergens ‘beter’ in te worden; dat gold 
niet alleen voor de fysieke prestaties, maar zeker ook voor menselijke 
deugdzaamheid. Streven naar voortreTelijkheid en – op weg daar naartoe 
– de juiste maat weten te vinden, daar ging het om. Men toonde dit onder 

/  Uit de vertaling van Patrick Lateur van de Oden van de Griekse dichter Pindarus (circa 
?/0 – ;;? voor Chr) (Lateur, 1===).

:  Ik gebruik het werk van Heather Reid hier als leidraad. Hoewel zij zelf kritisch is op het 
idealiseren van de Griekse oudheid door de vele believers in de sport (degenen die vooral de 
positieve waarde(n) van sport accentueren), draagt de brede receptie van haar werk hier 
ongewild aan bij. 
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meer door niet toe te geven aan hybris; overmoed. Een belangrijk verschil 
tussen de sportieve culten tijdens de Griekse oudheid en de heden-
daagse sportcultuur is het ontbreken van een sfeer van nederigheid en 
dankbaarheid. De antieke Olympische Spelen hadden als belangrijkste 
functie het oTeren van giBen en talenten, ten gunste van de goden. Uit 
dankbaarheid voor de zegeningen en welvaart die zij gebracht hebben 
en hopelijk zullen blijven brengen. De moderne Olympische Spelen en 
daaruit volgende vormen van sportbeoefening zijn zowel gespeend van 
deze archaïsche sacrale context als van dit antimoderne altruïsme; de 
moderne sport lijkt vooral gestoeld op het utilitaristische dogma van de 
moderniteit, binnen de sport gestold tot ‘the desire to win’ (Gilbertson, 
/01>).;

Hoe gingen Eros en sport samen in de oudheid? We starten met Plato, 
die in :<2 voor Chr. zijn Academie stichtte in Athene, waar 9loso9e-on-
derwijs werd gegeven naast gymnastiek, atletiek en vechtsporten. Het was 
een aristocratische opleiding voor de toekomstige Atheense politieke en 
militaire leiders. Uiteraard waren dat enkel mannen in deze tijd. Hoewel 
de morele vorming centraal stond, werd atletische schoonheid openlijk 
gekoppeld aan erotiek en seksualiteit tussen mannen?. Het sporten diende 
als eerste tot de vorming van 7;0%& (aretè: voortreTelijkheid) en daarmee 
als de weg naar het ware, niet die van het lichaam of de wellust: ”Plato 
!nds a deep psychic symbolism in the naked athletic body, and eroticism 
retained a central role in his educational process. … In Plato’s gymnasium 
however, the overriding erotic desire is the shared love of truth.” (Reid, /011, 
pp. >1->;). 

In de Phaedrus ligt het typisch Platonische inzicht besloten dat libidi-
neuze 9xaties de weg naar de waarheid in de weg staan. In deze dialoog 
staat de beroemde passage over de menselijke ziel, zetel van ons morele 
intellect, als een gevleugeld tweespan van een wit, trots en edelmoedig 
paard en een zwart en onstuimig paard. Het komt aan op een kundig 
menner om dit tweespan in bedwang te krijgen en te houden. Deze twee 

;  In hoofdstuk : ga ik uitgebreid in op het agonisme in de moderne sport en het accent op 
‘winnen’ als het doel van sport (zie :.;).

?  Foucault en Agamben grijpen graag terug op deze periode, vanwege de nog niet door de 
moderniteit aangetaste omgangsvormen. De impliciete aannames die aan onze tijd ten 
grondslag liggen, krijgen meer reliëf door deze af te zetten tegen de waarden in de Griekse 
oudheid.
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paarden verwijzen naar de tegengestelde krachten in de menselijke ziel: 
de rustige, evenwichtige krachten (JW'*- / thumos) versus de wilde, 
onbeheersbare krachten (!"#JW'<4 / epithumeia). De menner staat voor 
het derde, verstandige deel van de ziel, de /,X- (nous). Het witte paard is 
edelmoedig en werkt graag samen met het oog op succes, maar het zwarte 
paard laat zich niet zo gemakkelijk sturen, is eigenwijs en biedt weerstand. 
Dit verklaart waarom sommige zielen (mensen) niet tot grote hoogte 
kunnen stijgen, vandaar de vleugels van het tweespan. Dat wil zeggen 
dat niet iedereen de ideale vormen (of: ideeën) van goedheid, waarheid of 
schoonheid kan bereiken. De visie van Plato op de menselijke ziel als een 
voortdurende strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ heeB het Westerse denken 
sterk beïnvloed. Via het Christendom raakte de opvatting om de mense-
lijke ziel niet als een eenheid te zien, steeds meer wijdverbreid. Freud zal 
hier in de moderniteit dankbaar gebruik van maken.

In die andere beroemde dialoog, het Symposium, belicht Plato de 
kenmerken van Eros, god van de liefde. Het belangrijkste inzicht dat hier 
gepresenteerd wordt, is dat we de neiging hebben Eros (als goddelijke 
kwaliteit) te vervangen door datgene waar eros naar stree&: het ervaren 
van lichamelijke schoonheid en de ziel boetseren, om uiteindelijk ook de 
abstracte schoonheid van kennis en wetten te kunnen waarderen. Eros 
wordt hier binnen een knappe, retorisch opgebouwde dialoog gekwali9-
ceerd als het ‘zuivere’ verlangen, dat de mens kan helpen bij het bereiken 
van schoonheid, goedheid en waarheid. De impliciete opgave is om los te 
komen van het ‘willen hebben’ (hebzucht) of ‘willen kunnen’ (eerzucht) 
en door te groeien naar voortreTelijkheid op zielsniveau: het ‘in waarheid 
zijn’. Uit zijn visie op Eros komt ook de populaire uitdrukking van een 
‘Platonische liefde’ voort; een relatie die zich bevindt in de hoogste stadia 
van waar-zijn, schoon-zijn en goed-zijn, voorbij lichamelijke hebzucht en 
seksuele begeerte. Uit deze zienswijze volgt het typisch moderne contrast 
tussen verlangen als gedisciplineerd streven naar, versus de platte seksuele 
begeerte. 

Plato’s leerling Aristoteles koos een meer gematigde, rationele 
invalshoek bij het inkaderen van het verlangen. Hoewel algemeen 
gedacht wordt dat Aristoteles negatief stond ten opzichte van fysieke, 
sportieve activiteiten, is dit niet het geval. In zijn Rhetorica bijvoorbeeld 
roemt hij de schoonheid van meerkampers: “*is is why the athletes in the 
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pentathlon are most beautiful, because they are naturally adapted for bodily 
exertion and for swi&ness of foot.” Citaat uit (Reid, /011, pp. >=-<1). Echter, 
bij Aristoteles zijn sportieve activiteiten niet het ultieme pad naar morele 
vorming, zoals bij Plato. Aristoteles stelt dat de vorming van morele 
uitmuntendheid (aretè) plaatsvindt vanuit praktische kennis en ervaring 
(2;*/($#- / phronèsis). Hierbij is het zaak in de loop van het eigen leven 
het juiste midden te leren vinden. Maar dit is een activiteit van de ziel, 
niet van het lichaam. In zijn Ethica Nicomachea presenteert Aristoteles 
deze grondslagen voor deugdethiek. Zijn denkbeelden zijn vanwege de 
nadruk op gematigdheid in later tijden ook bekritiseerd. Aristoteles is 
ervan overtuigd dat de menselijke deugd een zielsaangelegenheid is zonder 
lichamelijke basis. Mensen die zich niet kunnen beheersen (Aristoteles 
gebruikt hierbij de term 7G,)($<4 / akolasia) zijn te vergelijken met 
verwende kinderen, of zelfs met dieren. Zij zetten bijvoorbeeld hun 
tastvermogen niet in om smaken van elkaar te kunnen onderscheiden, 
maar om genot te ervaren: “But it is not exactly the +avours that gratify, 
at least not the licentious person; it is rather the enjoyment, which depends 
entirely upon touch, whether in the case of food or of drink or of what is 
called sex.” (Aristoteles, Ethica Nicomachea, boek III (10, 111<a)).

Bij verlangens> maakt Aristoteles een onderscheid tussen ‘natuurlijke’ 
behoeBen, gericht op het vervullen van een tekort (bijvoorbeeld bij eten 
en drinken), versus excessieve behoeBen, zoals te veel drinken of alleen 
maar genot nastreven. De meest extreme variant hiervan is te vinden 
bij losbandige mensen: “.. the licentious display excess in every form.” 
(Aristoteles, Ethica Nicomachea, boek III (10, 111<b)). Het is de kunst om 
het gulden midden aan te leren houden tussen leven vanuit een tekort 
en het vertonen van excessief gedrag. Excelleren is een modaliteit waar 
Aristoteles minder mee heeB dan Plato; voor zover een mens ergens 
in kan excelleren, dan is dat het resultaat van jarenlang oefenen en 9jn 
slijpen. Zo kunnen we ook onze deugdzaamheid verhogen.

Het Griekse denken biedt nog een overzichtelijk, aantrekkelijk begrip-
penkader bij het analyseren van de seksuele kwaliteit van sportieve activi-
teiten. De twintigste-eeuwse psychoanalyse zou deze eenduidige, veilige 
kaders echter volledig binnenste buiten trekken.
>  Aristoteles gebruikt voor ‘verlangen’ het Griekse woord epithumeia, dezelfde term als die 

waarmee Plato het zwarte paard in de Phaedrus noemt. Deze woordkeuze geeB al direct 
een zekere negatieve connotatie.



11< /. +,-"$ (DE E%&E

"." ‘ANIMAL SYMBOLICUM’
Het volgen van het psychoanalytische spoor sluit aan bij de populaire 
opvatting dat sport eigenlijk de sublimatie zou vormen van onze onder-
drukte seksuele driBen, van ons libido. Door insiders, met name (ex-)
sporters in de kleedkamer, op de 9ets of aan de bar, wordt sport zelfs eerst 
en vooral seksueel geduid. “It’s all about sex…” lachen zij je toe, vanuit 
een onzichtbaar verbond. De populaire opvatting van sport als sublimatie 
van seksuele driBen is in de sport zelf gemeengoed, al loopt niemand 
ermee te koop. Het blijB geheim. Tot op zekere hoogte lijkt dit terecht. 
Termen als ‘Uow’, ‘lijden’, ‘scoren’, ‘verlossing’ en ‘extase’ hebben stuk 
voor stuk ook een erotische connotatie. In onze Westerse beeldcultuur 
wordt het lichaam van sporters openlijk geërotiseerd. Het vermarkten 
van topsporters (hun ‘personal branding’) is hier in belangrijke mate op 
gebaseerd en beide seksen pro9teren hiervan. Ook het idealiseren van 
(overleden) topsporters als ‘redder’, ‘held’, ‘icoon’ of zelfs ‘God’ vindt volop 
plaats, binnen en buiten de sport. Soms zelfs al tijdens iemands actieve 
loopbaan. De ‘hand-van-God’ goal, ingeluid door een hands-overtreding 
van Maradona tijdens het WK voetbal in 1=<>, de beladen kwart9nale 
tussen Argentinië en Engeland, staat in ons collectieve geheugen gegriB. 
Welke verdrongen driBen kwamen hier naar buiten? Lance Armstrong 
werd na zijn ontmaskering als dopingzondaar publiekelijk veroordeeld 
tot ‘gevallen held’, mede omdat hij een hele generatie wielerlieYebbers (en 
kankerpatiënten) zwaar teleur zou hebben gesteld. Waar geloofden zij in? 
Het wielrennen verloor tegen beter weten in haar zelfgecreëerde icoon. 
In al deze vormen van betekenisgeving zijn talloze verlangensstromen 
werkzaam. De behoeBe aan een redder of verlosser blijkt nog steeds groot; 
sport biedt een rijke verzameling van potentiële Godenzonen – en ook 
steeds meer Godendochters – die dit verlangen aanwakkeren. Waarbij de 
wederzijdse overdracht uiteraard een sterke gendercomponent heeB. En 
net als bij elk verlangen is de bevrediging hooguit tijdelijk. 

Valt de moderne sport te reduceren tot een cumulatieve sublimatie 
van verdrongen seksuele driBen? Is het echt waar dat ons onbewuste tot 
uitdrukking komt via sport? En wat zegt dat over de parels en de rafels 
in de sport; van welk trauma, van welke psychopathologie vormen zij 
de symptomen? Spannende vragen, die weer andere eisen stellen aan de 
opzet van dit hoofdstuk dan het overwegend archeologisch onderzoek 
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uit het eerste hoofdstuk. Ik baseer me bij de nu volgende exercitie primair 
op de ‘legacy’ van de traditionele psychoanalyse, zoals die gestalte kreeg 
binnen het 9loso9sche werk van Jacques Lacan en Julia Kristeva. Daarbij 
past als eerste een stop bij de architect van de psychoanalyse: Sigmund 
Freud (1<?> – 1=:=). 

Overigens is de zijstap naar de psychoanalyse op z’n minst controver-
sieel; in deze studie plaats ik de psychoanalyse naast het immanentie-
denken via de historische lijn Spinoza – Nietzsche – Deleuze – Agamben. 
Kan dat zomaar? Freud zelf was bijzonder geïnspireerd door het denken 
van Nietzsche, vooral vanwege zijn aandacht voor de aTecten (emoties) en 
de repressie van levenskrachten. Het begrip ‘sublimatie’ staat bij beiden 
centraal, al ontbreekt bij Nietzsche de therapeutische insteek. Vanuit 
zijn voorliefde voor de Griekse oudheid prefereert hij de term katharsis 
(G1J4;$#-), al blijB de betekenis diTuus en niet eenduidig. Nietzsche stelt 
deze mogelijkheid tot transformatie zeker niet voorop. Wel veroordeelt 
hij keer op keer de reUex tot repressie en bepleit zelfs een totale a\rmatie 
van de hartstochten: 

“Von der Unterdrückung der Leidenscha&en. – Wenn man sich anhaltend 
den Ausdruck der Leidenscha&en verbietet, wie als etwas den ‘Gemeinen’ 
den gröberen, bürgerlichen, bäuerlichen Naturen zu Überlassendes – also 
nicht die Leidenscha&en selber unterdrücken will, sondern nur ihre Spra-
che und Gebärde: so erreicht man nichtsdestoweniger eben Das mit, was 
man nicht will: die Unterdrückung der Leidenscha&en selber, mindestens 
ihre Schwächung und Veränderung – … ich sehe überall, im Leben und auf 
dem *eater und nicht am wenigsten in allem, was geschrieben wird, das 
Wohlbehagen an allen gröberen Ausbrüchen und Gebärden der Leiden-
scha&: es wird jetzt eine gewisse Konvention der Leidenscha&lichkeit ver-
langt – nur nicht die Leidenscha& selber! Trotzdem wird man sie damit 
zuletzt erreichen, und unsre Nachkommen werden eine ächte Wildheit ha-
ben und nicht nur eine Wildheit und Ungebärdigkeit der Formen.” 
(Nietzsche F., 1=<0 (1<<1), pp. ;1/-;1;). 

Nietzsches focus ligt op het onophoudelijk tollen van levenskrachten, 
samen te vatten binnen het kernbegrip van de Wille zur Macht 2. Freud 

2  In hoofdstuk : zal ik hier op ingaan in relatie tot de agonale inspiratie binnen het denken 
van Nietzsche, om deze invalshoek te projecteren op het ontologisch paradigma van sport-
als-strijd.
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bewandelde een compleet ander pad; hij startte zijn ontwikkeling met een 
scherp onderscheid tussen de symptomen vanuit de repressie van driBen 
versus de sublimatie van deze driBen. De symptomen zouden dominant 
pathologisch zijn, terwijl Freud de sublimatie een overwegend ‘gezond’ 
karakter toedichtte (Gemes, /01=). Later zou dit onderscheid vervagen en 
komt ook Freud tot het meer ‘immanente’ inzicht dat een obsessief subli-
meren, bijvoorbeeld via kunst of wetenschap, even ‘neurotisch’ kan zijn 
als de pathologische symptomen van het onderdrukken van libidineuze 
driBen. In deze studie wordt de traditionele psychoanalyse verrijkt vanuit 
het post-Freudiaanse tijdperk. Zo zal ik in dit hoofdstuk, bij het stellen 
van de diagnose over het seksuele gehalte van de sport, de psychoanalyse 
op spanning brengen via confrontaties met denkers, die langs een andere 
route de libidineuze kracht van het verlangen hebben belicht: Serres, 
Deleuze, Agamben en Foucault. Met een zijstap zal ik ook het neurocen-
trisme kort belichten, vanwege de toenemende invloed van dit mechanis-
tische paradigma op het veld-van-weten over sport.

Voordat we de moderne sport in 9guurlijke zin ‘op de divan leggen’, 
past nog een laatste kentheoretische verantwoording. Immers, de psycho-
analyse is als wetenschappelijke methode ook beslist niet onomstreden<. En 
dit terwijl het de intentie was van Freud om een ‘logica van de verbeelding’ 
te ontwikkelen. De psychoanalyse stelt het primaat van de werkelijkheid 
bij de subjectieve verbeelding; daarin wijkt dit kenparadigma signi9cant 
af van de geaccepteerde vorm van wetenschap bedrijven, die vertrekt 
vanuit de ‘feiten’. Dit epistemische verschil is de psychoanalyse helaas 
noodlottig geworden in de tweede helB van de twintigste eeuw. Mijn 
these in dit hoofdstuk is dat het spectaculaire karakter van de moderne 
sport juist ook het product van onze verbeelding is; de moderne sport is 
een sociale praktijk waarin ieder van ons zijn eigen wensen en behoeBen 
ziet vertegenwoordigd. Het bijzondere van de psychoanalyse als weten-
schappelijke discipline was haar zelfreUexieve vermogen. De psycho-
analyse was zich ook bewust van haar eigen ‘subjectieve’ gehalte; van het 
feit dat ook haar zienswijze en axioma’s aXomstig zijn uit de verbeelding, 
<  Illustratief voor deze kritiek is Le Livre Noir de Psychanalyse onder redactie van Catherine 

Meyer uit /00?; een verzameling fundamentele bezwaren tegen de Freudiaanse wortels 
van de psychoanalyse, vanuit diverse vakgebieden. Uiteraard volgde op deze kritische uit-
gave weer een repliek vanuit de psychoanalyse zelf: L’Anti-Livre Noir de la Psychanalyse’ 
verscheen in /00>. 
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vanuit een wensbeeld over de relatie tussen werkelijkheid en de ‘neurosen’ 
die zij wilde verklaren.=

De Freudiaanse notie van ‘het onbewuste’ stuitte al bij haar intro-
ductie op hevig verzet, niet alleen binnen de geneeskunde en psycho-
logie, maar ook binnen de continentale 9loso9e. Deze studie wil zich 
verhouden tot het debat binnen dat laatste spoor. Het !loso!sche begrip 
van het onbewuste is gerelateerd aan het bewustzijn (‘le conscient’) en 
kan als zodanig betiteld worden als ‘conscientialisme’ (Assoun, 1=2>, 
pp. :=-;1). De dominant naturalistische opvatting in de 9loso9e van 
begin twintigste eeuw, dat alles wat het bewustzijn voorbijgaat en onver-
klaarbaar is (zoals hysterie), een organische oorzaak moet hebben, staat 
haaks op de Freudiaanse insteek dat onze psyche voor een groot gedeelte 
uit het onbewuste bestaat: “Was wir bewußt heißen, brauchen wir nicht zu 
charakterisieren, es ist das Nämliche wie das Bewußtsein der Philosophen 
und der Volksmeinung. Alles andere Psychische ist für uns das Unbewusste.” 
(Freud, 1=??, p. /:) Freud karakteriseert dit radicaal andere inzicht zelf 
overigens ook als een ‘copernicaanse revolutie’ (Haute, /000, pp. 1?-/2). In 
onze tijd kunnen we niet anders dan de psychoanalyse historisch herka-
deren als een poging om het psychisch lijden van de mens op een andere 
wijze te ledigen dan via de geneeskunde of de godsdienst. Dit gegeven 
staat los van het discutabele wetenschappelijke gehalte van de psycho-
analytische methode10. Het ontstaan van de psychoanalyse als thera-
peutische praktijk hoort nadrukkelijk bij de twintigste eeuw, met zijn 
talloze disruptieve technologische ontwikkelingen, gepaard gaand met 
twee wereldoorlogen en oplopende internationale spanningen. Vanuit 
de 9loso9e kunnen psychoanalytische begrippen gehanteerd worden om 
9loso9sche kwesties te verhelderen. En precies daar grijpt ook deze studie 
aan; bij de !loso!sche waarde van de psychoanalyse.

Maar wat is dan die 9loso9sche waarde? Eerst en vooral dat het 
mensbeeld dat de psychoanalyse impliceert, op ontologische wortels rust. 
De mens als ‘ homo symbolicus’ veronderstelt een discontinuïteit tussen de 
mens als subject versus de wereld als te symboliseren materie. Verder zijn 
=  In zijn pleidooi voor een herwaardering van de psychoanalyse in onze tijd, biedt Marc De 

Kesel eigentijdse toepassingsmogelijkheden van het psychoanalytisch conceptueel kader. 
Zie (Kesel, /01=).

10  Men zou ook kunnen stellen, dat de aanhoudende discussie over de wetenschappelijke 
waarde van de psychoanalyse, juist haar vitaliteit en betekenis in het hier en nu bevestigt.
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we er dankzij de psychoanalyse op gewezen dat een deel van ons handelen 
voort lijkt te komen uit een onbewust deel van onze psyche. Dit onbewuste 
is niet herleidbaar tot een fysiek gedeelte van het brein of de hersenen, 
maar bestrijkt ons hele zijn. De waarheid over mijzelf zit weliswaar ergens 
in mij besloten, maar blijB toch als het ware buiten bereik, omdat deze 
(minimaal ook) door mijn onbewuste wordt bepaald. Dat betekent dat ik 
als denkend en handelend wezen geen eenheid vorm. Anders gezegd: de 
psychoanalyse heeB ons doen beseTen dat wij als ‘subject’ – een ambigue 
term sinds Kant – intern gespleten zijn. Dit confronterende inzicht, dat 
voorbijgaat aan de cartesiaanse scheiding van subject en object, is de 
reden waarom de psychoanalyse alleen staat in ‘het verzamelde koor der 
menswetenschappen’. De psychoanalyse wordt verketterd omdat zij een 
ongemakkelijke waarheid brengt (Kesel, /01=, pp. /=-:/). Hierin lijkt het 
principe van verdringing werkzaam, waar de psychoanalyse als kennis-
bereik op wijst: we verzetten ons tegen de aanname dat er een deel van 
ons is dat wij niet bewust kennen. Dit ‘onbewuste’ deel toont zich via 
onze gedragingen, maar ook via onze taal en verbeelding. De mens is 
minimaal een symboliserend wezen, een ‘animal symbolicum’ (Mooij, 
/01?, pp. 1:-12) en misschien zelfs wel, vanuit evolutionair perspectief, 
een ‘ homo symbolicus’ (Mooij, /01?, pp. /=2-:11). Het derde inzicht dat we 
aan de psychoanalyse hebben te danken, is dat het onbewuste wezenlijk 
seksueel geladen is. Wij manifesteren ons weliswaar symboliserend via taal 
en gedrag, maar daarin worden wij gedreven door libidineuze krachten, 
die terug zijn te voeren op het verbreken van de band met (het lichaam 
van) onze moeder tijdens de eerste levensjaren. Dit gegeven maakt ons 
structureel gespleten en existentieel ‘onaangepast’. 

".# FREUD ‘REVISITED’
Om maar met de deur in huis te vallen: natuurlijk komt het door Freud 
ontdekte ‘onbewuste’ ook tot uitdrukking via de sport.11 Vanuit de 
psychoanalyse is het mogelijk op een andere manier te verklaren waarom 
de sport juist het lichaam, met haar ongekende vermogens en libidineuze 
driBen, heeB buitengesloten. Deze krachten zijn vervolgens geïnter-
naliseerd geraakt binnen een onbewust deel van onze psyche, met alle 
gevolgen van dien. Wat buitengesloten werd, sloeg naar binnen. Om de 
11  Een variant op de regelmatig geciteerde uitspraak van Jacques Lacan: “… tout simplement: 

l’ inconscient, c’est la politique.” In (Lacan, 1=>>-’>2).
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strekking van deze omkering te kunnen bevatten, is een rondleiding 
binnen het werk van Freud vereist. 

Het werk van Freud rust op twee pijlers: de driedeling Es – Ich – 
Über-ich en de werking van de menselijke driBen Eros (levensdriB) en 
Sanatos (doodsdriB). Freud ontdekte dat een groot deel van de mense-
lijke psyche bestaat uit het zogenoemde ‘onbewuste’. We menen rationeel 
te handelen en ons lichaam te beheersen, maar zijn eigenlijk overgeleverd 
aan het onbewuste, dat ons stuurt op basis van allerlei verdrongen driBen. 
Het bedekken van deze driBen leren we al vroeg in onze jeugd, om te 
voorkomen dat we op latere leeBijd onaangepast gedrag zouden vertonen. 
Deze verdrongen driBen gaan als het ware ‘ondergronds’ in wat Freud het 
‘Es’ noemt. Gelukkig beschikken we nog over twee andere capaciteiten: 
het ‘Ich’, dat bepaalt welke verlangens wel en welke niet actief kunnen 
zijn. En we beschikken ook nog over het ‘Über-ich’, dat als een scheids-
rechter beoordeelt of het Ich wel de juiste keuzes maakt. 

Daarnaast is Freud bekend door zijn inzicht in de dynamiek van Eros 
en Sanatos. Freud kiest met opzet voor de term ‘Eros’, door Plato als 
eerste verbonden aan het menselijk verlangen, gericht op het streven 
naar schoonheid en het goede. Bij Freud staat Eros ook voor erotische 
bezetenheid. Daarmee geeB hij een compleet andere draai aan het 
Platonische ideaal. Eros is volgens Freud weliswaar een seksuele driB, 
ook wel lustprincipe of ‘libido’ genoemd, maar vertegenwoordigt ook de 
levensdriB in meer algemene zin. En hij wijst erop dat er krachten in de 
mens werkzaam zijn, die het streven naar bevrediging van Eros saboteren. 
Wij zijn dus niet alleen maar gericht op lustbevrediging; we saboteren dit 
tegelijkertijd. In het ervaren van deze Eros-contraire krachten kan zelfs 
sprake zijn van herhalingsdwang, om steeds opnieuw het schrijnen van 
onze on-lust te voelen. Via deze herhalingsdwang streeB de mens naar 
het opheTen van de innerlijke spanning die het najagen van Eros geeB. 
In het verlengde hiervan is Sanatos werkzaam, onze doodsdriB, die 
een einde wil maken aan dit lijden. In de sport kennen we ‘doodgaan’ 
als uitdrukking voor de ultieme inspanning die nodig is om te winnen. 
Sanatos en Eros lijken hierin samen te werken. Volgens Freud worden 
beide driBen evenwel voortdurend onderdrukt, met alle gevolgen van 
dien. Onderdrukte doodsdriB kan leiden tot sadisme en agressie, of naar 
binnen slaan en zich manifesteren als zelfdestructief gedrag. 
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Binnen de Westerse cultuur zag Freud ook scherp hoe het verdringen 
van Sanatos tot geweld en oorlog leidt. De naar binnen gekeerde variant 
is te karakteriseren als een onbestemd ‘Unbehagen’ (onbehagen), te 
herkennen in nihilisme en populisme. Hoe dienen we om te gaan met 
deze krachten? Het vrijlaten van beide driBen kent grote risico’s, zowel 
op individueel als maatschappelijk vlak. Zij dienen dus gereguleerd te 
worden, aldus Freud in Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie uit 1=0?: 
“Wat wij het karakter van een mens noemen, is goeddeels met het materiaal 
van seksuele excitaties opgebouwd en bestaat uit sedert de kindtijd ge!xeerde 
dri&en, uit door sublimering verkregen constructies en uit constructies die de 
onbruikbaar bevonden perverse impulsen doeltre$end in bedwang moeten 
houden.” (Freud, /000 (1=0?), p. 1:<). Hij noemt zelf kunst en wetenschap 
als geschikte vormen van regulering (‘sublimatie’). Met name cultuur 
heeB zijn aandacht; neurosen ontstaan als mensen als het ware ‘boven 
hun macht’ trachten deel te nemen aan het culturele circuit, vanuit een 
intensiteit die voortvloeit uit de verdringing van hun libido (Freud, 1=>; 
(1=0?), p. 1/<).

Uiteraard kan hier met enige lenigheid van geest ook de sport aan 
worden toegevoegd. Dit is zoals eerder aangeven zelfs één van de meest 
populaire kritische duidingen van sport. In *ose Feet van David Winner, 
een reconstructie van de geschiedenis van het Engelse voetbal, worden 
repressie en sublimatie zelfs gepresenteerd als fundament voor het 
ontstaan van voetbal: “*ring1/ played a key role in developing a radically 
new ideology – athleticism – which transformed the schools and the men 
educated in them. *is new ideology was a motor for the muscular new 
imperialism, for militarism and conformism. Suppression of sexuality, 
individuality – and even thought itself – were essential elements of this 
process, and were encoded in the games themselves… *ring spoke ‘with perfect 
plainness on lust, and its devilworship, particularly noting its deadly e$ect 
on human life’ and explicitly saw sport as an element of his purity crusade.” 
(Winner, /00?, pp. =-1<). Voetbal als aUeidingsmanoeuvre om niet toe te 
geven aan ‘duivelse’ seksuele driBen, zodat jonge mannen ‘zuiver’ bleven 
en hun krachten voor andere doeleinden beschikbaar kwamen. Vanuit 
1/  Edward Sring (1</1 – 1<<2), rector van de Uppingham School en één van de grote namen 

in de Victoriaanse pedagogiek. Voor Sring waren hierbij twee pijlers van cruciaal belang: 
georganiseerde sport en seksuele onderdrukking. “And he was obsessed with stamping out 
the heinous sin of masturbation, which (he was certain) led to ‘early and dishonoured 
 graves’.” (Winner, /00?, p. 10) 
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Freudiaans perspectief is het verleidelijk de moderne sport te zien als een 
dwangmatige, doorgeschoten camouUagepraktijk voor het menselijk 
libido. In feite worden sporters hiermee gelijkgesteld aan de ‘neurotici’, 
de patiënten die Freud tot zijn psychoanalytische duiding van trauma’s 
en seksualiteit hebben gebracht. Voor ik deze hypothese onderzoek, volgt 
nog een laatste bouwsteen uit het werk van Freud.

In dat andere beroemde werk, Totem und Tabu uit 1=0=, legt Freud 
een rechtsreeks verband tussen de psyche van zogenaamde ‘primitieve’ 
volkeren en de psychische gesteldheid van zijn patiënten. Freud oppert 
hier dat zijn ‘neurotici’ dezelfde ‘infantiele denkwijzen’ zouden hebben 
als de volkeren die hij in Totem und Tabu presenteert; variërend van de 
Afrikaanse Zoeloes, Akamba’s en Barongo’s, tot Polynesische stammen 
en de Bataks op Sumatra. Freud introduceert de term ‘taboe’ om allerlei 
‘vermijdingsgeboden’ in de psychisch-seksuele sfeer aan te duiden, zoals 
het incestverbod. Het onbewuste bevat alle ‘verscholen zielenroerselen’ 
(driBen), waarop in de dagelijkse werkelijkheid een taboe rust, zoals het 
‘doden-taboe’ en het incest-verlangen, volgens Freud het ‘kerncomplex 
der neurose’ (Freud, 1=?1 (1=0=), pp. /?-:0). In de taboekracht resoneert de 
‘insluitende verbanning’, waar ik aan het eind van het vorige hoofdstuk 
naar verwezen heb op basis van de politieke 9loso9e van Giorgio 
Agamben. Waar Freud het taboe koppelt aan de psychopathologie, legt 
Agamben een relatie tussen de soevereine ban en het vestigen van de 
biopolitieke macht in onze tijd. Als we deze inzichten projecteren op de 
sport, dan is de vraag: welke krachten zijn naar de arena van de moderne 
sport verbannen en welke taboes dragen de sport? Of is dit wellicht één 
en dezelfde vraag?

Agamben wijst er in Homo Sacer I op, dat Freuds taboe-begrip de 
ambigue connotatie van het Latijnse woord ‘sacer’ bezegelt, die vanaf het 
eind van de negentiende eeuw in zwang raakte. Omdat zowel het heilige 
als het onreine taboe zijn verklaard, staat ‘sacraal’ in de eerste helB van de 
twintigste eeuw gelijk aan zowel heiligheid als onzuiverheid. Deze laatste 
kwali9catie sloot goed aan bij de secularisatie, die na de eeuwwisseling 
op gang kwam. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb laten zien, duidt 
Agamben deze dubbele uitsluitende beweging, de ‘soevereine ban’ van de 
‘homo sacer’ (en daarna van het zoè; het ‘naakte leven’)1:, als de ultieme 
1:  Zie de Proloog en 1.> voor een introductie en toelichting op dit begrippenkader van 

 Agamben.
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manifestatie van de biomacht binnen onze Westerse moderniteit. En dus 
is het niet verbazingwekkend dat Freud al in 1=0= deze verbodsreUex, het 
taboe, gelijkstelt aan de ‘heilige afschuw’ voor de onzuivere, libidineuze 
krachten van het lichaam. 

Als we de actoren binnen de moderne sport gelijkstellen aan de geestes-
zieke patiënten van Freud, zou ook binnen de moderne sport sprake 
zijn van een taboe, waarmee bepaalde verlangens zijn uitgebannen en 
verboden. Welke driBen zijn taboe binnen de sport en wat is het eTect 
hiervan? De Coubertin zet de toon in 1<=;, aan de vooravond van de 
eerste moderne Olympische Spelen, met een pleidooi voor de revival van 
de antieke Olympische bezieling. Hij vat de in te sluiten krachten als 
volgt samen: “Les uns ont vu l’entraînement pour la défense de la patrie, 
les autres, la recherche de la beauté physique et de la santé, par le suave 
équilibre de l’ âme et du corps, les autres en!n, cette saine ivresse du sang 
qu’on a dénommé la joie de vivre et qui n’existe nulle part aussi intense 
et aussi exquise que dans l’exercice du corps.” (Coubertin, 1=>2, p. ?). In 
dezelfde toespraak diskwali9ceert de Coubertin de ‘infériorité’ (onder-
waardering) van lichamelijke kwaliteiten ten opzichte van de ‘qualités de 
l’esprit’, een disbalans waar in de Griekse oudheid nog geen sprake van 
was. Hier tekenen zich de intenties van de Coubertin af: het bevrijden van 
de animale lichamelijke krachten uit de tentakels van een verstikkende 
Victoriaanse moraal via het inrichten van moderne Olympische Spelen. 
Al eerder heb ik gewezen op de kinderlijke naïviteit van de Coubertin 
bij het lanceren van dergelijke ambities1;. In Sport als jong-menselijke 
activiteit van Klaas Rijsdorp resoneert het devies van de Coubertin in de 
nadruk op de wilskracht als motor van de moderne sport. Rijsdorp karak-
teriseert sport als wilsactiviteit waarin de ‘machtsdriB’ als ‘levensdrang’ 
bevredigd wordt: “Wanneer de sportman zich iets ontzegt %oor zijn sport, 
staalt hij zijn wil. Dit hee& de onthouding gemeen met een andere karak-
teristieke trek van de sport: de harding. De sportman leert door zijn sport-
beoefening in het gerede te komen met allerlei lichamelijke onlustgevoelens: 
honger, dorst, pijn, moeheid. Dit doorzetten, ondanks de aanspraken van 
het lichaam dat tot ophouden nodigt, versterkt de wil. De beheersing van 
de gevoelens, gewekt door lichamelijke pijn, is van bijzondere betekenis %oor 
de innerlijke wilshouding.” (Rijsdorp, 1=?2, p. 10:). Willen heeB volgens 
1;  De aanloop naar de moderne Olympische Spelen is beschreven in 1.: over het neo-Olym-

pisme.
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Rijsdorp, daarin gevormd door de Duitse fenomenoloog Helmuth 
Plessner (1<=/ – 1=<?), altijd ook met vrijheid te maken. De vrijheid om 
de onthouding die de sport eist, ook zelf te willen, om te leren ‘meester te 
zijn over zichzelf ’: “In de sport vindt men de gemakkelijke willers, en men 
vindt er de mensen, die de sport zoeken omdat zij er in de sfeer van spel en 
wedijver zich al spelend en wedijverend oefenen in de school van het willen.” 
(Rijsdorp, 1=?2, p. 10?). Deze bewoordingen tonen hoe de doxa over sport 
in de tweede helB van de twintigste eeuw al een aantal stappen verder is 
dan de oorspronkelijke intenties van de Coubertin; zij sanctioneren het 
beteugelen van de animale driBen van het lichaam via sport.

Hoe ontwikkelt dit denken over sport als ‘gewilde’ onthouding zich 
vervolgens verder? De invloed van de psychoanalyse is in het heden-
daagse denken over sport goed te merken. Eerder refereerde ik al aan de 
opvattingen van David Winner, waarin repressie en sublimatie de kern 
vormen van de ontstaansgeschiedenis van het Engelse voetbal. Martin 
Gessmann verbreedt in zijn Filoso!e van het %oetbal uit /011 de bevin-
dingen van Winner naar de rest van Europa; de “…verbinding van %oetbal 
en dri&afvoer…” herkent hij ook in het werk van Heinrich Böll en Pierre 
Bourdieu, al verwijt hij de laatste wel een nietzscheaans cynisme: “Het 
enige wat overblij& is de %oorstelling van een planmatige onderwerping 
of manipulatie van het lichaam door de sport, die haar eigen doel is 
geworden…” (Gessmann, /01/, pp. >1->:). Ook Peter Sloterdijk huldigt dit 
standpunt, maar zet de onthoudingspraktijk van de sport scherp neer in 
de bredere context van de twintigste-eeuwse secularisatie. Eerst typeert 
hij de moderne sport als “… de meest omvattende organisatievorm %oor 
menselijk inspannings- en oefengedrag die ooit buiten de wereld van de 
arbeid en de oorlog kon worden waargenomen…” (Sloterdijk, /00=, p. =:). 
Vervolgens is deze ‘religie van de atleet’, zoals Sloterdijk het Olympisch 
gedachtengoed ironisch samenvat, gestrand in “… een systeem van getrapte 
oefeningen en gediversi!eerde disciplines, geïntegreerd in een bovenbouw 
van hiërarchische bestuurshandelingen, tot routine geworden betrekkingen 
tussen verenigingen en geprofessionaliseerde mediapresentaties. Van de 
structurele kenmerken van de uitgebouwde ‘religie’ blij& niets over dan 
de hiërarchie van de functionarissen en een systeem van exercities, die in 
overeenstemming met hun seculiere natuur ‘trainingseenheden’ heten.” 
(Sloterdijk, /00=, p. 10;). Een snoeihard oordeel.
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Hoe verleidelijk ook, zou ik dit spoor hier toch willen kwali9ceren 
als een te makkelijke, eenzijdige en pejoratieve duiding van sport. Voor 
tegenstanders zeer verleidelijk om sport als sociale praktijk bij voorbaat te 
diskwali9ceren. Bij insiders daarentegen, sporters, coaches, bestuurders 
en hun vele adjudanten, lijkt deze negatieve beeldvorming juist de collec-
tieve zelfmiskenning te voeden waar sport ook op gefundeerd is. En deze 
‘kleedkamerdynamiek’ lijkt een gezonde evolutie van de moderne sport 
van binnenuit te saboteren. Hier sorteer ik voor op het denken van Julia 
Kristeva, die wijst op de structurele eTecten van het onderdrukken en 
aanpassen van ons verlangen. We leren van jongs af aan een deel van 
onszelf systematisch te miskennen; het deel dat altijd zal blijven verlangen 
naar hereniging met het moederlichaam. “Un certain renoncement existe 
au cœur du désir.” (Kristeva, /00?, pp. 22-==). Zelfmiskenning kan de 
bron vormen voor uiteenlopende pathologische patronen als masochisme, 
sadisme of lethargie en depressie. Ook de moderne sport lijkt te zuchten 
onder zelfmiskenning, zij het bedekt en getransformeerd tot ‘spelethiek’ 
of ‘strijdlust’. Zo kreeg Pim Mulier, Nederlands sportbestuurder van het 
eerste uur, in zijn jonge jaren te horen “…dat ik nooit goed, laat staan 
hard zou leeren loopen, niet mocht schaatsenrijden en allerminst op zo’n 
rammelkast, zoals ze die bij Burgers een paar jaren geleden begonnen waren 
te maken in Deventer, zou mogen rijden!” Geciteerd in (Rewijk, /01?, p. 
?1). Dit ‘strenge verbod’ lijkt Muliers leven en sportloopbaan in belang-
rijke mate bepaald te hebben. Zijn latere opvattingen als sportbestuurder 
waren behoorlijk militant; Mulier waardeerde de ‘martiale waarde’ van 
sport boven die op het gebied van educatie en ‘volksbeschaving’ (Rewijk, 
/01?, p. /0:). In de aanloop naar de organisatie van de Olympische Spelen 
in Nederland, in 1=/<, bleek opnieuw een vorm van collectieve zelfmis-
kenning de motor van dit voorlopige hoogtepunt in de Nederlandse 
sportgeschiedenis. Baron van Tuyll van Serooskerken, voorzitter van het 
Nederlandsch Olympisch Comité (NOC) in de jaren ’/0 van de vorige 
eeuw, wist in 1=/1, tijdens een adellijk een-tweetje met Pierre de Coubertin, 
de Spelen naar Amsterdam te halen. In de jaren hierna nam in Nederland 
het verzet vanuit gereformeerde hoek toe; de Olympische Spelen zouden 
een ‘ in oorsprong en wezen heidensch’ evenement zijn, dat alleen maar tot 
meer ‘sportverdwazing’ zou leiden (Vooren, /01<, pp. 12-/:). Uiteindelijk 
leidden deze verhitte theologische discussies in de politieke arena tot het 
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afwijzen van een regeringsvoorstel voor de benodigde 9nanciële garant-
stelling. Dit politiek gesanctioneerde verzet bracht evenwel een enorme 
private geldstroom op gang, die sindsdien de 9nanciering en organisatie 
van de Nederlandse sport mede beïnvloedt.

Naast repressie en zelfmiskenning vindt er volop dwangmatig handelen 
plaats binnen de sport. De oTers die sporters bereid zijn te brengen, zijn 
maar al te vaak buitenproportioneel. Maar er is veel meer aan de hand 
om dit weg te zetten als de dwangmatige sublimatie van het libido. Het 
denken van de Franse psychoanalyticus en structuralist Jacques Lacan 
biedt een extra begrippenkader om de werking van het verlangen in relatie 
tot onszelf te begrijpen. Hiertoe herhaal ik de eerder gestelde vraag: hoe 
komt het onbewuste tot uitdrukking via sport?

".% LACANIAANSE VERLANGENSTHEORIE
Volgens Lacan bevat het onbewuste de motor van ons verlangen: dat is 
het gemis, het onvervulde, datgene wat niet aan bod kan komen binnen 
een aangepaste vorm van leven. Deze ‘buitengesloten subjectiviteit’ 
(Mooij, /01?, p. 1<0) gaat al heel jong onder de radar, maar meldt zich 
later in ons leven, veelal onaangekondigd en in een andere gedaante. 
Maar waar huist dit onbewuste, ergens in onze psyche of in het lichaam? 
En zijn dat twee verschillende aspecten van het menszijn of onze licha-
melijkheid? Bovendien: is dat zogenaamde gemis wel echt van mij of heb 
ik ongemerkt de pijn van een ander overgenomen? Om de relatie tussen 
gemis, verlangen en sport beter te begrijpen, gaan we te rade bij de psycho-
analytische verlangenstheorie, vormgegeven door Lacan. Hij borduurde 
op geheel eigen wijze voort op het psychoanalytische pionierswerk van 
Freud. 

Het Lacanisme is gefundeerd op het vertalen van verdringing naar 
gemis. Ook in de sport lijkt een ervaren tekort vaak de onuitputtelijke 
bron voor prestatiedrang. De honger van Dirk Kuijt, in zijn nadagen 
nogmaals neergestreken bij Feyenoord om zijn oude club in /012 na 1< 
jaar weer de landstitel te bezorgen, sprak in alles uit zijn lichaamstaal. 
Gemis lijkt de bron van dit verlangen, een diepere bron dan de jacht naar 
de Kampioensschaal. De zucht naar erkenning van deze harde werker uit 
Katwijk vormt van jongs af aan de rode draad in zijn leven. Ook andere 
sporters legitimeren hun jacht op erkenning vanuit een vroeg gemis.
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Uit ‘Ik, Zlatan’ (/01:, pp. >/->:):

“Het gebeurde toen ik bij de selectie van het eerste kwam. Er kwamen niet 
veel mensen kijken, zeker niet in die tijd. Maar die middag verscheen er een 
man met donkergrijs haar. Ik zag hem al van ver. Het duurde een tijdje 
%oor ik het door had. Want ik had me altijd zelf moeten redden in mijn 
jeugd, het was altijd leeg om me heen. Natuurlijk, mijn vader had ook ge-
weldige dingen gedaan. Maar hij was niet zoals de andere vaders die ik had 
gezien. Hij had niet naar mijn wedstrijden gekeken of me gestimuleerd op 
school. Hij had zijn drank, zijn oorlog en zijn Joegomuziek. Maar nou – ik 
kon het niet geloven. Die man was echt mijn vader. Het was alsof ik droom-
de. Shit, papa is er! Niet normaal! ‘Kijk eens,’ wilde ik wel schreeuwen. ‘Kijk 
eens! Kijk eens goed! Je zoon is een geweldige %oetballer!’ Ik geloof dat dit 
een van mijn mooiste momenten was. Ik zweer het. Ik kreeg hem terug.”

Verdringing en gemis als de straalmotoren van de moderne sport? Hoe 
zou deze opvatting verdedigd kunnen worden? Daartoe belicht ik de 
structurele dimensie, die Lacan toevoegt aan de verbodsproblematiek 
in de Freudiaanse psychoanalyse, zoals gepresenteerd in Le désir et son 
interpretation (Lacan, /01: (1=?<-1=?=)). Het vervreemdende eTect van 
de verdringing van onze driBen krijgt daardoor nog meer impact. Lacan 
ontvouwt zijn theorie aan de hand van twee zogenaamde oerscènes, waar 
ieder mens gedurende zijn of haar ontwikkeling doorheen zou gaan. De 
eerste noemt Lacan het spiegelstadium en markeert onze entrée binnen 
de zogenaamde imaginaire orde. Ergens tussen zes en achttien maanden 
ondergaat een dreumes het moment waarop het zich als ‘Ik’ voor het eerst 
in de spiegel ziet. De ouder die hierbij aanwezig is, zal naar het spiegel-
beeld wijzen en aangeven dat het kind (het Ik) dat spiegelbeeld is. Het 
kind bevindt zich tot dat moment nog in de veilige symbiotische eenheid 
met de moeder, waarin elke behoeBe onmiddellijk bevredigd wordt. Het 
ervaart nog geen eigen lichaam, omdat het als het ware vervloeit met dat 
van zijn of haar moeder. 

Volgens Lacan verandert de tot dan toe versnipperde ervaring van het 
Ik door het spiegelstadium in een eigen eenheid, afgescheiden van zijn 
of haar omgeving. Dit gebeurt via het waarnemen van de reUectie van 
zich-zelf; dat wil zeggen via een imaginair construct. Dat geeB een eerste 
gespletenheid binnen het zelf; een spanningsveld tussen de Ik (die voor 
de spiegel staat) en ‘de ander’ (mijn spiegelbeeld). Omdat dit voor een 
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dreumes nog te complex is, houdt deze zichzelf voor dat hij of zij samenvalt 
met dat spiegelbeeld. Sommige mensen blijven hun leven lang vasthouden 
aan deze imaginaire identiteit, aan het beeld dat zij van zichzelf hebben 
(en creëren). Er komt dan om allerlei redenen geen autonome persoon-
lijkheidsontwikkeling op gang. Deze identi9catie remt een gezonde 
individuele ontwikkeling en kan zich bijvoorbeeld vastzetten binnen het 
narcistisch zel[eeld. De paradoxale boodschap van het spiegelstadium 
is: om zichzelf te worden, moet het kind zich gelijkstellen aan een beeld, 
aan iets anders dan het Ik. Hier begint de bijzondere dialectiek tussen het 
Zelf en de Ander, waarop de lacaniaanse verlangenstheorie is gebaseerd.

De mens als verlangend subject1? wordt volgens Lacan pas 
werkelijk geboren tijdens de tweede oerscène, waarin het zogenaamde 
Oedipuscomplex ontstaat. Ieder kind is ooit voor de eerste keer getuige 
van een seksueel getinte transactie tussen volwassenen, meestal de eigen 
ouders1>. Freud zelf ontdekte al dat zijn patiënten (‘neurotici’) tijdens 
zijn analyses op enig moment refereerden aan deze tweede oerscène als 
startpunt van hun seksuele ontwikkeling en hun verlangen. Door de 
confrontatie met de seksualiteit van de ouders wordt een opwinding 
aangeraakt, die het kind nog niet kan begrijpen; het schrikt en bevriest. 
Het Oedipuscomplex is de ontdekking van het eigen libido via dat van 
‘de Ander’ als abstract begrip; de eigen ouders in dit geval. Het kind leeB 
tot dat moment in een imaginaire wereld, waarin beelden het zelf-besef 
domineren. Maar dan gebeurt dit: jongens zien hun moeder voor het 
eerst als verlangende vrouw en concluderen dat haar lichaam ook voor een 
andere man beschikbaar is. Zij kunnen zich identi9ceren met het geslacht 
van hun vader, maar realiseren zich vanaf nu ook dat het verboden is hun 
moeder op deze wijze te begeren. Meisjes zien hun moeder ook voor het 
eerst als verlangend, seksueel wezen, en ervaren een tweesprong; identi-
9ceren zij zich met deze aYankelijke vorm van vrouw-zijn of met de 
1?  Het gebruik van de term ‘subject’ kwali9ceert Lacan als problematisch; hij verwijst ener-

zijds naar de linguïstische connotatie van het subject als onderwerp in een zin, geïnspi-
reerd door De Saussure en Jakobson. Anderzijds refereert Lacan in zijn werk ook impliciet 
aan de typisch twintigse-eeuwse 9loso9sche problematisering van de term ‘subject’ door 
tijdgenoten als Bataille en Foucault. En deze verwarring vormt dan ook nog eens het doel 
van het lacaniaanse denken. 

1>  Ook Lacan zelf kende een jeugd met diverse Oedipale conUicten; zijn moeder adoreerde 
hem, zijn vader gaf soms toe aan de verlangens van de jonge Jacques, maar verbood ze hem 
weer op andere momenten.”What did Lacan do with this con+ict?” (Murray M., /01>, p. 
/2)
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symbolische kracht van hun vader? In dat laatste geval moeten meisjes 
volgens Lacan wel concluderen dat zij iets missen, namelijk het geslacht 
van de man, de fallus. In beide gevallen ontstaat hoe dan ook een pijnlijke 
breuk met de pre-Oedipale orde, de veilige symbiose met de moeder. Deze 
versmelting wordt vanaf de Oedipale ervaring onmogelijk; het verlangen 
ernaar blijB. 

De verdringing van dit verlangen creëert ons onbewuste. Volgens 
Lacan cirkelt het onbewuste van de mens, en daarmee ons verlangen, 
voortdurend en onophoudelijk rond (het verlangen en daarmee het gemis 
van) de Ander. “C’est ce qui pourtant reste toujours au dernier terme, désir 
du corps, désir du corps de l’autre, et rien que désir de son corps.” (Lacan, 
/00; (1=>/-1=>:), p. ;02). Anders gezegd: het verlangen van de mens is 
het verlangen van de Ander, en dit is eerst en vooral lichamelijk van aard.

En wat is volgens Lacan nu de taak van de psychoanalyticus? “Il s’agit 
d’apprendre au sujet à nommer, à articular, à faire passer de l’existence, 
ce désir qui, littéralement, est en deçà de l’existence, et pour cela insiste.” 
(Lacan, 1=??, p. :1:). De analyse dient ertoe bij te dragen dat de patiënt 
toegang krijgt tot zijn of haar verlangen. Dit proces gaat gepaard met 
weerstand, niet alleen bij de patiënt maar ook bij de psychoanalyticus zelf. 
Het (verdrongen) verlangen van de analyticus, het gemis van de Ander, 
bepaalt het onderzoek in hoge mate, al is dit een ongemakkelijk inzicht: 
“Il n’y a qu’une seule résistance, c’est la résistance de l’analyste. L’analyste 
résiste quand il ne comprend pas à quoi il a a$aire. C’est lui qui est en état 
d’ inertie et de résistance.” (Lacan, 1=??, p. :1:). 

Dit besef lijkt ook op te gaan voor het veld-van-weten over sport; 
de blinde vlek van een collectief verdrongen verlangen stuurt de 
waarheidsproductie over de moderne sport12. Dit verklaart het sterk 
validerende karakter van het huidige kennisbereik binnen de sport. 
Vanuit diTerentie gedacht, komen hier allerlei verschillende verlangens 
samen; de interactie tussen de verdrongen verlangens van individuele 
participanten en het totale systeemveld verleent de moderne sport juist 
haar pluriforme karakter. En ook deze studie vormt het product van 
een subjectief vertrekpunt, een verborgen verlangen, zoals benoemd in 
de aanhef bij het voorwoord: “…wat niet tot thema is gemaakt, maar ook 
12  Ik ontleen deze provocatieve conjunctie aan de kritiek van Lacan op de sociale (mens-) 

wetenschappen: “Il n’y a pas de science de l’ homme, parce que l’ homme de la science n’existe 
pas, mais seulement son sujet.” (Lacan, 1=21, p. ::=)
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niet zomaar verzwegen kan worden… het niet-herinnerde en het onver-
getelijke…” (Agamben G., /01= (1=<?), p. ::) Dit punt onttrekt zich aan 
elke ‘objectiverende’ poging tot kennisvergaring. Echter, ook deze singu-
liere positie is immanent aan het veld-van weten over de moderne sport, 
al roept het vanuit de metaforische ‘beerput’. Vanuit dit besef kunnen 
we doorstappen naar de structuralistische invalshoek van Lacan en de 
traditionele psychoanalyse afzetten tegen de invloed van de neuroweten-
schappen in de sport.

".& PSYCHOANALYSE VERSUS NEUROCENTRISME
Volgens Lacan veroorzaakt het ontstaan van het Oedipus-complex een 
schizoïde structuur waarmee ieder mens moet leren om te gaan. Binnen 
dit deel van zijn theorie voegt Lacan nog een tweede structurele dimensie 
toe aan de psychoanalyse. Hij vervangt de Freudiaanse driBenleer door 
een theorie over het onbewuste als taal. We leren het verlangen van de 
Ander kennen via haar of zijn talige representaties. Moeders formuleren 
hun verlangen vanuit het gemis dat aan de basis stond van hun eigen 
seksuele ontwikkeling. We leren de wereld kennen in onze ‘moederstaal’, 
door Lacan ’langage premier’ genoemd (Lacan, 1=>>, p. /=/). Vaders 
poneren hun verlangen vanuit een genetisch bepaald fallisch zelfver-
trouwen, gestoeld op de verboden liefde voor hun moeder. De taal biedt 
in beide gevallen een extra structuur die het subject voor de tweede maal 
afsnijdt van zijn of haar eigen lichaam, van de empirische bron van het 
verlangen. 

Lacan scherpt zijn verlangenstheorie aan door de introductie van 
het begrippenpaar signi!é (het betekende) – signi!ant (term, taalteken, 
‘betekenaar’), waarbij deze laatste de sleutelpositie krijgt en via een aantal 
libidineuze transacties verandert in het onbereikbare ‘objet petit a’ (Lacan, 
/00; (1=>/-1=>:)). Als een kind leert spreken, gaat het zich bedienen van 
de taal (van de Ander) om zijn of haar verlangen te uiten. Vanuit onze 
Oedipale ervaring betreden wij de orde van de taal; Lacan noemt dit 
ook wel de symbolische orde1<. Alleen zo kan een autonoom verlangen 
ontstaan, voorbij de symbiotische eenheid en imaginaire identi9caties 
waarin we zijn voortgebracht. Binnen deze symbolische orde trachten 
1<  Waarmee hij eer betoont aan Claude Lévi-Strauss (1=0<-/00=), socioloog en cultureel an-

tropoloog, die Lacan inspiratie bood over de sociale, symboliserende functie van tekens, 
codes en rituelen.
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wij met woorden en andere tekens (signi9ants) de werkelijkheid vanuit 
ons verlangen (dus vanuit gemis) te ‘betekenen’. De fallus symboliseert 
volgens Lacan het object van verlangen, ontstaan vanuit een van jongs 
af aan, via onze moeder doorgegeven tekort. Signi9é en signi9ant vallen 
echter nooit samen, er is altijd sprake van een ontoereikendheid van de 
signi9ant, van de taal. Dit structurele conUict, gebaseerd op een leegte 
waar volgens Lacan geen ontsnappen aan is, vormt de bittere essentie van 
deze traditionele variant van de psychoanalyse. 

Lacan heeB zijn theorie willen visualiseren in de ‘graphe du désir’, een 
schema dat hij in twee opeenvolgende collegejaren ontwikkelt (1=?2 – 
1=?=). Via dit model wordt de bijzondere dynamiek tussen signi9ant en 
signi9é inzichtelijk. 
Wat zien we hier? Het model bestaat uit twee dialectisch verbonden 
verdiepingen. De eerste levensfase is weergegeven met de onderste 
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verdieping van het model. Centraal hierin staat de gebogen vector, de lijn 
van ‘Signi9ant’ naar ‘Voix’ (stem; de woorden van de Ander). Deze eerste 
laag representeert de continue stroom aan betekenaars die wij in het leven 
ervaren. De sterker gebogen pijl boven de onderste vector, die in tegen-
overgestelde richting wijst, staat voor de onderbreking van deze stroom 
van signi9ants; dit doen we vanuit ons ‘lustprincipe’, vanuit onze ooit 
verdrongen wens, ons primaire gemis: “… le discours de la demande est 
composé de signi!ants…” (Lacan, /01: (1=?<-1=?=), p. ;/). 

Vanuit onze identi9catie met de Ander (de grote A) brengen we 
structuur en betekenis aan, bijvoorbeeld door de plek waar we een punt 
zetten achter een reeks woorden (zin). Daarmee creëren we een signi9é – 
weergegeven als s(A) in het onderste deel van de graphe – dat de werking 
van ons onbewuste toont. Tijdens een behandeling zal de analyticus in de 
stroom van woorden (signi9ants) altijd op zoek zijn naar deze persoons-
gebonden interventies, naar de wijze waarop de patiënt betekenis geeB, 
naar de formuleringen die hij of zij hanteert, omdat dit verwijst naar wat 
verborgen is geraakt. De eerste, imaginaire laag van onze persoonlijkheid 
ontwikkelen we door aan te haken op de stroom van betekenaars die ons 
via de Ander bereiken, en gaandeweg zelf de positie van signi9é (fallus) 
voor de Ander in te nemen. Anders gezegd: we leren te beantwoorden 
aan de verwachtingen van de Ander, die weer gerelateerd zijn aan haar 
verlangen of gemis. Dit beeld is het imaginaire Ik. Ook hier is sprake 
van het verlies van een bepaalde onmiddellijkheid, van een ‘ immanence 
vitale’1= en daarmee van het leven en het eigen lichaam, om toe te mogen 
treden tot de wereld van de Ander. Anders gezegd: we moeten het leven 
en ons eigen lichaam in z’n directe onmiddellijkheid verdringen om deel 
uit te kunnen maken tot de talige orde van de wereld. Vanaf deze fase zal 
dit pre-Oedipale verlies ons streven voeden.

Dan de bovenste verdieping van de graphe. Deze volgt op het doorlopen 
van de eerste fase en representeert de symboliserende dynamiek binnen 
het subject na het ervaren van het eerdergenoemde Oedipuscomplex; de 
pijnlijke confrontatie van het imaginaire Ik met het feit dat de Ander 
ook een eigen lustprincipe kent, onaYankelijk van hem of haar. Het 
breekpunt in deze tweede termijn volgt op de vraag: ‘Che vuoi?’ (“]ue 
veux-tu?”). Een vraag die volgens Lacan het moment markeert waarop het 

1=  Term uit het niet gepubliceerde Séminaire IX, ‘Identi9cation’. Geciteerd in (Mooij, /01?, 
p. //=).
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subject naar het eigen verlangen kan leren kijken: “Elle est posée de là où le 
sujet fait sa première rencontre avec le désir, le désir comme étant d’abord le 
désir de l’Autre.” (Lacan, /01: (1=?<-1=?=), p. /?). Dit is het moment waarop 
we ons realiseren dat de werkelijkheid niet samenvalt met het beeld dat 
we gevormd hebben vanuit onze symbiose met het verlangen en gemis 
van de Ander. De vrijheid lonkt, maar vanaf dat moment verandert het 
imaginaire Ik in een structureel gespleten subject. We kunnen niet meer 
terugvallen in de oude, vertrouwde imaginaire orde, we onderkennen de 
kans om op eigen benen te gaan staan, maar blijven ook verbonden aan de 
drang het (vermeende) tekort van de Ander te vervullen. 

De moderne sport neemt als enerverend spectaculair domein, met 
haar tribale codes en insluitend vermogen, voor velen de positie in van dit 
eerdergenoemde ‘objet petit a’. De associatie met een bepaalde voetbalclub 
kan een leven lang bepalend zijn: Ajax of Feyenoord, Club Brugge of 
FC Antwerp. Voor de ingewijden zijn de verschillen evident en onover-
brugbaar groot. Sociale codes komen weliswaar ‘van buiten’, maar sluiten 
in en verschaTen ons een ‘eigen’ identiteit. En maar al te vaak zijn we 
hierin trouw aan het veronderstelde tekort van de Ander, zelfs in het 
verzet hiertegen. Ook de expliciete manifestatie als believer in de kracht 
van sport of in de sport-als-spel mythe zijn uitingen van distinctieve identi-
!caties (Mooij, /01?, p. //:), die in ieders individuele leven een symbolise-
rende waarde vertegenwoordigen. Kortom, de moderne sport biedt volop 
ruimte om keer op keer ons zelf geconstrueerde pre-Oedipale verlangen, 
ons ‘fantasma’ op te projecteren. Zonder evenwel ooit werkelijk tevreden 
te zijn./0

Om als autonoom subject een ‘gezond’ verlangen te ontwikkelen, moet 
ieder mens volgens Lacan bereid zijn tot het ondergaan van castratie, in 
9guurlijke zin; het loslaten van de positie als fallus (object van verlangen) 
van de Ander, veelal de moeder. Lacan bedoelt dit allemaal niet letterlijk, 
maar in abstracte metaforische termen, vanuit zijn structuralistische 
insteek. Toch blijven we ook in deze tweede fase, in de symbolische 
orde, waarin we (meer) autonomie kunnen ontwikkelen, onwillekeurig 
verlangen naar het ontmaskerde imaginaire beeld van zich-zelf (‘le moi’); 
/0  Een psychoanalytische invalshoek binnen sportpsychologie en mental coaching zou dan 

ook kunnen leiden tot het beëindigen van de sportloopbaan. Andersom geldt dan de 
vraag: vormt een door het lustprincipe gedreven ‘fantasme’ niet de werkelijke, perverse 
drijfveer voor sportief excelleren?
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dit is het onbereikbare ‘objet petit a’. Lacan zal zeggen dat ieder mens 
levenslang gedreven wordt door een zelf gecreëerd ‘fantasma’, dat niet 
werkelijk bestaat behalve in onze verbeelding: “La fonction du fantasme 
est de donner au désir du sujet son niveau d)accommodation, de situation. 
C)est bien pourquoi le désir humain a cette propriété d)être !xé, adapté, 
coapté, non pas à un objet, mais toujours essentiellement à un fantasme.” 
(Lacan, /01: (1=?<-1=?=), p. :0). Om gezond op te groeien, is het voor ieder 
mens de opgave zich los te maken van de imaginaire identi9caties/1 die 
nodig waren om in de wereld te komen, en zich in te leren ordenen binnen 
de symbolische orde. Daarbij worden we geholpen door het verschijnen 
van de Naam van de Vader, ‘ le Nom du Père’ //, de Signi9ant met een 
structurele functie binnen de ontwikkeling van ons verlangen. De Naam 
van de Vader staat in 9guurlijke zin voor de Wet en het Woord, dat in 
eerste instantie via het verlangen van de moeder ons leven binnenkomt. 
Het is niet zo ingewikkeld, zelfs bijzonder aantrekkelijk en voor de 
hand liggend, om de Sport ook deze symbolische rol als Signi9ant toe 
te dichten; deze aanname vormt dan ook het vertrekpunt van de psycho-
analytische diagnose van de moderne sport ‘op de divan’ in de hiernavol-
gende paragrafen. 

Samenvattend: Lacan poneert in zijn tijd een revolutionair mensbeeld; 
het subject is geen eenheid, maar per de9nitie intern gespleten/:. Wij 
blijven ons leven lang hunkeren naar verbinding met de ‘echte’ realiteit, 
waartoe Lacan ook ons eigen lichaam rekent. Deze eenheid kunnen wij 
na het afscheid van de symbiotische eenheid met onze moeder nooit meer 
bereiken, waardoor ons verlangen eeuwig in stand blijB. Dit verlangen 
kent een seksuele oorsprong en is het product van een uitsluitingsproces, 
gestart met het spiegelstadium en voltooid via de Oedipale confrontatie 
met de Ander. Volgens de lacaniaanse psychoanalyse ervaren wij een 
onoverbrugbare breuk tussen ons Zelf, ons binnenste – onze ziel zogezegd 
– en de wereld van de onmiddellijkheid, de fysieke werkelijkheid die 
hieraan voorafgaat en is buitengesloten; ‘ek-sistance’ (Mooij, /01?, p. 1>:). 

/1  Door Lacan (en andere psychoanalytici) zijn deze identi9caties ook vaak ‘narcistisch’ ge-
noemd; op de herkomst van deze kwali9catie kom ik later dit hoofdstuk terug.

//  Een provocatieve term die Lacan bewust gekozen lijkt te hebben, juist vanwege de associ-
aties met het christendom.

/:  Dit mensbeeld borduurt ergens nog voort op de term ‘Ichspaltung’ uit de laatste teksten 
van Freud.
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De betekenissen die we uitdragen via taal, cultuur en andere symbolise-
rende praktijken – zoals sport – vallen nooit samen met het eigenlijke 
object van ons verlangen. Want dat is weliswaar seksueel van aard, maar 
representeert als zodanig ook een existentiële leegte, een ‘manque-à-être’ 
(tekort aan zijn), zoals Lacan aangeeB. Deze vervreemding geldt als eerste 
ten aanzien van het eigen lichaam, waar het kind zich al op heel jonge 
leeBijd toe leert te verhouden dankzij de beelden en taal van de moeder. 
Ons eigen lichaam wordt daarmee onwillekeurig ook op afstand gezet, 
hoewel het altijd door de signi9ants ‘heen blijB ademen’ (Haute, /000, 
p. 1;;). Vervolgens leren we ook anderen op deze wijze via taal en andere 
symbolen te ‘betekenen’ en groeit de afstand tot de ons omringende 
werkelijkheid. Het menselijk symbolisatieproces verloopt niet lineair, 
maar kent de nodige haperingen, waardoor er altijd nog een onverwerkte, 
niet geïntegreerde ‘rest’ intern buitengesloten blijB. Deze echo van het 
reële, het ‘objet petit a’, leeB verder in ons onbewuste en kan zich later 
tijdens ons leven melden als psychopathologisch symptoom; bijvoorbeeld 
in de vorm van perversiteiten, geweld, een depressie of excessief, dwang-
matig gedrag (Mooij, /01?, pp. //<-/:2). 

Hoewel het denken van Lacan een fascinerend narratief biedt, laat het 
ons ook verbijsterd achter met een ontologisch dualisme, een structurele 
split tussen taal en subjectiviteit versus het lichaam c.q. lichamelijkheid. 
En ook het lacaniaanse subject vormt, hoewel structureel gespleten, via 
de Ander een transcendentale voorwaarde voor de latere individuatie. 
De taal en het gemis van de Ander waren er al voor het ontstaan van 
het subject en zijn daarmee transcendentaal aan de feitelijke ontwik-
keling van de mens. Persoonlijke transformatie kan enkel plaats vinden 
bij het aannemen van de transcendentale positie van de Ander. Met deze 
insteek staat Lacans 9loso9e dwars op het immanentiedenken, waar deze 
studie op gebaseerd is. De dynamiek tussen taal en lichaam kent volgens 
Lacan een fundamenteel dialectisch karakter, waaruit de invloed van 
het Hegelianisme van Kojève blijkt. Er is sprake van subjectiviteitsont-
wikkeling via de taal, maar synergie met de orde van de lichamelijkheid 
blijB structureel buiten bereik. Het echte buiten van het lacaniaans 
ontologisch dualisme is de realiteit, de onmogelijk bereikbare orde van 
het reële. Een harmonische relatie tussen de mens en zijn of haar licha-
melijke driBen is een illusie; wij blijven op zoek naar ‘andere wegen’ om 
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ons primair seksueel geladen verlangen te bevredigen. In deze overtuiging 
blijB Lacan verrassend trouw aan de freudiaanse psychoanalyse (Haute, 
/000, pp. /:?-/;;).

Wat kan de lacaniaanse verlangenstheorie ons leren over het populaire 
‘sport als seks’ vertoog? Vormt sport werkelijk onze collectieve uitlaadklep, 
is sport een ‘fetisj’ voor al die verdrongen Oedipale verlangens? De psycho-
analyse lijkt in eerste instantie perfect aan te sluiten op de inzichten uit 
het vorige hoofdstuk; een archeologie van de sport-als-spel mythe. We 
zagen welk epistèmè eind negentiende eeuw het ontstaan van de moderne 
sport heeB gestuwd. Het breukvlak tussen wat sindsdien gekend mag 
blijven (de canon) en wat onderdrukt wordt, bestaat uit het economisch 
positivisme, dat elke vorm van vitalisme afwijst. Ook werd duidelijk dat 
juist het lichaam is geoTerd bij de geboorte van de moderne sport. Via een 
andere aanvliegroute lijkt de psychoanalyse te tonen, hoe deze epistemo-
logische split gespiegeld wordt in de gespleten structuur van het menselijk 
verlangen. Deze split krijgt bij Lacan een existentiële lading vanwege 
de structurele leegte, het gemis van de (lichamelijkheid van) de Ander, 
waarop zijn denken is gebaseerd. Niet voor niets is de psychoanalyse 
ooit gekwali9ceerd als archeologie van het lichaam: “La psychanalyse 
est une archéologie du corps” (Fedida, 1=21). Voordat ik deze implicaties 
voor de moderne sport uitdiep, staan we kort stil bij een compleet ander 
waarheidsvertoog, dat haaks staat op de psychanalyse maar via een ander 
kenparadigma wel op een vergelijkbaar ontologisch dualisme uitkomt: de 
neurowetenschappen.

Neurocentrisme in de sport
Het is onmiskenbaar dat de invloed van de neurowetenschappen, het ‘wij 
zijn ons brein’ waarheidsvertoog over de menselijke constitutie, ook in de 
sport snel en stevig om zich heen grijpt. Ik zal hier op deze plaats enkele 
woorden aan wijden, zonder de pretentie uitputtend te kunnen zijn over 
deze nog jonge loot aan de stam van de natuurwetenschappen./;

Hersenonderzoek als onderdeel van de geneeskunde en fysiologie 
kent een traditie die terugvoert naar het ontstaan van de natuurwe-
tenschappen (12e eeuw), waarbij de ontwikkeling van de anatomie een 
versnelling bracht. Het lichaam werd ontleed in verschillende organen, 
/;  Vanwege de jonge leeBijd van deze recente subdiscipline binnen de sportwetenschap is 

een archeologische analyse nog niet opportuun. 
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waaronder de hersenen. Eind negentiende eeuw ontstond het inzicht 
dat bepaalde gebieden binnen de hersenen verantwoordelijk zouden zijn 
voor van elkaar te onderscheiden functionaliteiten. In de twintigste eeuw 
werd dit atomisme gemeengoed binnen het hersenonderzoek, waardoor 
het mogelijk werd op een steeds dieperliggend detailniveau inzicht te 
krijgen in de opbouw van het brein. Deze ‘neurondoctrine’ bestaat uit het 
individueel identi9ceren en onderzoeken van de zogenaamde neuronen, 
die als bouwstenen van de hersenen werden bestempeld. Aan het eind 
van de twintigste eeuw zagen allerlei operationele toepassingen van de 
neurowetenschappelijke inzichten het licht. Eén daarvan is de cognitie-
wetenschap, ook wel cognitieve neuroscience genoemd. Deze discipline 
legt een lineair verband tussen het functioneren van het brein en objectief 
waarneembaar gedrag. Allerlei (ab)normaliteiten zouden verklaard 
kunnen worden uit het (dis)functioneren van de hersenen. Een populaire, 
wijdverbreide illustratie hiervan is te vinden in Wij zijn ons brein van de 
Nederlandse hersenonderzoeker Dick Swaab. Hij weet de meest uiteenlo-
pende fenomenen, zoals de vrije wil, religie, moraliteit, autisme en gende-
ridentiteit te ‘verklaren’ vanuit het primaat van het brein, dat daarmee 
een transcendentale status krijgt toebedeeld. Dit reductionisme leidt tot 
een klinisch oordeel over diverse klassiek-9loso9sche thema’s: “Ik heb 
nog geen goed argument gehoord tegen mijn simpele conclusie dat de ‘geest’ 
het resultaat is van het functioneren van onze '00 miljard hersencellen, 
en de ‘ziel’ een misverstand.” (Swaab, /010, p. :?2). Of als commentaar 
bij de aanhoudende publieke twijfel over harttransplantaties: “Tot het 
tegendeel gebleken is uit goed gecontroleerde studies, moeten we op basis van 
de beschikbare klinische en experimentele literatuur aannemen dat al onze 
karaktereigenschappen uitsluitend in onze hersenen zitten en dat het hart 
slechts een pomp is die vervangen kan worden zonder dat er karaktereigen-
schappen, goed of slecht, van de donor meekomen.” (Swaab, /010, p. :?=).

Deze deterministische variant van de neurowetenschappen heeB 
sinds het begin van de eenentwintigste eeuw ook in de sociale en 
geestes wetenschappen een enorme vlucht genomen. De mechanistische 
opvatting dat al onze gedragingen en problemen zijn te herleiden tot de 
hersenen, vindt gretig weerklank. Ook klachten die geen directe fysieke 
oorzaak lijken te hebben, zoals depressie en dementie, zijn inmiddels 
ontmaskerd als ‘sec’ neurale aandoeningen. De groeiende populariteit van 
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de neurowetenschappen loopt min of meer parallel met de teloorgang van 
de psychoanalyse als wetenschappelijk geaccepteerde discipline. Hoewel 
beide kenparadigma’s op inhoud haaks op elkaar staan, zijn beide wel 
gebaseerd op een hardnekkig ontologisch dualisme, namelijk dat tussen 
subject / brein en de omringende wereld (inclusief het eigen lichaam). 
Wat betekent deze schijntegenstelling voor onderliggende Kritiek van de 
Sportieve Rede? De deconstructie van het psychoanalytisch narratief in 
de sport vervolg ik in de volgende paragraaf. Hier wil ik laten zien hoe de 
vlucht die de neuroscience in de sport heeB genomen, logisch volgt uit de 
epistemische split bij het ontstaan van de moderne sport, zoals beschreven 
in het vorige hoofdstuk. En hoe hierdoor het lichaam verder verdrongen 
raakt uit de sport, met alle excessieve gevolgen van dien.

Hoe werkt het ontologisch dualisme in de neuroscience? Binnen de 
neurowetenschappen worden de hersenen (het brein) gede9nieerd als 
de biologische, ‘technische’ oorzaak van ons handelen. Het brein wordt 
daarmee ook als ‘apparaat’ geïsoleerd van de rest van het lichaam. De mens 
als persoon, als samenhangende identiteit, valt vanuit dit naturalistische 
kenparadigma volledig samen met zijn of haar brein. In de sport wordt 
cognitieve neurotraining beschouwd als ‘Game Changer’ voor prestatie-
verbetering binnen de coaching en begeleiding van (top)sporters. Deze 
insteek zien we in de sportpsychologie terug in de vorm van ‘mentale’ 
trainingsprogramma’s en vaardigheidstrainingen. Deze discipline binnen 
het veld-van-weten in de moderne sport predikt de beloBe van controle 
over emoties en geprogrammeerd excelleren. Via allerlei oefeningen 
en ‘tools’, geënt op cognitieve psychologische modellen, meent men 
binnen deze mentale trainingsprogramma’s de ‘cognitieve structuur’ van 
(top)sporters te kunnen veranderen, waardoor het prestatievermogen 
toeneemt. Zie onder meer (Schuijers, /00;) en (Rozendaal, /010). In 
deze instrumentele mensopvatting is onduidelijk waar het subject van 
het veronderstelde cognitieve neurale apparaat is gebleven. De complexe, 
deels onbewuste psychische dynamiek waar de psychoanalyse ons op 
heeB gewezen, is binnen de neurowetenschappen gereduceerd tot een 
verzameling van empirisch waar te nemen neurale interacties binnen het 
brein. Maar hoe moet het punt gedacht worden, van waaruit de rationele 
(her)programmering van het brein plaatsvindt? Het subject dat ten 
grondslag ligt aan ons kenvermogen, ook dat waarmee wij ons-zelf menen 
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te doorgronden. De psychoanalyse is ervan doordrongen dat dit subject 
niet het cartesiaanse a priori van ons weten kan zijn, dat deze positie ons 
ontglipt en hoe ditzelfde subject structureel gespleten is. Het neurocen-
trisme gaat hier voor het gemak volledig aan voorbij; wij zijn als subject 
/ brein het transcendentale commandocentrum van waaruit we de ons 
omringende wereld overzien. Maar waar bevindt zich het ‘zelf ’ van de 
kennis binnen de neurowetenschappen? Dit is een dimensie die bepalend 
is voor de waarheidsclaim van het neurocentrisme, maar die tot op heden 
(nog) niet binnen haar bereik is.

De vlucht die het neurale denken heeB genomen wekt des te meer 
verbazing, als we deze theorie afzetten tegen de doxa (de ‘common sense’), 
die doorspekt is met psychoanalytisch idioom. Wie heeB zichzelf – of de 
ander – niet ooit betrapt op een zogenaamde ‘Freudiaanse verspreking’? 
En niet zelden excuseren we onszelf met de opmerking dat we een 
bepaalde emotie ‘verdrongen hebben’. Ook het de9niëren van sport als 
‘sublimatie van driBen’ schaar ik onder dit populaire, wijdverbreide quasi 
psychoanalytisch vertoog. Het succes van het neurocentrisme ten spijt, 
prevaleert in deze ‘common sense’ de sinds Freud ontstane angst, dat 
een deel van onze persoonlijkheid inderdaad wellicht verborgen blijB in 
dat ontoegankelijke, angstaanjagend ‘buitenste binnen’: ons onbewuste. 
Bezweren we deze angst met het neurale denken? Tevergeefs; ook in de 
neurowetenschappen blijB de bron van ons verlangen, de negativiteit 
die het fundament vormt van onze identiteit, uiteindelijk empirisch 
buiten beeld: “Het subject – of, wat op hetzelfde neerkomt, de grond van 
ons ‘zelf ’ – hee& als zodanig geen materiële substantie. Het subject als het 
‘punt’ waarin het hele systeem van onze psychische identiteit samenkomt en 
bijeen wordt gehouden is een louter verbeeld, gefantaseerd punt, gecreëerd 
en gekoesterd door dat (onbewuste) systeem zelf.” (Kesel, /01=, pp. 10=-110). 
Uit het werk van Lacan spreekt de overtuiging dat het punt van waaruit 
we het brein trachten bloot te leggen, structureel verborgen en buiten 
bereik zal blijven. 

Kortom, psychoanalyse en neuroscience komen beide langs verschil-
lende axioma’s uit op een vergelijkbaar ontologisch dualisme: het primaat 
van onze psyche, binnen de psychoanalyse het onbewuste en binnen de 
neuroscience het brein, versus het verdrongen, buitengesloten lichaam. 
Daarmee draagt de kritiekloze omarming van het neurocentrisme 
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binnen de sportwetenschap onwillekeurig bij aan het versneld steriliseren 
en sacreren van de moderne sport.

Zijn er nog kansrijke aangrijpingspunten naar een meer immanente 
benadering? Ik wil hier twee sporen kort aanstippen: de ‘embodied 
cognition’ variant binnen het neurale denken en de toenemende aandacht 
voor de ‘plasticiteit’ van de hersenen. 

Plasticiteit en transformatie
In Wat te doen met ons brein? verzet de Frans 9losofe Catherine Malabou 
(1=?=- ) zich tegen de mechanistische opvatting binnen het neurocen-
trisme dat het brein, net als een computer, een ‘denkende machine’ zou 
zijn. Daartoe accentueert zij de plasticiteit van het cerebraal functio-
neren, de buigzaamheid en het aanpassingsvermogen van de hersenen. 
Plasticiteit staat voor “… de historiciteit die de hersenen constitueert…” 
(Malabou, /011 (/00;), pp. 11-1=). Dit is een opvatting die lucht brengt in 
het neurocentrische concept van het brein als een statisch, onveranderlijk 
orgaan dat eenzijdig onze subjectiviteit bepaalt en bestuurt. De cognitieve 
neurowetenschappen zijn nog onvoldoende doordrongen van het feit dat 
de plooien en kwabben die ons brein vormen, dynamisch, organisch en 
veranderlijk zijn. Anders gezegd: onze ‘synaptische eTectiviteit’ wordt 
beïnvloed door onze complete identiteit: door onze geschiedenis, milieu, 
ontmoetingen en gewoonten. Malabou wijst op de risico’s van het trekken 
van een parallel tussen ons brein en ‘de vorm van onze wereld’, door haar 
het ‘naturaliseringseTect’ genoemd (Malabou, /011 (/00;), pp. /0-/2). 
De ‘neurale vorm’ van het politiek en maatschappelijk functioneren valt 
in onze tijd samen met het kapitalistisch systeem, zo stelt Malabou. Het 
ogenschijnlijk objectieve neurowetenschapppelijk discours waart rond in 
de hedendaagse taal van de economie, zoals de term ‘netwerkeconomie’ 
als metafoor voor organisaties. Malabou formuleert een kritiek op deze 
‘neurale ideologie’ om de plasticiteit van het brein te bevrijden en zo de 
toekomst actief te beïnvloeden. Ook Agamben wijst op de risico’s van 
het reductionisme dat bezit heeB genomen van de menswetenschappen, 
die zichzelf relateren aan deze neurale ideologie: “*e current predomi-
nance in the human sciences of models originating #om the cognitive sciences 
bears witness to this shi& of epistemological paradigm.” (Agamben, /010, p. 
111). Met deze ‘shiB’ doelt Agamben hier op de transcendentale neiging 
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binnen de menswetenschappen om het brein te beschouwen als ontolo-
gisch fundament. 

Deze kritische invalshoek strookt met mijn ambitie om via deze Kritiek 
van de Sportieve Rede het transformatieve potentieel van de moderne 
sport vrij te maken. Daartoe is het zaak de statische opvatting van het 
brein in de sportwetenschap open te breken naar een meer ademend, 
Uexibel model. Dit maakt het ook mogelijk het ontologisch dualisme te 
verlaten en het lichaam in te sluiten. 

‘Embodied cognition’
Immers, binnen het traditionele, niet plastisch georiënteerde neurocen-
trisme komt het lichaam er bekaaid vanaf. Het lichaam wordt daar gezien 
als het ‘product’ van ons brein, als object van een empirisch waar te nemen 
en wetenschappelijk te doorgronden bron: het brein. Wij zijn ons lichaam 
van de Amsterdamse 9losoof Aldo Houterman biedt een welkom tegen-
wicht aan dit reductionisme: “Niets bereikt het brein wat niet eerst in het 
gehele lichaam is geweest. Het lichaam ontvouwt zich, wordt in disbalans 
gebracht, verandert van houding en drukt zich uit.” (Houterman, /01=, 
p. //2). In de recente sport9loso9e zijn aanzetten te vinden, die voorbij 
trachten te komen aan het ontologisch dualisme tussen subject / brein en 
de omringende wereld / het lichaam, waar de cognitieve neuroscience op 
gebaseerd is. 

Vooral de school binnen de cognitiewetenschap onder de noemer 
‘embodied cognition’ /?, vindt gemakkelijk weerklank in het veld-van-
weten over sport en bewegen. Deze deels door de fenomenologie geïnspi-
reerde denkwijze de9nieert het cognitieve subject eerst en vooral als 
lichaam; we nemen de wereld waar via ons lichaam. De basis voor de 
menselijke cognitie is lichamelijk. In het verlengde hiervan kan de 9loso-
9sche vertaling worden geschaard, die de term ‘ lijf ’ introduceert voor het 
lichaam als subjectieve ervaring, niet het geobjectiveerde lichaam van de 
techniek, de geneeskunde of de economie, maar het ‘door mezelf beleefde’ 
lijf: “Een re+exief dualistisch denken dat een scheiding tussen lichaam en 
geest veronderstelt, zal nooit het lichaam kunnen verstaan als een spoor van 
onze existentie. Ons lijf is de wijze waarop wij de wereld binnentreden en 
op hetzelfde moment is het de wijze waarop het een verschijnen is van de 
/?  De klassieker in dit veld is *e Embodied Mind van Varela, Sompson en Rosch uit 1==1.
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wereld zelf.” (Bossche, /01/, p. =>). Het subject verschuiB hier dus naar 
het lichaam (in de betekenis van ‘lijf ’) en dat krijgt dan ook het primaat, 
niet het brein. Alleen als hierbij de reUexiviteit gedacht wordt, de bevra-
gende, vormende functie van het lichaam in relatie tot haar receptieve 
dimensie, vermijdt deze opvatting de de9nitie van het lichaam-subject als 
transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde, en dus een nieuw dualisme./>

Tot zover deze zijstap naar de neurowetenschappen, waarmee ik de 
omvang en impact van dit kennisveld beslist geen recht doe. Ik wil hier 
nogmaals benadrukken dat het neurale denken binnen de sport feitelijk 
nog te jong is voor een archeologische analyse. Het psychoanalytisch 
narratief kent een langere historie binnen het veld-van-weten over sport 
– vooral in de onderstroom – en biedt met haar verlangenstheorie diverse 
aangrijpingspunten om de ambiguïteit van de moderne sport te begrijpen. 
Daarom zal ik in de volgende paragraaf de draad weer oppakken en de 
werking van het psychoanalytisch narratief binnen de moderne sport 
verder verdiepen, ten eerste vanuit het intra-persoonlijke startpunt: de 
relatie met het eigen lichaam. Is het sportende lichaam voor de atleet 
een functioneel bewegingsapparaat of een imaginair en fallisch geladen 
lustobject? Welk lichaamsbeeld dringt zich op vanuit een psychoanaly-
tische diagnose van de relatie tussen een sporter en zijn of haar lichaam? 
In hoeverre zijn genderverschillen van invloed op deze relatie? En welke 
betekenis hebben sportmaterialen en hulpmiddelen in dit intra-persoon-
lijke verband, zoals schoenen, rackets, ballen en andere sportmaterialen? 

Vervolgens verbreed ik deze analyse naar de interpersoonlijke dynamiek 
binnen de sport; de relatie tussen sporters (ploegmaten, teamleden, tegen-
standers) onderling, tussen een atleet en zijn / haar coach, tussen sporters 
en supporters (de ‘Twaalfde Man’), tussen trainers en bestuurders, tussen 
bestuurders en sponsoren, enzovoorts. Welke onbewuste, verborgen 
verlangenstransitie vindt hier plaats en hoe heeB deze interactie de sport 
gevormd? 

En tenslotte zal ik deze psychoanalytisch geïnspireerde verlangens-
theorie ook projecteren op het complexe, in de kern sociale speelveld 
dat sport inmiddels is. Hierin zal ik ook de functie van rituelen en 
symbolen in de sport betrekken: de magie van de bal of de koers en de 

/>  Zie ook 1./ over de fenomenologische kruisbestuiving binnen het sport-als-spel paradig-
ma.
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aantrekkingskracht van bepaalde sportmerken. Hierna kan ik de vraag 
beantwoorden of de moderne sport het collectieve brandpunt vormt van 
een onbewust, in oorsprong Oedipaal verlangen (Deleuze, 1=2/), of dat 
dit speelveld juist een productief, waarheidsonthullend ‘seksualiteitsdis-
positief ’ is (Foucault M., /01< (1=<;)).

".' HET LIBIDINEUZE KARAKTER VAN SPORT

“Ik pak het zadel van mijn race!ets vast en ren het parc-fermé uit. De wed-
strijdfocus %ormt zich razendsnel, ik kijk alleen nog %ooruit. Mijn natte, 
blote %oeten grijpen het warme asfalt en ik %oel de hitte, die me terugvoert 
naar het hete zand van mijn geboorte-eiland. Het grijze Hollandse water 
druipt via m’n wenkbrauwen in mijn ogen. Het zwemmen ging als in een 
roes. Het water is mijn vriend; het streelt en +uistert me %ooruit. Zo was het 
al sinds toen. Een oergevoel trekt me naar het hier en nu; doorrollen nu en 
gaan! Ik spring op mijn !ets en %oel hoe het zadel zich %oegt naar mijn li-
chaam. We zijn weer één. Met een snelle handeling wurm ik m’n %oeten in 
de !etsschoenen, die al vast zitten geklikt aan de pedalen. Soepel en snel na 
uren oefenen. Eerst een paar bochten, waar ik het #ame met mijn dijen 
moeiteloos doorheen duw. Zo; hier ben ik de baas.”

Zoals meermaals benadrukt, is sport een praktijk waarin het lichaam 
centraal staat/2. Redenen om in deze Kritiek van de Sportieve Rede de 
psychoanalytische duiding van het begrip ‘lichamelijkheid’ in relatie tot 
verlangen te reconstrueren. Op de eerste plaats zal ik de verlangensre-
latie tussen een sporter en zijn / haar lichaam exploreren. In 9loso9sche 
termen: van het subject met het eigen lichaam als object. Maar hoe kan 
deze objectivering ooit gedacht worden? Immers, wij zijn ons lichaam; 
dankzij ons lichaam kunnen we gooien, springen, lopen, werpen, vechten 
en vrijen. Het lichaam is ook Dasein (Heidegger, 1=/2), omdat wij tijdens 
elke handeling minimaal in fysieke zin samenvallen met ons lichaam. 
Bewegen en sporten zijn activiteiten van ‘het zelf met het zelf ’ (Agamben 
G., /01> (/01;)). Via ons lichaam staan wij in contact met anderen. 
Het lichaam weert af of pakt vast, duwt weg of omarmt. We willen iets 
bereiken of afweren. Kortom, het lichaam lijkt de vooruitgeschoven post 
van ons verlangen. 
/2  Binnen de denksporten en ‘esports’ is minder sprake van lichamelijkheid, al maakt het 

brein ook deel uit van ons lichaam. Het ontbreken van substantiële fysieke inspanning, 
met de exalterende eTecten die dit teweeg brengt, is een reden om het sportgehalte van 
dergelijke ‘sporten’ te betwisten. 
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Het lichaam is ook een bijzonder instrument; het biedt ons toegang tot 
voelen als innerlijk vermogen. Voelen is letterlijk: be-voelen, het aBasten 
van de omringende wereld, inclusief de Ander. Als ik aan het hardlopen 
ben en mijn ogen sluit, voel ik aan het grondcontact of het verende 
bosgrond is, beton, asfalt of tartan. Het ontwikkelen van dit be-voelende 
vermogen is cruciaal voor mijn ontwikkeling als atleet. De discussies 
over kunst- of natuurgras in het betaald voetbal gaan niet over geld, maar 
over gevoel; de eigenschappen van beide typen ondergrond geven de 
voetballer aan de voet een compleet ander gevoel. Om over het geuraspect 
nog maar te zwijgen. De gehechtheid van voetballers aan de textuur en 
geur van natuurgras maakt het lastig collectief de overstap te maken 
naar kunstgras. Tegelijkertijd wordt ‘voelen’ in de zin van pijn ervaren 
en emoties toelaten, expliciet verboden in de sport. De imperatief is: ‘No 
pain, no gain’. Je moet pijn (en andere lichamelijke sensaties) negeren om 
beter te worden. Waar komt deze spanning vandaan?

Als we de psychoanalytische verlangenstheorie volgen, heeB elke vorm 
van bewegen (in verlangen naar…) een seksuele oorsprong, namelijk het 
gemis van de symbiotische eenheid met de moeder. Onder de zichtbare 
laag van het feitelijk handelen ligt dus een verborgen laag; dit is de laag 
van het onbewuste, waarin dit primaire verlangen onderdrukt is. We 
leren al heel jong om contact met de wereld te maken via imaginaire 
constructies, via tekens en woorden, met onderdrukking van de behoeBe 
aan fysiek contact met de moeder. Het lichaam verwordt dus al vroeg 
tot een imaginaire constructie, een geobjectiveerd beeld. Dat is de eerste 
breuk met het lichaam, na het Spiegelstadium. Vervolgens ontstaat nog 
een tweede breuk: in het Oedipale streven naar verbinding met de Ander, 
bij het betreden van de symbolische orde (via de taal). Deze dubbele split 
als voorwaarde voor het ontwikkelen van een gerijpt, volwassen verlangen 
stelt hoge eisen aan de interactie binnen een fysieke omgeving als de 
sport, waar sprake is van een bijzondere relatie met het eigen lichaam. 
Primair is het lichaam voor sporters een instrument om de bewegingen 
te maken die een bepaalde tak van sport vereist. Net als een muzikant 
zijn instrument steeds beter leert beheersen. De opleiding van junioren 
en beginnende sporters is er dan ook op gericht dit instrument (beter) 
te leren gebruiken, te ‘9netunen’ naar het niveau dat excelleren vergt 
of een leven lang pijnvrij sporten. Coaches leren hun pupillen beter te 
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‘luisteren’ naar hun lichaam, zodat ze dit niet overvragen of uitputten. 
De balans tussen het prikkelen van het lichaam, zodat kracht en coördi-
natie toenemen, en het herstel van het lichaam, zodat het klaar is voor de 
volgende prikkel, is een eeuwige zoektocht. De beste trainers voelen dit 
aan bij elk van hun pupillen.

AYankelijk van de dominantie van Eros of Sanatos is de relatie 
van een sporter met het eigen lichaam positief (anabool) of destructief 
(katabool). Ook als Eros het primaat heeB, kan de relatie met het eigen 
lichaam doorschieten naar een perverse aYankelijkheid. Het lichaam als 
Signi9ant, toonbeeld van het esthetisch ideaal dat de atleet zichzelf oplegt. 
Tegenwoordig wordt zelfs al gesproken over ‘sporthorexia’ als variant op 
het ziektebeeld anorexia; een extreem doorgevoerd sportregime, waaruit 
een pathologische aYankelijkheid van sporten als activiteit en van het 
ideale sportlichaam als Signi9ant spreekt. Welke ‘manque-à-être’, welk 
existentieel tekort gaat hierachter schuil? De Instagram- en Twitter-
accounts van topsporters als Ronaldo, atlete Dafne Schippers, judoka 
Henk Grol of ex-olympiër Inge de Bruin staan vol met prachtige foto’s, 
die illustreren hoe belangrijk het lichaam in hun leven is geworden of 
gemaakt. Er lijkt sprake van een erotisch geladen relatie met het eigen 
lichaam, de sporter valt als het ware samen met het beeld dat hij of zijn 
van het eigen lichaam heeB gemaakt. Zijn deze in esthetisch opzicht 
nagenoeg perfecte atletische lichamen de fallus voor verboden Oedipale 
verlangens? 

In zekere zin wel; er gaat een gemis achter schuil. In lacaniaanse 
termen staat de fallus voor het gemis van de moeder, geïncorporeerd in 
de taal waarmee zij haar verlangen (ook impliciet) heeB verwoord. Julia 
Kristeva is hier nog veel explicieter in: “… il existe un érotisme maternel, 
que j’appellerais une reliance : une économie spéci!que de la pulsion qui relie 
et di$érencie la psycho-sexualité de la mère et celle de l’enfant.” (Kristeva, 
/012, pp. /1-//). De aYankelijkheid van de moeder leidt tot een ideali-
sering van het moederlichaam, zowel bij de vrouw die zwanger of moeder 
is, als bij het kind. Kristeva plaatst deze aYankelijkheid in het centrum 
van de menselijke ervaring; een slechte hechting tussen moeder en kind 
kan een leven lang doorwerken, niet alleen in het aangaan van emotionele 
betrekkingen. Wij nemen als ‘kinderen van onze moeder’ onbewust de 
positie van fallus in, en reproduceren hiermee ook in ons eigen leven het 
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gemis van onze moeder. Een topsporter die zijn lichaam a[eult in de 
hunkering naar die ultieme gouden plak, is tot alles in staat: ‘de Dood of de 
Gladiolen’. Zo nodig ten koste van de gezondheid van het eigen lichaam. 
In lacaniaanse termen staat ‘the desire to win’ (Gilbertson, /01>) zelfs voor 
het (onmogelijke) verlangen naar herstel van een dubbel gemis: de symbi-
otische eenheid met de moeder én de fallus van de moeder (uitdrukking 
van haar gemis). De stap naar doping om dit verlangen te bevredigen is 
dan ook klein, vooral als het symbolisatieproces bij jonge sporters nog niet 
volledig getransformeerd is. Maar ook het masculien etaleren van winst 
en succes, bijvoorbeeld door na het scoren als een Bokito op de borst te 
roTelen, op het podium met champagne rond te spuiten of de 9ets met ’n 
extra push over de streep duwen; allemaal Oedipaal getint gedrag.

“Als je de drempel over bent, dan is er geen weg meer terug. Een beetje do-
ping gebruiken, dat is als een beetje zwanger zijn. Doping is verslavend. 
Niet het middel op zich, maar het succes dat het met zich meebrengt. Ik ben 
niet verslaafd aan bloedzakken, ik ben verslaafd aan het gevoel van onover-
winnelijkheid dat tijdens de Tirreno door mijn aderen stroomt.” 
(Zonneveld, /01>)

Ook het cultiveren van verlies (‘le manque’; het lacaniaanse tekort) is 
een veel voorkomend patroon bij (top)sporters, want het biedt ook een 
verborgen winst: een herhaald eerbetoon aan de fallische relatie met de 
moeder. Denk aan wielrenners als Raymond Poulidor, met de veelzeg-
gende bijnaam ‘Eeuwige Tweede’, en Michael Boogerd, die vaak als 
tweede eindigden. Welk verlies werd hier geëerd, wat was hun verborgen 
winst? “Le désir est un rapport d’ être à manque. Ce manque est manque de 
proprement parler. Ce n’est pas manque de ceci ou cela, mais manque d’ être 
par quoi l’ être existe. Ce manqué est au-déla de tout ce qui peut le presenter. 
… L’ être vient à exister en function même de ce manque.” (Lacan, 1=??, p. 
:0>). Een tragisch patroon. 

Het noodgedwongen proces van identi9catie met de Ander, van het 
symboliseren van ons verlangen, zal de impliciet gezochte eenheid met 
onze moeder echter niet herstellen; dit symbolisatieproces snijdt ons 
juist keer op keer af van het reële, en daarmee ook van ons eigen lichaam. 
Anders gezegd: niet alleen het imaginatieproces, maar vooral de Oedipale 
identi9catie met scoren en winnen, pijn, verlies of doping, de bal, de 9ets, 



1?0 /. +,-"$ (DE E%&E

een club of ‘de kracht van sport’, creëert een uitwendige relatie met het 
eigen lichaam en versterkt onze interne, structurele gespletenheid. Het 
vermogen om te dissociëren van het lichaam wordt zelfs beschouwd als 
een essentiële te verwerven kwaliteit in de sport:

“Kilometer "--".. Zeven plus twee is negen. Toch klim ik helemaal niet 
slecht, iedere keer verbaast me dat weer. Het doet pijn, maar het is toch ook 
lekker…. Wat ik kan kan geen dier: de ander zijn en mijzelf bewonderen. Ik 
hoor niets en ik zie niets, maar ik %oel dat achter mij de een na de ander er 
af moet…. Al zijn ze misschien met bosjes gelost, ik besprenkel mijn rug met 
de blikken van de renners achter me. Rustig en kalm, die Krabbé. Heb je het 
gezien? Krácht.” 
(Krabbé, 1=2<, p. /2)

“De ander zijn en mijzelf bewonderen”; Lacan had het niet beter kunnen 
formuleren. Is daarmee het sportlichaam werkelijk te reduceren tot een 
imaginaire constructie, een enkel dankzij de Ander via de symbolische 
orde geobjectiveerd verlangensobject? Zeker niet, aldus Lacan: “Car 
la psychanalyse implique bien entendu le reél du corps et l’ imaginaire de 
son schema mental.” (Lacan, 1=>>, p. /<;). De psychoanalyse impliceert 
wel degelijk het bestaan van het reële lichaam. Echter, voor de mens als 
verlangend wezen blijB het lichaam volgens Lacan structureel buiten 
bereik. Sporters zullen dit niet kunnen bevatten, voor hen is hun lichaam 
manifest aanwezig tijdens het sporten, ook al doet het pijn of sluiten ze 
zichzelf af. Hoe moeten we dit dan zien? 

In het vorige hoofdstuk, bij de archeologie van sport-als-spel, werd 
duidelijk welk cruciaal element bij de geboorte van de moderne sport 
geoTerd is: het lichaam, inclusief z’n excessieve behoeBen en a\rmatieve 
krachten. Het disciplineren van het lichaam was de prijs van de geboorte 
van de moderne sport, een praktijk waarin het lichaam nota bene centraal 
staat. Welke kwaliteit heeB dit zowel epistemologisch buitengesloten, als 
psychisch geïnternaliseerde lichaam voor de sport(er)?

Het semiotisch potentieel
Om een meer genuanceerd perspectief te ontwikkelen op de realiteit van 
het sportende lichaam, biedt de al eerder geciteerde linguïste, psycho-
analytica en 9losofe Julia Kristeva (1=;1- ) de nodige verfrissende inspi-
ratie. Kristeva introduceerde aan het begin van haar loopbaan een nieuw 
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begrip om de pre-Oedipale fase te kwali9ceren; zij noemde dit de semio-
tische orde: 

“On pourra appeler cette modalité de la signi!ance sémiotique en enten-
dant, dans l)étymologie du grec sèmeion (789:;<=), la marque distinctive, la 
trace, l)indice, le signe précurseur, la preuve, le gravé, l)empreinte – en 
somme une distinctivité susceptible d)articulation incertaine et indétermi-
née parce qu)elle ne renvoie pas encore (chez les enfants) ou ne renvoie plus 
(dans le discours psychotique) à un objet signi!é pour une conscience thé-
tique.” 
(Kristeva, 1=22, p. 1?=).

Deze semiotische dimensie gaat vooraf aan de symbolische orde, vormt het 
a priori van het proces van representeren, betekenisgeving en taalvorming. 
Het is volgens Kristeva de dimensie waarin het onbewuste zich laat 
zien, waarin zonder de inmenging van tekens of taal de ‘pre- oedipale’ 
verbinding met het vrouwelijke, het 9guurlijke ‘oer-moederlichaam’, nog 
intact is. Binnen het semiotische is nog geen sprake van de structurele 
gespletenheid van het lacaniaanse subject./< Haar keuze voor dit begrip 
keert het traditionele, lineaire denken (van Freud en Lacan) volledig om; 
de semiotische modaliteit dient weliswaar te worden onderdrukt, maar 
zal nooit verloren gaan en blijB het proces van betekenisgeving omhullen: 
“Le sujet étant toujours sémiotique et symbolique, tout système signi!ant 
qu’ il produit ne peut être ‘exclusivement’ sémiotique ou ‘exclusivement’ 
symbolique, mais il est obligatoirement marqué par une dette vis-à-vis de 
l’autre.” (Kristeva, 1=2;, p. //).

Om de semiotische dimensie bij de transformatie van het verlangen 
aan te duiden, kiest Kristeva de controversiële term chora (in het Grieks: 
=8;4), aXomstig uit Plato’s Timaeus (?/ a-b). Letterlijk betekent het 
Griekse chora: bedding, ruimte, plek. In de Timaeus staat het ook voor: 
vruchtbodem, verzamelvat/=. Kristeva rekt de betekenis van de chora op 
naar ‘the space of becoming’, de ruimte waarin het leven, inclusief symbo-
liserende tekens en taal, in wording is. Kristeva verrijkt de term chora 

/<  Zo opgevat resoneert het semiotische ook in ‘ het lichaam zonder organen’ van Gilles De-
leuze, dat nog buiten het veld van productie en identiteit valt (Deleuze, 1=2/, pp. 2-1/). 

/=  De Timaeus staat bekend als de meest mystieke dialoog van Plato. In de passage waar hij 
het woord chora introduceert, presenteert Plato een drieledige ontologie, bestaand uit de 
vormen (of ideeën), de beelden en de chora; de beelden van de vormen moeten ergens ‘in’ 
rusten, een niet via de ratio te bereiken, onverwoestbare basis. Dat is de chora.
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met allerlei beeldende predicaten, zoals het pulserende ritme van de 
baarmoeder als metafoor voor het pre-oedipale, intuïtieve karakter van 
het semiotische. Als feministisch 9losofe kent Kristeva de chora ook een 
sacrale kracht toe; de chora vormt de archaïsch-matriarchale bron van het 
leven. 

De negatieve connotatie die in de moderniteit aan deze niet-symboli-
serende dimensie, aan het onbewuste en de driBen is gegeven, verklaart 
Kristeva vanuit de maatschappelijke verhoudingen bij het ontstaan 
van de psychoanalyse, eind negentiende eeuw. Vooral ook vanwege het 
intrinsiek ambigue karakter van de driBen: “Il s)agit donc de fonctions 
sémiotiques pré-œdipiennes, de décharges d)énergie qui lient et orientent le 
corps par rapport à la mère. Insistons sur le fait que la ‘pulsion’ est toujours 
déjà ambiguë, assimilante et destructrice à la fois.” (Kristeva, 1=2;, p. />). 
Volgens Kristeva diende de onderdrukking van het wilde, ongecontro-
leerde en vooral libidineuze karakter van de driBen, ten tijde van Freud, de 
opkomst van een nieuwe bourgeois elite van industriëlen (Beardsworth, 
/00;, pp. :=-?:). Kristeva’s latere maatschappijkritische insteek kwam 
hier al naar voren. Hoewel zij het bevrijden van deze negativiteit in 
La Révolution du Langage Poétique (uit 1=2;) toedicht aan kunst en 
literatuur, in het bijzonder poëzie, zal zij dit revolutionaire karakter later 
verbreden naar andere sociaal-maatschappelijke praktijken, zoals weten-
schap en politiek.:0 

Ook de sport wil ik in deze opmaat naar een dynamische (wordings-) 
ontologie van de sport positioneren als potentieel ‘revolutionaire’ praktijk. 
En wel met dien verstande, dat datgene wat in de sport als negatief wordt 
gekwali9ceerd en van meet af aan is onderdrukt (‘l’abject’:1), mede 
daardoor juist de basis, het ontologisch fundament van de sport vormt. 
Ik ontleen deze radicale omkering aan Agambens ontmaskering van de 
typisch Westerse wijze van ontologie bedrijven: “*e strategy is always 
the same: something is divided, excluded, and pushed to the bottom, and 
precisely through this exclusion, it is included as archè and foundation.” 
(Agamben G., /01> (/01;), p. />;). Toegepast op de sport: de driBmatige, 
wilde en instinctieve krachten van het lichaam worden beschouwd als 

:0  Zie bijvoorbeeld La haine et le pardon (Kristeva, /00?) en L’avenir d’une révolte (Kristeva, 
/01/).

:1  De toelichting bij het begrip ‘abject’ is met name te vinden in Pouvoirs de l’ horreur (Kris-
teva, 1=<0).



 /. +,-"$ (DE E%&E 1?:

een abject, negatief element, dat genegeerd dient te worden, terwijl deze 
semiotische dimensie juist vanuit die diskwali9catie en uitsluiting de 
sport draagt, als ontologisch fundament. Datgene wat buitengesloten is 
geraakt, leeB ‘ondergronds’ als archè door: “... it is a question of gaining 
access to a past that has not been lived through, and therefore that techni-
cally cannot be de!ned as ‘past’, but that somehow has remained present.” 
(Agamben G., /010, p. 10/). Het is opvallend dat Agamben hier in zijn 
eerdere bundel ‘Potentialities’ ook de term ‘chora’ voor hanteert, het 
begrip dat ik hierboven via het werk van Kristeva introduceerde. Volgens 
Agamben houdt Plato’s chora het midden tussen wat wel en niet kan 
worden waargenomen; het is zowel plek als geen-plek. Agamben neemt 
deze notie over in zijn uiteenzetting over de (im)potentialiteit van een 
bepaald domein: “Khora is thus the perception of an imperception, the 
sensation of an anaisthèsis’, a pure taking-place (in which nothing takes 
place other than place).” (Agamben G., 1===, p. /1<).:/ Ook in de sport is 
het zaak dit semiotische potentieel, deze chora te (helpen) ontsluiten om 
een systemische transformatie te activeren. 

Samenvattend: het libidineuze, pre-linguistische, transgressieve, intuï-
tieve lichaam is in de sport weliswaar formeel genegeerd en buitengesloten, 
maar bepaalt juist via deze negatieve relatie het potentieel van de sport. 
Als we deze inzichten nog wat verder doordenken, ontstaat wellicht een 
opening uit het hermetisch labyrint van de lacaniaanse psychoanalyse. 
Wat nou als de sport, met al haar symboliserende functionaliteiten, de 
glorieuze momenten én de excessen, ook altijd al is ingebed in een semio-
tisch a-priori? Welk verlangen drijB sporters dan eigenlijk, ten diepste? 
Wat manifesteren zij via hun semiotische reUexen? Deze optie werpt een 
nieuw licht op sport als sociale praktijk en allerlei rituelen in de sport. 
Vertegenwoordigt het hameren op cadans, ritme en herhaling als leidraad 
bij training en techniek nu de sublimatie van de coïtus of het pre-oedipale, 
onderdrukte verlangen naar de chora, de baarmoeder van het leven…? 
Vanuit een pathologisch kenparadigma ligt deze eerste duiding voor de 
hand. Kristeva echter stelt dat de aYankelijkheid van de moeder ook 
een ‘gezonde’ sublimatiecyclus kan produceren: “… la passion maternelle 
opère une transformation de la libido telle que la sexualisation est di$érée 

:/  Ik werk Agambens ideeën over (im)potentialiteit nader uit in hoofdstuk :. Voor nu heb ik 
vooral de relatie willen leggen tussen de begrippen archè en chora.
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par le courant tendre ; un cycle sublimatoire, où la mère se pose en se di$é-
renciant avec le nouveau-né.” (Kristeva, /012, p. :2). Door de antwoorden 
van het kind te reproduceren, biedt de moeder haar kind een impuls zich 
van haar los te maken. Dit is niet de hysterische, geperverteerde vorm van 
sublimatie, waar Freud en Lacan hun denken op richtten, maar de vitale 
‘re-création’ van het leven, het doorgeven van het leven als potentialiteit.::

Geprojecteerd op de moderne sport komen we tot andere vragen: is 
de teloorgang van de ‘Hollandse School’ in het Nederlandse voetbal de 
onvermijdelijke weg naar de bodem of de overlevingsdrang van de chora? 
Wat rituelen betreB biedt datzelfde voetbal ook onthullende voorbeelden, 
zoals spelers die na een doelpunt het wiegen van een kind nabootsen of op 
hun knieën zijgen en een kruis slaan. Wordt hier het semiotisch potentieel 
aangeroepen? Kristeva heeB het begrip chora ook uitgewerkt in relatie tot 
de Maria-cultus; de verering van de maagd en moeder. Zij beschouwt de 
Maria-cultus binnen het Christendom – maar ook daarbuiten – als een 
restant van de matriarchale sporen binnen het Jodendom en de Griekse 
cultuur. In onze Westerse cultuur vol symboliek staat de ‘Vierge Mère’ 
voor de christelijke sublimatie van onze diepste angsten, geboren uit ‘une 
frustration maternelle’ (Kristeva, 1=<:, pp. /=?-:/2). De Maria-verering 
biedt de ruimte weer verbonden te raken met het semiotische deel. De 
tranen en de moedermelk zijn de vertegenwoordigers van deze niet-talige 
dimensie: “Que l)oralité – seuil de la régression enfantine – se manifeste 
côté sein, tandis que le spasme à l)éclipse de l)érotisme se déverse côté larmes, 
ne saurait cacher ce que lait et larmes ont commun : d)être les métaphores 
du non-langage, d)un ‘sémiotique’ que la communication linguistique 
ne recouvre pas.” (Kristeva, 1=<:, p. :1/). Tegelijkertijd wordt binnen de 
Maria-cultus ook de liefde gevierd van de moeder-maagd voor de dood, 
gerepresenteerd door het lichaam van haar zoon. 

Deze Maria-verering zien we op een speci9eke manier ook in de 
sport, zeker in het wielrennen. Zo is het bezit van de ‘Trek Madone’, 

::  Dit vitalisme resoneert bijvoorbeeld ook in het populair-wetenschappelijke De baarmoe-
der van gynaecoloog Dick Schoot en taalkundige Wim Daniëls uit /012: “.. de baarmoe-
der, het lichaamsdeel dat mensen gastvrij onderdak biedt in de allereerste fase van hun leven. 
In de baarmoeder groeit een piepkleine eicel die bevrucht is door een zaadcel uit tot een baby. 
Het is een spektakel van ongekend natuurlijk vernu&… In het Zweeds heet de baarmoeder 
‘ livmodder’ (levensmoeder), een tre$endere naam nog dan ‘ baarmoeder’, want de baarmoe-
der zorgt %oor nieuw leven.” (Schoot, /012, p. 2)
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een race9ets uit het duurste segment, de ultieme wens van vele wieler-
lieYebbers, waarbij mannen en vrouwen er ongetwijfeld verschillende 
kwaliteiten aan ontlenen. Om deze associatieve analogie nog wat verder 
door te trekken: ‘Madonna del Ghisallo’, vernoemd naar de legenda-
rische Mariaverschijning, werd in 1=;= door Paus Pius XII uitgeroepen 
tot ‘beschermheilige van het wielrennen’. De moeder-maagd waakt over 
wielrenners op alle wegen van de wereld. Maar ook de saamhorigheid van 
teamgenoten en verbindende kracht van sport, evenals de quasireligieuze 
beleving van supporters in het stadion, krijgen vanuit deze inzichten een 
andere lading. Omhult de vrouwelijke chora, met de Maria-9guur als 
semiotisch symbool, de fallische gespletenheid van de moderne sport? 
In hoeverre is hier sprake van een impliciete, nog te ontginnen potenti-
aliteit, die zich juist aan ons opdringt vanuit de vervloekte keerzijde van 
de moderne sport?

“En dan dit. Puur genot. Vreugde. De kick dat het achter de rug is en dat 
dat wat %oor de boeg is %oelt als een grote omhelzing. … Niemand mag mij 
nu nog %oorbijlopen. Wat er achter de !nish ligt. Een nieuw leven. Nieuwe 
plannen.” (Benali, /012, p. /::)

Narcissus betrapt
Tot zover deze eerste exploratie van het potentieel van de sport. Net als 
tijdens een psychoanalyse-sessie, keer ik terug naar de divan, en daarmee 
terug naar de pijn. Want waar ligt de bron van het tekort en het lijden, 
dat centraal lijkt te staan in de sport? Als motor voor het onvermoeibaar 
streven naar verlossing, erkenning en liefde. Met regelmaat worden (top)
sporters, coaches en ‘bobo’s’:; in de sport ‘narcistisch’ genoemd. Een 
Geuzennaam…? De term ‘narcist’ wordt in de sport meestal negatief 
gebruikt, aangevuld met predicaten als: zelfzuchtig, ijdel en arrogant. 
Gymnastiekers kwali9ceren (top)sporters als narcistisch, de ware believers 
in ‘de kracht van sport’ zetten zich af tegen bestuurders en sportmarke-
teers, die de sport vanuit narcistische motieven zouden leegtrekken. Julia 
Kristeva geeB ook aan dit psychoanalytische begrip een andere, verras-
sende draai, die deze zoektocht verder kan helpen. 

:;  Spottende bijnaam voor sportbestuurders.
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Daartoe moeten we terugkeren naar de bron. De mythologische 9guur 
Narcissus is voor de eerste keer opgevoerd door de Romeinse dichter 
Ovidius, in zijn beroemde ‘Metamorfosen’, geschreven in de eerste eeuw 
van onze jaartelling. Het Narcissus thema is in de :e eeuw na Christus in 
wijsgerige zin verder uitgewerkt door de neoplatonische 9losoof Plotinus, 
hoewel Kristeva’s versie van de psychoanalyse deze variant liever negeert 
(Dufallo, /012). De oorspronkelijke mythe gaat over de ontmoeting van 
de knappe, ongenaakbare jongeling Narcissus met de uitbundige, praat-
grage nymf Echo. Als straf van haar moeder Juno voor het toedekken 
van de amoureuze praktijken van vader Saturnus, zal Echo haar lichaam 
langzamerhand verliezen. Alleen haar stem mag zij houden, met als enige 
vermogen het herhalen van de laatste woorden van anderen. Bij haar 
ontmoeting met Narcissus beschikt Echo nog over haar lichaam. Zij wordt 
verliefd op deze prachtige jonge jager. Echo kan haar belangstelling dan al 
niet meer kenbaar maken via eigen woorden en zinnen. Narcissus, dorstig 
van de jacht, buigt voorover om wat te drinken uit een ven. Dan ziet hij 
zichzelf weerspiegeld in het water en raakt helemaal betoverd door dit 
beeld: “… il prend pour un corps ce qui n’est qu’une ombre.” (Kristeva, 1=<:, 
p. 1:/). Als Echo hem dan maar probeert aan te raken, weert Narcissus 
verstoord haar reikende armen af. Echo deinst geschrokken terug en trekt 
zich terug in het woud, waar haar lichaam verteert door verdriet. Ovidius 
laat al diegenen die zijn afgewezen door Narcissus deze vloek uitspreken: 
“Hij moge zelf zo beminnen; moge hij zo zijn geliefde niet krijgen!”.

Op twee manieren wordt in dit verhaal de tragiek van de liefde voor 
een beeld naar voren gebracht; de enorme opwinding, niet over een mens 
van vlees en bloed, maar over een schijn-object en de bedrieglijke aantrek-
kingskracht van het beeld. De onmacht van Echo om haar liefde te uiten 
valt samen met de wanhoop van Narcissus om zich te verenigen met 
datgene waar hij van is gaan houden: zijn spiegelbeeld.

quod cupio mecum est: inopem me copia fecit. 
o utinam a nostro secedere corpore possem!:? 

Narcissus is ontroostbaar en kwijnt nu ook langzaam weg; op de resten 
van zijn lichaam zal de bloem groeien die zijn naam draagt; de Narcis. 
:?  Nederlandse vertaling: “Wat ik begeer, ligt bij mij: overvloed heeB mij arm gemaakt. Ach, 

kon ik maar scheiden van mijn lichaam!” 
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Met het insluiten van deze mythe door de psychoanalyse ontstond 
een krachtig narratief voor het concept van de narcistische identi!catie. 
Maar hier is wel sprake van een speci9eke interpretatie. In haar tekst over 
Narcissus doet Kristeva het voorkomen of Freud zijn theorie vanuit de 
Narcissus mythe heeB gebouwd. De vraag is of dit klopt. Kristeva legt 
de nadruk op de overeenkomst tussen de narcistische identi9catie en 
allerlei pathologische gedragspatronen. Het narcistische thema zou als 
een soort idealistisch ‘alter ego’ al ons handelen beïnvloeden (compro-
mitteren). Freud volgde een andere denkroute: de narcistische identi9-
catie gaat volgens hem %ooraf aan de vorming van psychisch afwijkend 
gedrag (Dufallo, /012, p. /;2). Hoe dan ook, het narcistisch kwali9-
ceren van imaginaire identi9catie en het symbolisatieproces is hiermee 
geboren. Ten prooi vallen aan het idealiseren van een beeld, waarbij het 
eigen lichaam verdwijnt. Hier verschijnt de rode draad van dit hoofdstuk: 
de negatie van het lichaam als basis van de moderne sport. Het narcistisch 
demoniseren van ‘de ander’ (bijvoorbeeld de ‘bobo’) binnen het domein 
van sport en bewegen, is een uitsluitende beweging waarmee niet alleen 
het taboe op het lichaam bekrachtigd wordt, maar ook de biopolitieke 
macht die de moderne sport beheerst.

Métamorphisme
Wat voor de ambigue symboliserende relatie met het eigen lichaam geldt, 
kan recht evenredig verbreed worden naar de relatie van de sporter met zijn 
of haar sportattributen. Materialen vullen het lichaam aan ten behoeve 
van het symbolisatieproces. De identi9catie met bepaalde schoenen, 
sportmerken, materialen en hulpmiddelen heeB vanuit psychoanalytisch 
oogpunt een zuiver fallisch karakter. Rijden op dezelfde 9ets als die van 
Dumoulin, de bal die tijdens het WK is gebruikt, het shirt van Messi, 
enzovoorts. Sportmerken als Nike, Adidas of Under Armour hebben 
inmiddels elk meer ‘volgers’ dan de gemiddelde profvoetbalclub. Jongeren 
willen schoenen en kleding van deze merken om zich te verbinden met 
het verhaal dat deze merken gecreëerd hebben, hun speci9eke ‘branding’, 
een ander woord voor imaginaire constructie. Deze signi9ants represen-
teren in lacaniaanse termen het signi9é, het onderliggende verlangen. 
De hang naar sport, op zichzelf ook een signi9ant, dus het verlangen 
naar wat sport in de levens van elk van deze volgers ‘betekent’, heeB 
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deze merken groot gemaakt. Hier lijkt overduidelijk sprake van identi-
9catie met een geïdealiseerd zel[eeld, gereUecteerd in deze materialen, 
vanuit vervormde oedipale verlangens en de wil om te schitteren in de 
ogen van de Ander. De race9ets, voetbal, het nieuwste ‘gadget’ of die 
speciale merkschoenen bedekken het lacaniaanse ‘manque-à-être’, het 
geïnternaliseerde gemis van de Ander, en vergroten als zodanig juist de 
afstand tot het reële, fysieke lichaam. Hoe is het mogelijk in dit alles nog 
de pre-oedipale, semiotische dispositie te ontdekken, die het identi9catie- 
en symbolisatieproces überhaupt mogelijk maakt?

Het inclusieve, vitalistische lichaamsbegrip van de Franse weten-
schaps9losoof Michel Serres biedt een verademende opening tot het 
beantwoorden van deze vraag. Serres schuwt het combineren van weten-
schappelijke invalshoeken met literatuur, mythen en sagen bepaald niet. 
In talloze publicaties, waaronder Variations sur le corps uit 1===, presen-
teert hij een optimistisch mensbeeld en een hoopvol ethisch perspectief, 
vanuit een zinnelijke kijk op het bewegende lichaam: “Il y a un érotisme 
dans les mouvements du corps : il y a un plaisir de sauter, de courir, d)être 
souple, d)être adapté.” (Serres, /011, p. ;>). Het is eerst en vooral een genot 
om ons lichaam in optima forma z’n werk te laten doen. Het plezier en 
genot, de ‘ jouïssance’ die hieraan beleefd wordt, impliceert ook zingeving: 
het Franse jouïssance klinkt als ‘j’ouïs sens’, ‘on jouit du sens’, in het 
Nederlands: ik bezit c.q. geniet (van) betekenis:>. Dat gaat verder dan 
enkel libidineuze lust. Overigens erkent Serres ook de risico’s van jouïs-
sance in de sport, zeker als deze lichamen zich verenigen om tegen elkaar 
te gaan strijden: “C)est une jouissance d)appartenir à une famille, d)appar-
tenir à un quartier ou à une équipe. C)est une jouissance tranquille, mais 
qui peut devenir très agressive lorsqu)elle s)a3rme devant une autre appar-
tenance… Alors, c)est la guerre… La passion d)appartenance (ou la libido 
de l)appartenance) peut à la fois être paci!que et engendrer de la violence.” 
(Serres, /011, p. 22). Het genot om ergens bij te horen, zoals dat gevierd 

:>  Het begrip jouïssance kent in het Frans meerdere betekenislagen, waar ook Lacan op wees. 
In Lacan: *e Silent Partner onder redactie van Slavoj Zizek, bespreekt Lorenzo Chiesa 
deze pluriformiteit. In zijn laatste colleges hanteerde Lacan diverse betekenissen, waaron-
der ‘jouis-sans’ (‘pleasure in pain’), maar ook het hier gehanteerde ‘j’ouï-sens’: “It is only on 
the basis of a ‘ j’ouï-sens’ that the barred subject is able to ‘ hear’ (ouïr) the sense of the symbo-
lic order: we could render j’ouï-sens as ‘I enjoy, therefore I can make sens.’ “ (Chiesa, /00>, p. 
:??).
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wordt in het spektakel van de moderne sport, kent een latente keerzijde; 
geweld.:2

Als tegengif houdt Serres een pleidooi voor lichamelijkheid als weg naar 
ontwikkeling, om zo de anabole vermogens (‘puissance’) van het lichaam 
te rehabiliteren. In het verlengde van Spinoza:< benadrukt hij dat het 
menselijk lichaam altijd verder en meer kan dan gedacht; het lichaam ís 
niet, dat wil zeggen; kent geen statisch bestaan, maar is altijd in beweging 
en in ontwikkeling. Het lichaam verandert continu. Zo laat de ontwik-
keling van de voet zien hoe ons lichaam nog steeds evolueert. Nieuwe 
technologieën, zoals digitale gadgets, kunnen het lichaam aanvullen, 
waardoor de menselijke prestatieruimte toeneemt. De ongekende 
vermogens van het fysieke lichaam worden zichtbaar in de complexe 
bewegingen en extreme beheersing van discuswerpers, turners, dansers 
en alpinisten. Het lichaam is vanuit deze optiek geen realiteit, maar een 
potentieel: “Mon corps et notre espèce existent moins dans le réel concret 
qu’ ‘en puissance’ ou virtualité.” (Serres, 1===, p. ;;) Dit is een invalshoek 
die het lichaam volledig a\rmeert, en het dus niet diskwali9ceert als 
intrinsiek gespleten of representant van een geïnternaliseerde Ander: 
“Plus je pense, moins je suis; plus je suis, moins je pense et moins j)agis. Je ne 
me cherche pas comme sujet, soit projet ; seuls se rencontrent les choses et les 
autres. Parmi eux, un peu moins chose et beaucoup moins autre, %oici mon 
corps.” (Serres, 1===, pp. ;->). Hiermee zet Serres zich ook af tegen het 
cartesiaans dualisme, dat het lichaam scheidt van de geest. De moderne 
Westerse wetenschap heeB deze zienswijze dusdanig geïnternaliseerd, dat 
ook onze kijk op het lichaam hierdoor bepaald is: “L)abstraction découpe 
le corps sentant, retranche le goût, l)odorat et le tact, ne garde que la vue et 
l)ouïe, intuition et entendement. Abstraire signi!e moins quitter le corps 
que le déchirer en morceaux : analyse.” (Serres, /01; (1=<?), pp. /:-/>). Deze 
abstraherende, klinische blik kenmerkt ook de neurowetenschap, die het 
primaat van menselijke gedragingen bij ons brein legt.

:2  Ik werk dit spanningsveld verder uit in hoofdstuk : over het ‘sport-als-strijd’ paradigma.
:<  Zie de toelichting bij het conceptueel kader van deze studie in de Proloog, waar ik het 

 lichaamsbegrip van Spinoza introduceer met dit vermaarde citaat: “Tot nu toe hee& echter 
niemand vastgesteld waartoe het lichaam in staat is, dat wil zeggen, de ervaring hee& nie-
mand laten zien wat het lichaam, wanneer men haar slechts als lichamelijk beschouwt, lou-
ter op grond van de wetten van de natuur, vermag, en wat het al dan niet kan doen, wanneer 
alleen de geest daartoe aanzet.” (Spinoza, /00/ (1>2?), pp. //<-//=).
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Het inclusieve, a\rmatieve lichaamsbegrip van Serres stelt het adapta-
tievermogen van ons lichaam centraal, zowel letterlijk als in 9guurlijke 
en zelfs spirituele zin; het lichaam verbreed naar het leven en de wereld. 
Hiertoe introduceert hij het begrip ‘métamorphisme’ (Serres, 1===, pp. 
;;-?<). Ons lichaam wil altijd (over)leven, vanaf de geboorte tot aan 
de meest riskante of precaire situaties waar een mens gedurende zijn of 
haar leven in terecht kan komen. De primaire biomechanische krachten 
doen autonoom hun werk, fysieke malheur en psychische pijn ten spijt. 
Ziekte, verslaving, geweld, misbruik of criminaliteit; de levenskracht van 
ons lichaam (Spinoza’s conatus) zal altijd weer streven naar een nieuw 
evenwicht om te overleven. Serres past deze inzichten ook toe op het 
systeemveld van de moderne sport: “… dans leur immense majorité, les 
sportifs perdent: %oilà ce qu)enseigne leur ascèse; perdre, certes, face aux 
autres, mais gagner dans les choses mêmes et pour soi. Que peuvent nos 
corps? Presque tout.” (Serres, 1===, pp. /=-:0). Zonder naïef te zijn is Serres 
ervan overtuigd dat de sport (‘les sportifs’) als collectief ‘ lichaam’ zichzelf 
opnieuw zal uitvinden, een metamorfose zal doormaken, al betekent 
dit wel dat de doorgeschoten spectaculaire manifestaties zullen sterven: 
“Nous sommes à la période de grands dinosaures spectaculaires : eh bien, ils 
%ont mourir… L)avenir du sport, au fond, me paraît très positif, car il me 
concerne… Je crois que le sport de demain – celui que les professeurs d)édu-
cation physique devraient enseigner à nos enfants – sera sain et équilibré.” 
(Serres, /011, pp. <2-=/). De coronacrisis lijkt deze analyse te bevestigen en 
de noodzakelijke transitie te versnellen.

Het gesloten universum van de lacaniaanse psychoanalyse begint te 
ademen; allereerst via de mogelijkheid van een semiotisch a priori dat in 
het hier en nu ook werkzaam moet zijn in de sport. En vervolgens vanuit 
een verbreding van perspectief van de libidineuze schijnbewegingen van 
individuele sportlichamen naar het adaptief potentieel van de moderne 
sport als systeemveld, met ruimte voor herstel en groei.

Interpersoonlijke dynamiek
Ik keer nog eenmaal terug naar de divan. Wat is het seksuele aspect van 
de relatie tussen sporters onderling? Tussen ploegmaten, teamleden, de 
interactie met tegenstanders, tussen een atleet en zijn / haar coach, tussen 
sporters en supporters, tussen trainers en bestuurders, tussen bestuurders 
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en sponsoren, enzovoorts. Welke (verborgen?) verlangenstransitie vindt 
hier plaats en in hoeverre heeB deze interactie de moderne sport gevormd? 
Om speculatief psychologisme te voorkomen, zal ik hier enkel in 9loso-
9sche zin de dynamiek schetsen die deze interactie draagt. De lijn die 
ik hier hanteer, is aXomstig uit het denken van Deleuze en Agamben. 
Deleuze schreef in 1=2/, samen met Félix Guattari, een geruchtmakende 
kritiek op de psychoanalyse: L’Anti-Oedipe, deel I van een reeks onder 
de titel: Capitalisme et Schizo#énie (Deleuze G. e., 1=2/). Het boek kan 
beschouwd worden als een deconstructie van het eind jaren ’>0 in Parijse 
kringen populaire ‘#eudo-marxisme’ (Laermans, /00=, p. /:2), een bittere 
mix van psychoanalyse en marxistische maatschappijkritiek. Deleuze en 
Guattari willen dit fatalisme juist pareren. Daartoe presenteren zij de 
werking van het verlangen als een machinale benadering. ‘Machine’ is hier 
niet letterlijk bedoeld als een technisch apparaat, maar als een reeks van 
meer of minder tijdelijke koppelingen:=. Verlangen is een overal aanwezige 
kracht, een onderling verbonden circuit dat continu nieuwe verlangens 
produceert en creëert. Toegepast op de sport: een atleet produceert vanuit 
zijn of haar verlangen een sportieve prestatie, die wordt afgetapt door 
een coach, die hier zijn of haar eigen speci9eke verlangen mee weet te 
voeden. De coach produceert hiermee een eigen piekervaring, die weer 
wordt geabsorbeerd door een bestuurder, die hier op zijn (of haar) beurt 
een eigen verlangsensstroom uit laat volgen, bijvoorbeeld een narratief 
dat de prestatie van atleet en coach als zijn of haar verdienste claimt. Dit 
verhaal produceert op zichzelf weer bruikbare consumptie, in dit geval bij 
supporters of journalisten. Dergelijke processen zijn in principe oneindig, 
aldus Deleuze en Guattari; alle verlangensmachines zijn onderling 
gekoppeld en produceren steeds weer nieuwe verlangensstromen, maar 
zijn zelf ook het product van eerdere of andere verlangensmachines. 

De stroom die dit totale circuit in stand houdt, heeB met de Freudiaanse 
psychoanalyse gemeen dat er inderdaad sprake is van seksueel geladen 
energie, van libidineuze stromen. Het lacaniaanse korset van het dubbele 
Oedipale tekort wijzen Deleuze en Guattari echter af, eerst nog vanuit 
retorische ironie: “Œdipe suppose une fantastique répression des machines 

:=  Deleuze heeB in zijn latere werk het machinebegrip vervangen door de term ‘assemblage’, 
waarin het tijdelijke karakter en de onderlinge wisselwerking nog meer tot uitdrukking 
komt.
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désirantes. Et pourquoi, dans quel but ? Est-il vraiment nécessaire ou souhai-
table de s)y plier ? Et avec quoi ? Que mettre dans le triangle œdipien, avec 
quoi le former ? La corne à bicyclette et le cul de ma mère, est-ce que ça fait 
l)a$aire ?” (Deleuze, 1=2/, p. <). Maar even later is de tekst zeer resoluut: 
“Les trois erreurs sur le désir s)appellent le manque, la loi et le signi!ant… 
Dès qu)on réintroduit le manque dans le désir, on écrase toute la production 
désirante, on la réduit à n)être que production de fantasme ; mais le signe ne 
produit pas de fantasmes, il est production de réel et position de désir dans 
la réalité.” (Deleuze, 1=2/, p. 1:/). Vooral het onvervulbare tekort als het 
lacaniaanse aambeeld van ons verlangen wijzen beiden onverkort af. Het 
gegeven dat verlangen gemis is, houdt ieder mens gevangen in zijn of haar 
eigen (al dan niet 9ctieve) Oedipale tragedie en saboteert als zodanig de 
creatieve, productieve kracht van het verlangen. Overigens verloopt deze 
verlangensproductie volgens Deleuze en Guattari onbewust en chaotisch; 
er ligt dus geen transcendentale structuur aan ten grondslag, of geobjecti-
veerde piketpalen als de fallus, Signi9ant of ‘Naam van de Vader’. 

De Japanse schrijver en marathonloper Haruki Murakami beschrijB 
deze immanente zelfervaring als volgt: “Vreemd genoeg was op het laatst 
niet alleen de fysieke pijn verdwenen, maar had ik ook alle besef verloren van 
wie ik was en wat ik op dat moment aan het doen was…. Op dat moment 
grensde de handeling van het hardlopen aan het metafysische. Eerst was er 
de handeling, en dan pas, als een aanhangsel daarbij, was er mijn bestaan. 
Ik ren, dus ik ben…. Te midden van dat alles was ik in staat een heel bedaard 
gevoel van gelukzaligheid te koesteren. … Ik was ik, en toch weer niet ik. Zo 
leek het me. Ik werd er helemaal stil en rustig van.” (Murakami, /00=, pp. 
1::-1:>)

Ook Agamben huldigt dit immanentiestandpunt, maar werkt het 
centrale fenomeen, door hem gekwali9ceerd als ‘ inoperativity’;0, veel 
politieker uit. In *e Use Of Bodies (Agamben, /01> (/01;)) deconstrueert 
Agamben onze typisch moderne verknoping van ‘zelfzorg’ (‘selYood’) en 

;0  Inoperativity (soms ook ‘impotentiality’ genoemd) is een sleutelbegrip binnen het denken 
van Agamben. Het is de Italiaanse vertaling (‘inoperosità’) van het door Kojève geïntro-
duceerde begrip ‘ désœuvrement’, zeer in trek bij Franse denkers als Bataille, Blanchot en 
Nancy. Letterlijk betekent het ‘onwerkzaamheid’. De impotentialiteit van de mens of een 
bepaald fenomeen (bijvoorbeeld de sport) verwijst naar diens potentialiteit; deze komt 
vrij als we ons ontdoen van de sacrerende werking van allerlei seculiere ‘machtsapparaten’ 
(Agamben G., /01? (/00?), p. 11/). Zie ook :.;.
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‘gebruik’ (‘use-of-oneself ’) vanuit een kritische lezing van Aristoteles’ en 
Hegels teksten over slavernij. Hij legt niet alleen verbanden tussen het 
Griekse denken over slavernij en de moderne kapitalistische arbeidsver-
houdingen, maar vooral met het hedendaagse biopolitieke gebruik van 
het lichaam. Gebruik van (‘use’) en (zelf)zorg voor het lichaam (‘care’) 
zijn in onze tijd volledig met elkaar verweven geraakt. Ik wil hier de 
moderne sport, met haar geïnternaliseerde imperatief van een gezonde 
leefstijl (zelfzorg) als voorwaarde voor presteren en een productief leven 
(‘use’), ontmaskeren als een exponent van deze biopolitieke inordening. 

Agamben laat zien hoe ver wij af zijn komen te staan van het verschil 
tussen zelfzorg en gebruik, zoals dat in de oudheid nog gold. Hij vliegt zijn 
betoog hierover in eerste instantie zuiver taalkundig aan. Het Oudgriekse 
werkwoord =;Y$J4# (chresthai: gebruiken) werd gehanteerd vanuit het 
zogenaamde medium (‘middle-voice’), waarmee bedoeld wordt: een vorm 
tussen de actieve (bedrijvende) vorm en de passieve (lijdende) vorm in. 
Chresthai kent als werkwoord geen traditioneel subject dat een object 
als grammaticaal ‘lijdend voorwerp’ gebruikt, maar veronderstelt een 
subject dat zichzelf ‘geeB’ aan datgene wat hij of zij gebruikt. In deze 
grammaticale context komt het gebruik van het lichaam naar voren als 
een wederkerig proces: “Somatos chresthai, ‘to use the body’, will then 
mean the a$ection that one receives insofar as one is in relation with one 
or more bodies. Ethical – and political – is the subject who is constituted in 
this use, the subject who testi!es of the a$ection that he receives insofar as 
he is in relation with a body”. In de Griekse beleving van ‘use’ was sprake 
van een bepaalde onbestemdheid, een grijs gebied binnen de post-car-
tesiaanse tegenstelling tussen subject en object. Deze wederkerigheid 
staat haaks op de lacaniaanse gespletenheid binnen het subject: “Human 
being and world are, in use, in a relationship of absolute immanence; in 
the using of something, it is the very being of the one using that is !rst of all 
at stake.” (Agamben G., /01> (/01;), pp. /<-:1). Ik stel deze wederkerige, 
immanente relatie in het vervolg van deze studie centraal; met name in de 
exploratie van een vorm-van-sport, die voorbij kan komen aan de dicho-
tomieën die de moderne sport momenteel beheersen.;1 

Is deze circulaire relatie tussen ‘care’ en ‘use’ toepasbaar op de sport? 
Zeker, als we het aandurven te beseTen dat atleten, ondanks hun 
;1  Een eerste verkenning hiervan vindt plaats in de Epiloog.



1>; /. +,-"$ (DE E%&E

persoonlijke autonomie, net als slaven, huurlingen en ‘sekswerkers’, het 
gebruik van hun lichaam ook uitbesteden aan (in)direct belangheb-
ben den. Zij leveren geen arbeid (in het Grieks: ‘ergon’) en zijn dus niet 
in economische zin productief; zij worden gede9nieerd door “…a zone of 
indi$erence between one’s own body and the body of another.” (Agamben 
G., /01> (/01;), p. //) Daarbij verwijst Agamben naar het Aristotelische 
onderscheid tussen physis (23$#- ) en nomos (/*',-) en trekt dat door 
naar het begrippenpaar zoè – bios.;/ De wijze waarop lichamen in de 
sport worden gebruikt, kan beschouwd worden als exemplarisch voor het 
hedendaagse biopolitieke disciplineringsproces. Agamben poneert ‘use’ 
dan ook als basis voor het vestigen en handhaven van de moderne (bio)
politieke macht. (Agamben G., /01> (/01;), pp. 2-/;). In de moderne 
sport is sprake van een productieve wederkerigheid: het gebruik van het 
lichaam van sporters biedt niet alleen henzelf, maar zeker ook coaches, 
bestuurders, supporters en alle andere actoren in en rond de sport, de 
mogelijkheid hun verlangen te delegeren naar deze libidineuze praktijk. 
De fysieke vertaling hiervan zien we elk weekend terug in de reportages 
van evenementen en wedstrijden; van de vreugde- en woede-uitbarstingen 
door sporters, supporters en coaches tot excessief ‘derde helB’ gedrag door 
bestuurders en sponsoren.

Als we deze visie projecteren op het voorafgaande, ontstaat er meer 
ruimte. Meer ruimte om het libidineuze karakter van al die verlangens-
stromen tussen sporters, coaches en alle andere actoren en attributen in 
de sport (stuk voor stuk ook verlangensmachines) anders te begrijpen. 
Sporters zetten, als verlangensmachine, hun lichaam niet alleen in voor 
het najagen van het eigen verlangen, maar ook als werktuig voor het 
vervullen van de verlangens van derden: teamgenoten, toeschouwers, 
coaches, bestuurders en sponsoren. Ook deze actoren zijn allemaal verlan-
gensmachines gedreven door onbewuste verlangensstromen, gestuwd 
door hun persoonlijke ‘part maudite’. Het ligt voor de hand dat deze 
koppelingen allerlei risico’s met zich mee brengen, zeker in een domein als 
de sport, waarin de wilde, ongecontroleerde kant van het lichaam stelsel-
matig onderdrukt is. Grensoverschrijdende praktijken, zoals seksuele 
intimidatie en geweld, zijn hierbij de ongewenste, maar voorspelbare 
neveneTecten. Hoe pijnlijk ook; de voedingsbodem hiervoor is gecreëerd 
;/  Zie 1.> voor de introductie van dit begrippenpaar.
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door de sport zelf. Zolang deze destructieve risico’s niet erkend worden, 
zullen de excessen blijven toenemen, als pathologische symptomen van 
een ‘lichaam’ (de sport als systeemveld) dat schreeuwt om a\rmatie. 

Gezamenlijk vormen deze op elkaar aangesloten verlangensmachines 
een veld van sociale reproductie, waarin niet alleen familiale, maar ook 
tribale en zelfs territoriale interacties plaatsvinden. Verlangensproductie 
beperkt zich beslist niet tot de Oedipale driehoek. Door libidineuze 
identi9caties met objecten en personen buiten de eigen familie is onze 
onbewuste verlangensproductie altijd ook gericht op het sociale veld: 
“Par-dessus la tête des gens de la famille, ou dessous, c)est la production 
désirante et la production sociale qui éprouvent dans l)expérience enfantine 
leur identité de nature et leur di$érence de régime.” (Deleuze, 1=2/, p. 11<). 
Dit voortdurende krachtenspel van verlangensrelaties produceert de orde 
en samenhang in onze samenleving. Sport kan beschouwd worden als 
één van de sociale formaties die onze samenleving als continu stromend 
verlangensveld stuwen. Maar deze ‘orde’ is niet rationeel of technocra-
tisch georganiseerd; de libidineuze onderstroom blijB heterogeen en 
grillig (Schuilenburg, /00=).

Genderdynamiek in de sport
Het is evident dat de verlangensinteracties tussen vrouwelijke sporters en 
hun (mannelijke of vrouwelijke) coaches of bestuurders andere identi-
9caties produceert, dan die tussen mannelijke sporters en hun (manne-
lijke of vrouwelijke) coaches of bestuurders (Claringbould, /01;). En ook 
andersom is de overdracht tussen mannelijke coaches of bestuurders met 
vrouwelijke pupillen of collega’s anders geladen dan bij vrouwen. Het 
harde, ongevoelige, masculiene genderideaal domineert de sport, althans 
aan de oppervlakte. Om tot de orde van de sport toe te treden hebben ook 
vrouwen zich hiernaar te schikken. In Oedipale termen moeten zij een 
tweede castratie ondergaan; de eerste is fysiek gegeven in relatie tot het 
mannelijk geslacht, de tweede betreB het afscheid nemen van de chora, 
van het eigen (vrouwelijke) lichaam. Deze laatste castratie wordt impliciet 
afgedwongen om toe te kunnen treden tot de orde van de sport. Zelfs 
vrouwelijke sporters reproduceren dit masculiene ideaalbeeld, uit een 
fallisch gekleurd verlangen naar deelname aan deze symbolische orde: 
“Maar als ik een goede judoka wil worden, moet ik ook sterk en stoer zijn…. 
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Ik besluit niet langer bij mijn moeder op schoot te gaan zitten of bij haar in 
bed te kruipen. Mijn moeder snapt het niet en vraagt: “Je knu$elt helemaal 
niet meer met mij. Wat is er aan de hand?”.” (Bosch, /01>, p. /?)

Het afscheid van de verbinding met de moeder valt vrouwelijke sporters 
zelfs zwaarder, omdat voor hen niet automatisch de beloBe geldt, dat zij 
zich via een seksuele relatie weer met het vrouwelijke kunnen verbinden: 
“A girl will never be able to re-establish this contact with her mother – a 
contact which the boy may possibly rediscover through his relationship with 
the opposite sex – except by becoming a mother herself, through a child or 
through a homosexuality which in itself is extremely di3cult. … all of these 
considerations make a woman more vulnerable within the symbolic order, 
more #agile when she su$ers within it, more virulent when she protects 
herself #om it.” (Kristeva, 1=2=, p. /0;).;: 

Ook in de moderne sport is het lichaam hierbij het meest kwetsbaar, 
als representant van het vrouw-zijn waar vrouwelijke sporters als eerste 
een ongemakkelijke relatie mee ervaren. Het gemis van de relatie met 
haar moeders kan bij vrouwelijke sporters doorslaan naar een ‘harde’ 
masculiene attitude. Zo beschrijB Maartje Paumen haar inwijding bij 
het dames hoofdklasseteam van Hockeyclub Den Bosch als volgt: “Bij 
Den Bosch moest ik onderaan beginnen. De bal werd meteen wat harder 
op je stick gespeeld. Als het niet goed was, bam, kreeg je meteen te horen 
hoe het beter moest. En niet ‘ ja, maar’. Accepteren en gaan… Ik herinner 
me een aanvaring met Mijntje Donners. Ik had de verkeerde schoenen bij 
me, mijn tweede paar en de noppen waren versleten… Toen we de kleed-
kamer binnenkwamen ging Mijntje %oor me staan. Ze begon me zeker drie 
minuten lang uit te schelden… En een reeks aan vloeken. Ik zat met mijn 
hoofd naar beneden en durfde niet op te kijken… Soms smeekte ik om een gat 
in de grond, waarin ik kon verdwijnen. Dan %oelde ik me zo klein worden.” 
(Paumen, /012, pp. 20-2:)

Achteraf zal Paumen erkennen dat zij later in haar carrière exact 
hetzelfde ‘macho’ gedrag ging vertonen richting de jongere generatie. 
Hoezeer masculiene waarden tot norm zijn verheven in de moderne sport, 
zelfs in de snel opkomende vrouwensporten, spreekt ook uit het portret 

;:  De Franse versie van deze tekst, Les temps des femmes, in 1=2= gepubliceerd in het ‘Cahiers 
de recherche de sciences des textes et documents’ (nr. ?, p. ? -1=), is helaas niet meer ver-
krijgbaar.



 /. +,-"$ (DE E%&E 1>2

van Vera Pauw, dat sportjournalist Willem Vissers in /00= optekent, aan 
de vooravond van Pauws vertrek als bondscoach vrouwenvoetbal bij de 
KNVB: “Pauw constateerde dat Nederland een feminiene cultuur hee&, 
terwijl die in Duitsland masculien is. Ze zegt: ‘De emancipatie van de 
vrouw loopt bij ons via de man. De man neemt zorgtaken op zich, poldert 
en overlegt.”… Ze poogt haar team wat masculiene trekjes mee te geven. En 
zo keert de man via een omweg dus een beetje terug, zelfs in het vrouwen-
%oetbal.” (Vissers, /01=, pp. :>-:<).

Het conUict tussen deze masculiene norm en de eigen vrouwelijkheid 
typeert het spanningsveld waarin de vrouwensport zich momenteel 
ontwikkelt. Om als vrouw aansluiting te vinden in onze hyper geseksu-
aliseerde – veelal online – beeldcultuur, geldt juist een extreem feminien 
seksueel ideaal. De Britse psychoanalytica Susie Orbach typeert deze 
imperatief als volgt: “Wherever we are, we seek belonging through our 
bodies… *roughout the world, girls and women grapple with the asymmetry 
of the images that are projected and their own attempts to !nd a place and 
a body that they can live #om.” (Orbach, /01= (/00=), p. 1;2). Een nog 
cynischer beeld doemt op uit het werk van Slavoj Zizek, de hedendaagse 
Sloveense 9losoof die alle moderne praktijken vanuit een lacaniaans 
perspectief 9leert. Hij beschouwt onze verwarring over genderidentiteit, 
^Me-Too, seksuele excessen en de porno9catie van onze beeldcultuur 
als symptomen van een dieperliggende metafysische crisis. De strijd 
om gelijke rechten en genderdiversiteit in de moderne sport zou Zizek 
typeren als een ‘pseudo-struggle’: “*at is to say, in spite of the emanci-
patory potential of the struggle for sexual #eedom, one should nonetheless 
become suspicious when the personal is declared political in the wrong way: 
when the direct display of one’s intimate preference becomes the ultimate 
political act. Authentic politics is never about publicly asserting what one is 
in the intimacy of one’s desires and fantasies.” (Zizek, /012, p. 1=?). Anders 
gezegd: vrouwensport blijB niet automatisch gevrijwaard van de mascu-
liene identi9catienorm die de moderne sport nu beheerst. Haar toekomst 
ligt in het activeren van de semiotische chora en daarmee het adaptief 
potentieel van de moderne sport.

Hoe werkt de geseksualiseerde disciplinering voor jongens en mannen 
in de sport? Ook zij hebben te lijden onder het monopolie van een mascu-
liene identi9catiecultuur. Jonge mannelijke sporters (‘junioren’) leren 
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al heel gauw dat lichamelijkheid, emoties, kwetsbaarheid en intuïtief 
handelen niet geaccepteerd worden in de sport. Om zich te voegen naar 
deze systeemvereisten, sluiten ook zij een deel van hun persoonlijkheid 
af. De repressie van de semiotische dimensie van hun verlangen leidt tot 
allerlei pathologische symptomen, zoals masochisme, geweld, depressie 
en narcistisch of geperverteerd gedrag. En deze norm wordt door de sport 
zelf geïnstalleerd:

“Ik kom de kamer binnen, mijn ko$er rolt als een hondje achter me aan. Er 
staan twee bedden. Het ene bed is leeg. Op het andere zit Steven de Jongh. 
Ik begroet hem. Steven pakt twee handdoekjes, gooit er eentje naar me toe en 
zegt: “Eerst e$e a&rekken.” Ik weet niet wat ik moet zeggen… Het is de eerste 
keer dat ik een week lang tussen de grote jongens leef… Als dit een test is, dan 
wil ik er niet %oor zakken. Ik doe mee. Want wat moet, dat moet.” (Zonne-
veld, /01>, pp. :?-:>)

Deze dwingende masculiene identi9catienorm zien we eveneens terug in 
de eenzijdige wijze waarop professionele functies en instituties binnen 
de sport worden geladen. Het ontbreken van feminiene waarden en 
lichamelijkheid, met alle gevolgen van dien, manifesteert zich ook in 
de bestuurlijk-organisatorische context in de sport, zoals beschreven in 
Bodies Matter: Professional Bodies and Embodiment in Institutional Sport 
Contexts (Amsterdam, /012). Het ontbreken van lichamen in sportorga-
nisaties wordt hier geponeerd als oorzaak van het gebrek aan diversiteit, 
gevolgd door een pleidooi voor meer aandacht voor ‘embodiment’ bij het 
analyseren van sportorganisaties. Op basis van mijn analyses tot nu toe wil 
ik deze argumentatie omkeren. Immers, het negeren van lichamelijkheid 
in sportorganisaties staat niet op zichzelf, maar is de logische resultante 
van de ontstaansgeschiedenis van de moderne sport als exponent van de 
biopolitieke macht. Sloterdijk typeert dit proces als volgt, in zijn ontmas-
kering van de Olympische droom van de Coubertin: “Wat werkelijk tot 
leven kwam en steeds massiever van consistentie werd, was een organisatie 
ter stimulering, sturing, verzorging en vermarkting van in de eerste plaats 
thymotische;; (met trots en eerzucht verband houdende) en in de tweede 
plaats erotische (met hebzucht en libido verband houdende) energieën.” De 
;;  Geïnspireerd op het begrip ‘thumos’ uit Plato’s Phaedrus; het witte, trotse paard binnen 

het gevleugelde tweespan dat de tegengestelde krachten binnen de menselijke ziel ver-
beeldt, versus het zwarte, onstuimige paard.



 /. +,-"$ (DE E%&E 1>=

verdere reglementering en institutionalisering van de sport ging gepaard 
met het creëren van zoveel mogelijk (ere)functies om “… de thymotische 
mobilisatie en pragmatische binding van de leden aan de verheven zaak te 
garanderen.” (Sloterdijk, /00=, pp. 10/-10:).

Het is verleidelijk in dit scherpe oordeel te blijven hangen. Maar dan 
zouden we voorbijgaan aan het revolutionaire potentieel van de sport, 
aan het ‘métamorphisme’ van Serres dat elk lichaam kenmerkt, ook de 
sport als collectief systeemveld. Zoals eerder gesuggereerd, wordt zelfs 
de sport, met haar prachtige en lelijke kanten, omhuld door een a priori 
semiotische orde, die zich ook in toenemende mate lijkt te manifes-
teren. Anders gezegd: het onderdrukte pre-linguistische, transgressieve, 
intuïtieve lichaam (zoè) meldt zich in de sport. In Nederland spreekt 
dit onder meer uit de recente successen van vrouwen in traditioneel 
mannelijke teamsporten als voetbal, handbal en waterpolo. Dit proces is 
onomkeerbaar en laat de traditionele, uit masculiene waarden gehouwen 
sport in haar voegen kraken. Zo roemt Foppe de Haan, voormalig assis-
tent-bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen, nu juist het 
adaptief, collectief leervermogen in het vrouwenteam, ‘… een verademing 
ten opzichte van die verwende jongens’.

Sport en vrijheid
We naderen het einde van dit hoofdstuk. In hoeverre biedt de moderne 
sport nog ruimte voor bevrijding? Het laatste werk van Michel Foucault 
gaat in op de geschiedenis van de seksualiteit en biedt ons nieuwe 
inzichten die het populaire ontologisch paradigma van sport-als-seks 
nogmaals doen kantelen. Foucault maakt begin jaren ’<0 nog een laatste, 
verrassende bocht voor hij in 1=<; zal overlijden aan de gevolgen van 
aids. Na zijn ontmaskering van het subjectiviteitsbegrip als machtscon-
struct binnen de geschiedenis, de psychiatrie, criminologie, economie 
en sociale wetenschappen, maakt hij alsnog een beweging naar zich-zelf, 
naar binnen. Hoe kan deze wending begrepen worden? Omdat alle 
maatschappelijke en politieke systemen in zijn visie structureel discipli-
nerend en gecorrumpeerd zijn, gaat hij op zoek naar ruimte voor indivi-
duele vrijheid.;? Tijdens zijn laatste collegereeks in 1=<; legt Foucault de 

;?  Door Foucault-critici is deze wending snel veroordeeld als een terugval naar het subject-
centrisme.
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relatie tussen de vraag naar de macht en de waarheid (de inzet van zijn 
jonge jaren) en de vraag naar het morele subject, naar het êthos (AJ,-), 
in zijn laatste werk. Hij verhoudt zich hierbij tot het nihilisme en het 
cynisme: “In het Westen, dat zoveel verschillende waarheden uitgevonden 
en zoveel levenskunsten ontworpen hee&, blij& het cynisme eraan herinneren 
dat een beetje waarheid nodig is %oor wie werkelijk leven wil en een beetje 
leven nodig is wanneer men werkelijk aan de waarheid hecht.” (Foucault 
M., /011 (1=<:/’<;), p. //;).

Vanuit zijn fascinatie voor tegenkrachten die de grenzen van een 
dominant discours markeren, richt Foucault zich ook bij de meest intieme 
sociale praktijk, onze seksualiteit, op verzetsbewegingen of andere vormen 
van ‘tegenhandelingen’ (Karskens, /01/, pp. 10=-11/). Voorbij, buiten of 
zelfs binnen alle normerende systemen die Foucault heeB bekritiseerd, is 
ruimte voor een vrijheid die deze machtsconstructen op spanning zet en 
een autonome zelfervaring mogelijk maakt. 

Het eerste deel van het vierluik over de geschiedenis van de seksualiteit, 
in het Nederlands vertaald als De wil tot weten (Foucault M., /01< (1=<;)), 
volgt nog de vertrouwde foucaultiaanse methode; hij weet feilloos alle 
historische bewegingen rondom wat nu seksualiteit heet, in te sluiten in 
een hermetisch machts- en controlesysteem. Dit seksualiteitsdispositief, 
deze ‘scientia sexualis’ beheerst zelfs de meest intieme delen van ons leven, 
met regels, geboden en verboden, kennis en technieken. Van de biecht tot 
de divan; we zijn op allerlei manieren onderworpen aan dit dwingende 
korset. Bovendien geldt: deze normen en verhoudingen zijn volledig 
geïnternaliseerd, zoals ook in de inleiding van dit hoofdstuk aange-
geven. Het prikkelende ontologisch paradigma van sport-als-seks staat 
in geen enkel sportwetenschappelijk handboek en wordt in het publieke 
debat bij voorkeur gebagatelliseerd of genegeerd;>. De overtuiging dat 
sport eigenlijk seks is, heeB zich ‘onder de gordel’ genesteld, ergens in 
het collectief onbewuste van de sport. Het bestaan hiervan spreekt 
uit de stortvloed aan erotiserende beelden en ‘zondige’ verhalen uit de 
onderbuik van de sport, waarin seks een prominent onderdeel vormt, 
maar helaas ook uit de groeiende casuïstiek op het gebied van seksuele 
intimidatie.

;>  Een illustratie hiervan is het advies van een vooraanstaand Britse sport9losoof, om het 
begrip ‘transgressie’ toch vooral te vermijden in relatie tot een nieuwe ontologie van de 
sport.
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In zijn poging ook binnen de seksualiteit nog een bevrijdende 
zelfpraktijk te vinden, herkadert Foucault het lichaam radicaal als een vat 
vol verkwistende krachten en ongebreidelde lusten;2. In het tweede deel 
van zijn geschiedenis van de seksualiteit, in het Nederlands vertaald als 
Het gebruik van de lusten, neemt Foucault afstand van “… een gangbaar 
denkschema, waarin de seksualiteit als onveranderlijke grootheid wordt 
gezien en waarin wordt verondersteld dat haar afzonderlijke verschijnings-
%ormen %oortvloeien uit de diverse onderdrukkingsmechanismen die er in 
elke samenleving op inwerken…” (Foucault M., /01< (1=<;), p. 1><). Hier 
zet hij zich met name af tegen het psychoanalytisch discours, waarin het 
verlangen en het verlangende subject ‘buiten het veld van de geschiedenis’ 
worden geplaatst. Foucault historiseert juist onze omgang met seksua-
liteit, en verlegt zijn focus naar de totstandkoming van het weten over de 
seksualiteit. Ik hanteer exact dezelfde insteek in deze 9loso9sche archeo-
logie van de moderne sport; immers, ‘weten’ en ‘zijn’ behoren tot één- en 
hetzelfde immanentievlak.

In Het gebruik van de lusten beschrijB Foucault de lust als een vermogen 
van het lichaam om ‘zelfmacht’ te ervaren. Opnieuw komt Foucault tot 
eigen inzichten via een confrontatie met het Griekse denken over liefde, 
verlangen en zel[eheersing. Plato en Aristoteles staan hierbij centraal, 
de laatste met zijn pleidooi voor gematigdheid bij het genieten van ‘ta 
aphrodisia’ (in het Nederlands: ‘de lusten der liefde’) en zijn norma-
tieve uitwerking van het begrip zelfbeheersing (in het Grieks: ‘enkrateia’) 
(Oosterling, 1=<=, pp. >/->>). Giorgio Agamben ziet in Foucaults laatste 
publicaties een duidelijke verschuiving naar het ethische aspect van (wat 
Agamben noemt) ‘use’ als zelfzorg (‘souci-de-soi’). Foucault meende 
dit overigens in het sadomasochisme te herkennen, vanuit de seksuele 
escapades in zijn persoonlijk leven die hem noodlottig zijn geworden. 
Agamben parafraseert Foucaults bewondering van het sadomasochisme 
als volgt: “… what de!nes sadomasochism is the very structure of subjec-
tivation, its ethos, insofar as the one whose body is (or seems to be) used is 
actually constituted to the same extent as subject of its being used, … Vice 
versa, the one who seems to use the body of the other can in some way be 
;2  Hierin is de invloed van Bataille onmiskenbaar: “Ce qui est en jeu dans l’ érotisme est tou-

jours une dissolution des formes constituées. Je le répète : de ces formes de vie sociale, régulière, 
qui fondent l’ordre discontinu des individualités dé!nies que nous sommes.” (Bataille G., 
1=?2, p. /?).
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used by the other for his own pleasure.” (Agamben G., /01> (/01;), p. 
:?). Ik herneem deze vergelijking omdat in veel populaire publicaties 
het (vermeende) sadomasochisme in de sport verheerlijkt wordt. De 
pijn van het excessief trainen, het overbelasten van het lichaam, maar 
ook de bereidheid het onderspit te delven en het provocatieve eTect op 
mede-sporters, teamgenoten en toeschouwers. Zeker in duursporten als 
wielrennen en hardlopen staat het ‘afzien’ centraal en wordt dit gelijk 
gesteld aan genot: 

“Een in ijskoude wind en striemende regen verzopen februaridag. Geen 
weer om een hond door te jagen. Het eerste half uur vraag ik mij af wat hier 
nu de zin van is. Geloof me: na een uur %oel je dat niet meer. Mijn lichaam 
schijnt zichzelf een soort onverschilligheid te hebben aangepraat. Krasser 
nog, dit is gewoon genieten… Rukwinden, opgesmukt met sneeuwhagel. 
Pijn in het gezicht. Maar genieten dat ik doe… Heb hier eigenlijk naar uit-
gekeken. Wat is dit? De poëzie van het lijden.” (Bossche, /00?, p. >=)

In deze passage gaat het primair om de relatie van het zelf met het zelf, 
er zijn immers geen ploegmaten of tegenstanders in het geding. Het 
zelfverkozen isolement lijkt zelfs een belangrijke randvoorwaarde voor 
maximaal lijden. De vraag is welk aspect van het lijden hierin precies 
wordt verheerlijkt, en ten gunste waarvan. Gaat het om de verborgen 
winst van het sadomasochisme dat Foucault als ‘bevrijdende praktijk’ 
introduceert? “.. what is in question in sadomasochism is a ritualized 
re-creation of the master/slave relation, insofar as this relation paradoxi-
cally seems to allow access to a #eer and fuller use of bodies.” (Agamben G., 
/01> (/01;), p. :?). Zeker, het gaat om die zucht naar bevrijding, maar 
de relatie die we hebben met onszelf staat daarbij voorop. Foucault zal 
deze zoektocht kwali9ceren als een ethische ervaring: “Le souci de soi est 
éthique en lui-même.” Geciteerd in (Agamben G., /01> (/01;), p. 10/).

Ik kom tot een besluit van dit hoofdstuk, de ontmanteling van het 
verboden, maar in de onderstroom o zo actieve, waarheidsdispositief over 
sport-als-seks. De verkwistende, libidineuze kwaliteiten van het lichaam 
zijn in de moderne tijd gekwali9ceerd als ‘pathologisch’ en gedelegeerd 
naar klinieken en behandelingen. Ook de moderne sport heeB, zoals we 
al eerder zagen, ongemerkt haar aandeel genomen in het disciplineren 
van het lichaam. Deze inzichten volgden uit hoofdstuk 1 over sport als 
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spel. En ook onze deconstructie van het sport-als-seks paradigma lijkt het 
normerende karakter van de moderne sport te accentueren. De werking 
van het seksualiteitsdispositief in en via sport is evident, zoals we gezien 
hebben. Maar de sport herbergt ook, net als elke andere maatschappelijke 
praktijk, nog vrijplaatsen voor authenticiteit, groei, leven en jouïssance. 
Dit is de vormende dimensie, die door de believers in het veld-van-weten 
over de moderne sport bij voorkeur als de enige ‘waarde’ of ‘kracht’ van 
sport voorop wordt gesteld.;< Daartoe behoren de activiteiten die een 
sporter boven zichzelf uit doen stijgen, die Uow of extase veroorzaken 
en tot persoonlijke groei leiden. Er bestaat een vrijheidspraktijk die de 
sport niet alleen op ontologisch niveau, maar zelfs in ethische zin kan 
her-bepalen. Deze bevrijdende tegenbeweging binnen ‘het lichaam van 
de sport’, waar ook Serres op wijst, kwali9ceert Foucault in het derde deel 
van zijn reeks over de seksualiteit, Le souci de soi, zelfs provocatief als ‘Le 
travail de l’ âme’, de zielsarbeid (Foucault M., 1=<;, pp. 12=-1=;).

".( SAMENVATTING
Ook de deconstructie van het ontologisch paradigma van ‘sport-als-seks’ 
was een beproeving; weerzin en ongeloof wisselden elkaar af tijdens 
het op spanning brengen van de psychoanalytische invalshoek, gevolgd 
door momenten van hoop en bevrijding bij het (her)lezen van Kristeva, 
Foucault, Serres, Deleuze en Agamben. Regelmatig moest ik in de spiegel 
kijken en pijnlijke Oedipale sleutelmomenten tijdens leven en (sport-)
loopbaan herbeleven. Aan het eind van dit hoofdstuk is het mogelijk 
de balans op te maken. Is sport inderdaad de sublimatie van ons onder-
drukte libido? Het antwoord luidt: ja en nee.

Ja, als we de moderne sport provocatief neerzetten als ‘fallus’ of ‘fetisj’, 
als Signi!ant van een onbewust, verdrongen domein, rijk aan masculien 
geladen beelden, metaforen, symbolen en rituelen. Dit is de ongezegde 
Taal van de Sport; een negatieve invalshoek om de ware Orde van de 
Sport te ont-dekken. Sport biedt haar beoefenaars, coaches, bestuurders 
en al die overige hunkerende betrokkenen, zoals supporters, sponsoren en 
journalisten, een fascinerende wereld vol symbolen, met een rijke beeld-
cultuur waarin ieder naar believen zijn of haar Oedipale identi9caties kan 

;<  Waarbij de keerzijde, de katabole dimensie van sport bij voorkeur genegeerd wordt, met 
alle excessieve gevolgen van dien.
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vinden. Echter, de verleiding die de moderne sport biedt is hoogst tegen-
strijdig. We willen ons zo graag verbinden met de magie van sport, de 
passie van topsport en de winnende coach, terwijl ‘sport’ als symbolisch 
veld, als bios, elk van deze participanten ook afsluit van zich-zelf, van het 
levende lichaam en de empirische werkelijkheid waarin die verbinding 
tot stand zou kunnen komen. Anders gezegd: de rijkdom aan imagi-
naire identi9caties binnen de moderne sport komt alleen beschikbaar 
dankzij een collectief taboe, de negatie van de mens als zoè, als naakt, 
onbeheersbaar lichaam. 

Binnen de sport heerst enerzijds een ‘heilige afschuw’ voor de animale, 
libidineuze krachten van het lichaam, terwijl deze driBen anderzijds 
juist door dit systeemeigen verbod aantrekkelijk worden. Harding en 
onthouding zijn volgens de doxa in de sport nodig om zich tegen deze 
verleiding teweer te stellen, om zich te beheersen en de wil te stalen. 
Hieruit spreekt de biopolitieke disciplinering die de moderne sport heeB 
geïnternaliseerd. Vanuit een immanentiestandpunt geldt echter: wat als 
abject deel (‘ la part maudite’) wordt buitengesloten, functioneert vanuit 
deze exclusie juist als archè, als het ontologisch fundament dat de sport 
tegen wil en dank bepaalt. Met andere woorden: wat ooit geweerd en 
onderdrukt werd, werkt ‘ondergronds’ nog altijd door.

Dus uiteindelijk is mijn conclusie hier: nee, de moderne sport is 
niet enkel te reduceren tot een cumulatieve sublimatie van verdrongen 
seksuele driBen. Een mens is meer dan een Homo Sacer, meer ook dan 
zijn of haar Oedipale thema’s, meer dan de familiale context waarin we 
opgroeien. Al onze identi9caties zijn weliswaar in psychoanalytische 
zin seksueel gedreven, maar vallen niet samen met het werkelijke object 
van verlangen; het lichaam van de Ander. De exploitatie (‘use’) van het 
lichaam van sporters is een wederkerige relatie; het gebruik biedt niet 
alleen henzelf, maar ook coaches, bestuurders, supporters en andere 
actoren in en rond de moderne sport de mogelijkheid hun verlangen te 
delegeren naar deze libidineuze praktijk. De wederkerigheid tussen alle 
actoren in de sport vormt een web van verlangensstromen, dat de sport 
als sociale praktijk draagt. Maar sport is geen fysieke seksualiteit in letter-
lijke zin. 

Vanuit dit besef verdient de revolutionaire kracht van sport onze 
aandacht, de creatieve verlangensproductie die nu stelselmatig onderdrukt 
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worden. Deze transformatieve potentie, dit ‘métamorphisme’ van de 
sport blijB buiten bereik zolang de driBmatige, verspillende en instinc-
tieve krachten van het lichaam worden beschouwd als een ongewenst, 
negatief element, dat uit de sport verbannen moet worden. Juist vanwege 
deze uitsluitende diskwali9catie bepaalt deze dimensie de sport, als haar 
vergeten ontologische bedding. Sport kan beschouwd worden als één van 
de sociale formaties die onze samenleving als continu stromend verlan-
gensveld stuwen. Als believers zijn we aYankelijk geraakt van de roes die 
het magische sportspektakel ons biedt, elke keer weer. Heling en evolutie 
van de moderne sport zijn mogelijk als we vrijplaatsen voor authenticiteit 
en jouïssance in de sport activeren, door de libidineuze onderstroom te 
bevrijden en profanerende ‘tegenhandelingen’ mogelijk te maken. Dit is 
het semiotisch potentieel van de sport en vertegenwoordigt het ethische 
aspect van ‘use’ als zelfzorg (‘souci-de-soi’ / ‘care’), waar zowel Foucault als 
Agamben op wijzen. 

Hierbij past wel een belangrijk voorbehoud: het expliciet verheerlijken 
van transgressie in de sport, het moedwillig overschrijden van grenzen en 
verboden, zoals zichtbaar binnen het voetbalgeweld en de romantisering 
van het lijden binnen bepaalde takken van sport, is hierin niet de aange-
wezen weg. Integendeel, dergelijke doorgeschoten symbolisatiepraktijken 
voeden de verdere sacrerende ‘verhitting’ van de moderne sport. Hier 
is het transformatieve potentieel van de sport niet bij gebaat. Door het 
ontbreken van een helende sacrale inbedding, dient de neiging binnen de 
sport om het afzien en de opoTering te vereren, juist de versterking van 
de biopolitieke macht. 

In welk opzicht biedt het ontologisch paradigma van ‘sport-als-strijd’ 
nog ruimte voor heling en hoop? Dat is de leidende vraag binnen het 
derde en laatste hoofdstuk.





122

:. Sport als strijd

“Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with 
hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic 
pleasure in witnessing violence: in other words it is war minus the 
shooting.”
(Orwell, 1=;?)

Het derde ontologisch paradigma dat deze studie centraal stelt, betreB 
de de9nitie van sport als strijd. Deze positie is zowel populair bij sports-
ceptici, zoals de Britse auteur George Orwell in bovenstaand citaat, als 
bij de categorie believers. In het laatste geval dient de conjunctie ‘sport 
= strijd’ als verklaring, vaak zelfs als excuus voor de agressieve dimensie 
van bepaalde takken van sport, zoals voetbal en vechtsporten, en de 
daaraan gerelateerde misstanden buiten het veld, op de tribunes en in 
de bestuurskamer. Beide argumentaties verdienen een nader onderzoek 
naar de zogenaamde agonale1 wortels van de moderne sport. Agonaal is 
afgeleid van het Griekse woord 7+8/ (agon), dat diverse betekenissen 
had, van ‘bijeenkomst waar strijd plaatsvindt’ tot de wedstrijd zelf. Het 
woord ‘agon’ is mogelijk ook gerelateerd aan het Griekse werkwoord 
7+0#/ (agein), dat naast ‘voeren, leiden’ ook zoveel betekent als ‘trainen, 
opleiden’ en daarmee wijst op het productieve karakter van competitie, 
waar ook Nietzsche op zal voortborduren (Tuncel, /01:, p. 11). Door de 
diverse, in de loop der tijd geconstrueerde betekenislagen op het competi-
tieve karakter van sport af te pellen, zal ik de strijd-ontologie in de sport 
nuanceren en van een andere lading voorzien.

Het gehanteerde duidingskader is op de eerste plaats geïnspireerd 
door Nietzsches agonale levens9loso9e, die in belangrijke mate samen-
hangt met zijn verlangenstheorie/. Ik zal dit in samenhang uiteenzetten, 

1  Ik kies bewust niet voor de antagonale insteek (strijd = oorlog) als vertrekpunt om ruimte 
te laten voor een waarde neutrale analyse van het competitieve karakter van de moderne 
sport.

/  In lijn met mijn eerder gemaakte keuzes (zie de Proloog en hoofdstuk 1 en /) volg ik hier 
niet de Hegeliaanse opvatting van strijd. Een dynamische (wordings-)ontologie staat op 
gespannen voet met een dialectische benadering van strijd, die ergens ooit tot de ultieme 
synthese zou (moeten) leiden.
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verrijken met inzichten vanuit de eerdere hoofdstukken en projecteren 
op het ‘sport als strijd’ paradigma. Hier hoort vooraf opnieuw een zijstap 
bij naar de Griekse wortels van de moderne sport, vanuit de in de sport 
breed gedragen visie op het Olympisch fundament van de sport, maar 
ook vanuit Nietzsches duiding van het agonale karakter van de Griekse 
cultuur. We zullen zien hoe beide posities elkaar uitsluiten.

In het deconstrueren van het ‘sport-als-strijd’ paradigma zal ik primair 
het %oetbal centraal stellen, omdat deze tak van sport beschouwd kan 
worden als het brandpunt van de moderne sport. Voetbal bevat alle 
elementen die de moderne sport kenmerken: spel, strijd, glorie en verval. 
De hoogte- en dieptepunten zijn extreem, zoals naar voren komt in de 
Maradonna documentaire van Asif Kapadia uit /01=: “It was like he saved 
us. He became a God.” Maar ook: “Football is the game of deceit. *ose who 
hated Maradonna wanted to destroy him.” Uiteraard is ‘voetbal’ in statis-
tisch opzicht niet representatief voor alle takken van sport en dus ook 
niet voor alle neveneTecten die de moderne sport produceert, maar de 
common sense is wel dat ‘voetbal’ in diverse opzichten (zowel commercieel 
als qua agressie en corruptie) de meest excessieve variant is.: Bovendien is 
onze relatie met het moderne voetbal veelal schizoïde; we aarzelen tussen 
een hardgrondige aXeer van dit ‘commerciële circus’, of we omarmen het 
voetbal als sociaal geaccepteerde ‘guilty pleasure’. Twitter-accounts als 
‘In De Hekken’ (‘voor de echte hekkenhanger’), ‘101Z Ultras’ (‘A Way 
of Life’), ‘Staantribune’ (^groundhopping) zijn slechts enkele illustraties 
van het publiekelijk belijden van voetbal als cultsport. 

Het moderne voetbal laat steeds explicieter de schaduwzijde van 
de moderne sport zien, aan gene zijde van hoe sport ‘had kunnen’ of 
‘zou moeten’ zijn. Door juist deze exponent van de moderne sport, dit 
‘negatief ’ in te sluiten, brengen we het Olympisch ideaal op spanning 
en leren we het meest. Dit impliceert wel dat we de gewelddadigheid en 
decadentie van het voetbal onder ogen moeten zien, dat we bereid zijn 
om ons in de 9guurlijke ‘beerput’ te laten zakken. Deze radicale insteek 
is in lijn met de ethische opdracht van Giorgio Agamben; juist door 
verbinding te maken met datgene waar we ons liever van afwenden, waar 
we het niet over willen hebben, ontstaat een kansrijke bedding voor een 
:  Er is een stortvloed van kritische publicaties over het moderne voetbal als gecorrumpeerde 

praktijk. Zie bijvoorbeeld (Knipping, /01:), (Hill, /01?), (Mersiades, /01<) en (Busch-
mann, /01<).
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nieuwe ‘vorm-van-sport’. ; Agamben ontwikkelt een ethiek die, in tegen-
stelling tot de gangbare vormen van ethiek (zoals deugdethiek), zelfs 
het meest weerzinwekkende niet kwali9ceert als ‘te verschrikkelijk’ of 
‘onzegbaar’, maar dit kwaad juist wil verduren. Zo dwingt Agamben ons 
via het provocatieve derde deel uit de Homo Sacer reeks, Wat er overblij& 
van Auschwitz. De getuige en het archief het zogenaamd ‘onuitsprekelijke’ 
van de Holocaust bewust onder ogen te komen, om “… te luisteren naar 
wat niet gezegd is” (Agamben G., /01< (1==<), pp. //-/?). In onze neiging 
om de gruwelijkheden van de Holocaust buiten het menselijk bevattings-
vermogen te plaatsen, houden we ongemerkt het mechanisme in stand 
waardoor deze state of exception kon ontstaan en escaleren. Ik heb in 
dit hoofdstuk een vergelijkbare beweging willen maken; door de meest 
geperverteerde vorm van de moderne sport te erkennen (en in te sluiten), 
dus niet te veroordelen, doorbreken we het sacrerende mechanisme van 
de ‘uitsluitende insluiting’ die de sport in haar huidige vorm sanctioneert.

Hoe werkt dit bij Agamben? In Wat er overblij& van Auschwitz haalt 
hij de getuigenis aan van één van de weinige overlevenden van het laatste 
zogenaamde Sonderkommando? van Auschwitz, die aanwezig mocht zijn 
bij een voetbalwedstrijd tussen de SS en leden van dit speciale commando: 
“Iedereen koos partij, er werd gewed, de mensen klapten, moedigden de 
spelers aan, net of de wedstrijd niet plaatsvond %oor de poorten van de hel, 
maar op een veldje bij een dorp.” Geciteerd in (Agamben G., /01< (1==<), p. 
:<). Ik kies met opzet deze confronterende analogie, vanwege de dubbele 
betekenislaag: het bevrijdende voetbalspel als onderdeel van de ultieme 
state of exception; Auschwitz. Maar was dit potje voetbal werkelijk een 
ludieke onderbreking om de synchronie van het kamp te doen kantelen 
naar diachronie, “… iets menselijks in een eindeloze verschrikking…”, of een 
cynisch ritueel om het onomkeerbare proces van bevriezing binnen het 
Derde Rijk te bezegelen?> Anders gezegd: was dit partijtje voetbal niet 
;  Voor een nadere onderbouwing van deze omkering zie (Boer, /012) en (Meeuwsen S., 

/01<).
?  De groep gevangenen die verantwoordelijk was voor het begeleiden van Joden en andere 

gevangenen naar de gaskamer. Het Sonderkommando moest vervolgens hun kleding, 
schoenen en kostbaarheden verzamelen, de lichamen verplaatsen naar de crematoria en de 
as verspreiden. Om de drie à vier maanden werden de leden van het Sonderkommando zelf 
vernietigd.

>  Ik refereer hier aan het begrippenpaar spel – ritueel uit Agambens Infancy and History uit 
1=2<, alsmede zijn onderscheid daar tussen ‘warme’ versus ‘koude’ samenlevingen. Zie ook 
1.;.
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een verwarrende insluiting om de meedogenloze biopolitieke macht van 
het vernietigingskamp te bevestigen? Hier is volgens Agamben sprake van 
een ‘grijze zone’, waar de onderdrukte zelf onderdrukker wordt en waar 
daders ook slachtoTer zijn. Deze ‘onverantwoordelijkheidszone’ ligt niet 
voorbij goed en kwaad, maar ervoor; deze zone sanctioneert de gang van 
zaken in de hel van Auschwitz. Als we niet bereid zijn te onderkennen 
dat ook deze structuur een menselijk product is, gestoeld op reële feiten, 
dan zal de voetbalwedstrijd in het kamp, die Agamben als metafoor voor 
de ‘grijze zone’ gebruikt, nooit echt eindigen: “Als het ons niet lukt om die 
wedstrijd te begrijpen, er een einde aan te maken, zal er nooit hoop zijn.” 
(Agamben G., /01< (1==<), pp. ::-:=).

Hoe is een beweging naar hoop mogelijk? Agamben zoekt naar een 
ethiek die het kwaad van Auschwitz wel weet in te sluiten, vanuit de 
constatering dat “… vrijwel geen enkel ethisch principe dat in onze tijd als 
geldig is bestempeld, stand (hee&) gehouden tijdens de doorslaggevende proef 
op de som, namelijk die van een ‘Ethica more Auschwitz demonstrata’.” 
(Agamben G., /01< (1==<), p. /:). Vertaald naar de moderne sport: alleen 
door te erkennen dat het voetbal in haar huidige, excessieve vorm ook 
voortkomt uit ‘de kracht van sport’, is een weg naar heling mogelijk. 

Dat dit een moeilijke opgave is, blijkt wel uit de onwil om zo naar de 
keerzijde van sport te kijken. Opnieuw dient het moderne voetbal hier 
als illustratie. Het voetbal is inmiddels zo geperverteerd geraakt, dat hele 
volksstammen – ook binnen de sport – dit niet meer als ‘echte sport’ 
(willen) zien; de aXeer overheerst en belemmert een helder inzicht. 
Voetbal staat model voor de moderne sport in haar meest afzichte-
lijke, gecorrumpeerde vorm. In onze omgang hiermee lijkt sprake van 
de ‘onverantwoordelijkheidszone’ waar Agamben op wijst. Ook in de 
recente discussies over het hervatten van de competitie tijdens de corona-
crisis en het aanhoudend racisme in en rond het voetbal toont dit vacuüm 
zich. De KNVB wijst naar ‘de politiek’, claimt brutaal een 9nanciële 
compensatie van ` ;00 miljoen en noemt het racisme in de eerste plaats 
een ‘maatschappelijk probleem’. Daarmee wordt gezegd dat het racisme 
geen deel uitmaakt van de sport. Het openbaar bestuur wijst op zijn 
beurt naar de KNVB, de clubs en supportersverenigingen als primaire 
verantwoordelijken. Ook hier vindt een uitsluitende beweging plaats 
die de state of exception bekrachtigt. Er is sprake van een systemische 
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handelingsverlegenheid, die de wederzijdse inertie bedekt, maar daardoor 
de aYankelijkheid en het racisme juist laten voortbestaan. 

Geïnspireerd door Agamben vormt dit laatste hoofdstuk een 
zoektocht naar de mogelijkheid van een ‘Ethica more Olympia demon-
strata’, een ethiek die de moderne sport in haar meest excessieve, agres-
sieve en gecorrumpeerde gedaante zonder oordeel (h)erkent, om zo een 
uitweg te vinden uit de ‘race naar de bodem’: de dreigende implosie van 
de moderne sport. Met deze radicale omkering zet ik het productieve 
karakter van de agonale dimensie van sport voorop, in een poging om het 
revolutionaire potentieel van de sport te bevrijden, haar transformatieve 
vermogen. Daartoe exploreren we hier de gewelddadige keerzijde van de 
sport, eerder getypeerd als het Andere, de ‘beerput’, die zich toont binnen 
de strijd en daarmee samenhangende misstanden in het moderne voetbal. 

#.! AGONISME IN DE GRIEKSE OUDHEID 
In de chora (baarmoeder) van de continentale sport, de hoogtijdagen 
van de antieke Olympische Spelen2, vormde het agonisme een grond-
kenmerk van de Griekse samenleving. Niet alleen op het gebied van sport 
en cultuur (theater en poëzie), maar ook in het maatschappelijk domein, 
het redeneren, het onderwijs en de politiek. De opvoeding, opleiding en 
selectie van toekomstige leiders stond in het teken van competitie, vanuit 
de breed gedeelde overtuiging dat strijd leidt tot ontwikkeling en groei.< 
Maar de Griekse wereld was ook wreed; wie het niet redde, liep het risico 
te sterven. De eeuwenlange strijd tussen de Griekse stadsstaten, maar ook 
die tussen Griekenland en Perzië, illustreert deze agonale dynamiek. 

De volgende vier kenmerken onderscheiden het Griekse agonisme van 
dat in andere periodes en werelddelen, zoals in Rome, Egypte, het Verre 
Oosten en Zuid-Amerika (PoliakoT, 1=<2, pp. 10;-10<). Ten eerste lag het 
accent bij de Grieken op het verkrijgen van eer en status, als resultante van 

2  Vanwege mijn terugkeer naar de chora van de moderne sport (de Griekse oudheid) ga ik 
hier niet in op de periode van de Romeinse gladiatoren. Dit tijdperk blijkt een aantrekke-
lijk referentiekader om de sport-als-strijd opvatting aan te zetten. De moderne sport zou 
onze archaïsche behoeBe aan ‘brood en spelen’ bevredigen. Echter, het risico om als gladi-
ator gedood te worden, staat in schril contrast met het comfort dat hedendaagse profspor-
ters genieten: “Because gladiators were prisoners, slaves and social outcasts…, forced into vio-
lent and o&en deadly !ghts…” (Reid, /011, pp. =0-=;).

<  Deze paragraaf is gebaseerd op een combinatie van de volgende bronnen: (PoliakoT, 1=<2), 
(Reid, /011), (Tuncel, /01:) en (Matyszak, /01<).
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(sportief) presteren. Het bedrijven van agonale sportieve activiteiten was 
een serieuze bezigheid, waarbij een overwinning als surrogaat kon dienen 
voor de roem van een oorlogsheld. In de Homerische Odyssee en Ilias werd 
dit type heldendom al geroemd. In de dialogen van Plato komt Socrates 
naar voren als een 9losoof die het lichaam beschouwt als een beletsel, een 
hindernis om tot ware kennis te komen. Zoals hier in de Phaedo: “En 
zolang wij leven, zullen wij – zo schijnt het – dan het dichtst bij het weten 
zijn, wanneer wij zo min mogelijk omgang met het lichaam hebben en geen 
gemeenschap ermee %oor zover het niet strikt noodzakelijk is…” (Plato, >?d). 
Hoe valt deze aXeer van het lichaam te rijmen met het feit dat Socrates 
graag in een gymnasion (+W'/1$#,/: sportschool) of palaestra ("4)4<$%;4: 
worstelplaats) verbleef? De meeste van Plato’s dialogen spelen zich af in 
een sportief-fysieke context. Plato worstelde zelf ook en wilde mogelijk 
om die reden, via zijn combinatie van 9loso9e en lichamelijke activi-
teiten, de inconsistentie in het gedrag van Socrates benadrukken (Reid, 
/011, pp. ;:-?>). De Socratische manier van bevragen, via de dialoog naar 
de waarheid, lijkt ook op worstelen: de weerstand van de ander maakt 
het betoog van de redenaar sterker. Zo ontwikkelen en verbeteren tegen-
standers, zowel in worstelen als in denken en redeneren, hun techniek 
via het gevecht met elkaar. Socrates zet zich hiermee af tegen de so9sten, 
die het verslaan van hun tegenstanders gelijkstellen aan het bereiken van 
wijsheid. Winnen dient volgens Socrates wel op een eervolle, deugdzame 
wijze plaats te vinden om bij te dragen aan een hoger levensdoel: het 
‘inlijven’ van het goede. 

Een tweede cruciaal element in het Griekse agonisme was de extreme 
nadruk op winnen. Alleen de overwinning telde, niet de tweede of derde 
plaats. Verliezen was een schaamtevolle ervaring die een heel leven kon 
verwoesten. Het romantische idee bij het ontstaan van de moderne 
Olympische Spelen, dat ‘meedoen’ bij de Grieken belangrijker was dan 
winnen, is een anachronistische verdichting die niet op waarheid berust.= 
De Grieken waren geobsedeerd door excelleren. Zelfs een Olympische 
zege was niet genoeg; de zucht naar speciale prijzen ging door, zoals die 
van ‘opvolger van Herakles’ bij het halen van meerdere overwinningen 
tijdens één evenement. En ook zogenaamde akoniti zeges, overwinningen 

=  Zie ook 1.: over het ontstaan van het neo-Olympisme.
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waarvoor niet gevochten hoefde te worden, werden nauwkeurig geregis-
treerd en telden mee bij het verwerven van aanzien.10

Als derde moet hier genoemd worden, dat de Griekse sportieve agon, 
tijdens de Olympische Spelen of andere culten, louter individueel geori-
enteerd was. Teamsport was nog onbekend, behalve in Sparta, waar 
het accent lag op militaire training in groepsverband. De inzet bij de 
antieke Olympische spelen en andere agonale festivals was primair: het 
verwerven van individuele roem door te excelleren en te winnen. Deze 
glorie straalde vervolgens wel weer af op de eigen voorouders, familie 
en stadsstaat. In die zin had het agonisme ook een sociale functie. Het 
Homerische heldendom, dan wel de goddelijke status van strijders als 
Ajax of Achilles was weinigen van nature gegeven, maar kon wel benaderd 
worden door een succesvol bestaan als Olympisch atleet. Ook de Grieken 
was een zekere mate van ‘imaginaire identi9catie’ niet vreemd. De locatie 
voor het manifesteren van aretè (voortreTelijkheid) verschoof in de loop 
van de Griekse oudheid van het slagveld naar de polis, een publieke 
politiek-maatschappelijke context. Daarmee werd het accent van de agon 
verlegd naar een breder sociaal speelveld. Vals spel of ander niet accep-
tabel sportief gedrag werd vanuit collectief gedeelde sociale normen 
gecorrigeerd (PoliakoT, 1=<2, pp. 11/-11>).

En tenslotte onderscheidde het Griekse agonisme zich vanwege haar 
egalitarisme; ook niet-aristocratische Grieken konden deelnemen aan de 
Spelen. De investeringen om goed genoeg te worden, jarenlange training 
en degelijk materiaal, vormden wel een obstakel. Maar het was niet 
ondenkbaar dat deelnemers van lage komaf een Olympische zege zouden 
behalen. De opbrengsten van zo’n overwinning maakten de investering 
zelfs (in Griekse zin) ‘rendabel’. Hierin toont zich de Griekse cultuur als 
broedplaats voor de Westerse democratie, al moet opnieuw benadrukt 
worden dat het wel om ‘winnen’ ging, niet om louter ‘meedoen’.

Naast deze vier onderscheidende kenmerken van het Griekse agonisme, 
staat de sacrale oorsprong van de antieke Olympische Spelen en andere 
agonale sportieve, maar ook culturele evenementen voorop. Elke Griekse 
cultus werd gehouden ter ere van de goden. De sacrale dimensie kwam 

10  Het liefst omdat de tegenstander voorafgaand aan het gevecht al zo onder de indruk was, 
dat hij er maar liever van afzag. Maar ook andere omstandigheden konden leiden tot 
‘niet-bevochten’ (akoniti) overwinningen, bijvoorbeeld een blessure.
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als eerste naar voren tijdens dergelijke activiteiten, in tegenstelling tot de 
profane wereld van het dagelijks leven. 

In hoofdstuk 1 wees ik er op dat Johan Huizinga weliswaar de sacrale 
oorsprong van de ‘agon’ (krijg of wedkamp) erkende, maar dit agonale 
aspect vervolgens insloot binnen zijn spelopvatting: “…de agon, hetzij in 
het Griekse leven of waar ter wereld ook, draagt al de formele kenmerken 
van het spel, en behoort wat zijn functie betre&, overwegend in het kader 
van het feest, dat wil zeggen de spelsfeer.” (Huizinga J., pp. ?2-?<). Echter, 
Huizinga beschouwde de sacrale dimensie van de agon als een archaïsch 
residu; het sacrale karakter van agonale evenementen (‘Spelen’) verlaagde 
in zijn ogen het ludieke gehalte en had om die reden geen toegevoegde 
waarde voor Huizinga’s spelbegrip. Ik benoemde al eerder Huizinga’s 
ambigue relatie met de sacrale dimensie van spel, waarin zeker ook de 
secularisatie resoneert.11 

Tijdens de naoorlogse receptie van Homo Ludens is, door de conjunctie 
van sport en spel, de archaïsche sacrale oorsprong van de moderne sport 
de9nitief weggevallen. Ondanks het bestaan van allerlei pseudoreligieuze 
rituelen, de goddelijke verering van topsporters, het atletische lichaam 
en de tribale gedragingen tijdens evenementen. Deze ‘sacrerende’ schijn-
bewegingen worden gezien als bewijslast voor de substitutie van religie 
door sport, zoals in Lege kerken, %olle stadions van (Stokvis, /01;). Maar 
door het reduceren van sacraliteit tot religie verdwijnen de voor-religieuze 
sacrale wortels van de sport nog verder naar de achtergrond. Zoals eerder 
aangestipt, lijkt in de moderne sport juist de helende functie, het nivel-
lerende karakter van het sacrale binnen de Griekse agon te ontbreken, 
ondanks meer dan voldoende moderne rituelen.1/ De aanzwellende reeks 
codes en tribunalen draagt bij aan de verdere verkilling van de sport en 
bedekt de ‘sacrerende’ verhitting, die de continuïteit van de sport bedreigt. 
Laten we kijken of de archaïsche vorm van sacraliteit nog nieuw leven is 
in te blazen binnen de moderne sport, en wel vanuit Nietzsches visie op 
de relatie tussen agonisme en verlangen. 

11  Zie 1.> over spel en sacraliteit bij Huizinga, Callois, Bataille en Agamben.
1/  Opnieuw verwijs ik hier naar paragraaf 1.>.
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#." NIETZSCHES AGONISME
Het werk van de Duitse 9losoof Friedrich Nietzsche (1<;; – 1=00) ademt 
de sfeer van strijd. Zowel qua inhoud (de strijd tegen de Duitse cultuur, 
tegen Socrates en Hegel, tegen het christendom en de moraal) als qua stijl: 
veelal polemisch, in tegenstrijdige en onvolledige aforistische teksten vol 
tirades, ironie en (zelf)spot. Voor deze studie zal ik ten eerste ingaan op 
Nietzsches eigenzinnige visie op het agonisme in de Griekse oudheid. Het 
is belangrijk om te melden dat de voornaamste bronnen destijds – rond 
1<20 – bestonden uit literaire teksten, zoals de Homerische epiek, maar 
ook de gedichten van Pindarus, de tragedies van Aeschylus en Sophocles 
en de historische teksten van Hesiodus en Herodotus. De archeologische 
opgravingen in de oude Griekse stadsstaten dateren van na het verschijnen 
van Nietzsches eerste 9loso9sche boek over het agonisme in de Griekse 
oudheid: Die Geburt der Tragödie (1<2//1<<>1:). Wat Nietzsche deed, was 
feitelijk een ‘discours-analyse’ avant la lettre. In Die Geburt der Tragödie 
presenteert hij een bijzonder amalgaan van de ontstaansgeschiedenis van 
de Griekse tragedie1;. In deze beginperiode werd Nietzsche onder meer 
beïnvloed door de Zwitserse kunsthistoricus Jacob Burckhardt (1<1<-
1<=2). De tekst lijkt in eerste instantie een traditionele 9lologische studie, 
maar geeB vervolgens blijk van een eigenzinnig, cultuur9loso9sch inzicht 
in de krachten die in Nietzsches ogen het fundament vormden van de 
Griekse cultuur. Daarmee vormt het boek in zichzelf ook een eerbetoon 
aan de dominant agonale dimensie van de Griekse cultuur. En daarnaast 
is het ook een aanval op de Socratische rationaliteit, die in de ;e eeuw 
voor Chr. het einde markeert van de klassieke periode tijdens het Griekse 
millennium, met het agonisme als Leidmotief (Matyszak, /01<, pp. 2-/1). 
Kortom, Nietzsche duidt het Griekse agonisme op een bijzonder originele 
wijze en zal hier in zijn latere werk op voortbouwen.

1:  Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik uit 1<2/ kan beschouwd worden als een 
eerbetoon aan componist Richard Wagner. Nietzsche raakt in de jaren hierna teleurge-
steld in Wagner en zal in 1<<> een nieuwe editie uitbrengen, waarin hij nadrukkelijk af-
stand neemt van Wagner. De titel luidt dan: Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechent-
hum und Pessimismus. Neue Ausgabe mit dem Versuch einer Selbstkritik.

1;  Hoewel de Griekse tragedie later ontstond (;?0-;/0 voor Chr.) dan de Olympische Spe-
len (vanaf 22> voor Chr.), acht ik een parallel toch legitiem, tegen de achtergrond van het 
Griekse millennium, dat zich uitstrekte tussen =00 en de 1e eeuw voor Chr. (Matyszak, 
/01<).
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Voor deze studie is het van belang terug te gaan naar de start van 
Nietzsches 9loso9sche ontwikkeling om de verlangensdynamiek te 
kunnen duiden, die ten grondslag ligt aan het ontologisch paradigma 
van sport-als-strijd. Aan het eind van zijn productieve leven, in 1<<<, 
blikt Nietzsche in Ecce Homo terug op al zijn publicaties. Die Geburt der 
Tragödie diskwali9ceert hij dan vol zelfspot als ‘te Hegeliaans’ (“… sie 
riecht anstößig Hegelisch…”), als een naïeve poging om het ‘Wagnerisme’ 
te positioneren als verheTende praktijk, en daarmee als de derde fase 
van de Hegeliaanse dialectiek; de weg naar synthese. Terugkijkend legt 
Nietzsche nu volledig het accent op zijn typering van de Griekse cultuur, 
hoe de tragedie daarin zou zijn ontstaan als middel om de Griekse neiging 
tot wreedheid en pessimisme te keren. Via het luisteren naar de diverse 
spelers in een tragedie (koor, pro- en antagonist en overige acteurs) konden 
de Grieken hun eigen verlangens en emoties als het ware ‘verteren’, zonder 
dit in het dagelijks leven aan te hoeven gaan. Dit proces werd katharsis 
genoemd. De parallel van het vermogen tot heling via het ervaren van een 
tragedie met het participeren aan agonale culten is frappant. 

Welke visie op agonisme ontwikkelt Nietzsche in de loop van zijn 
productieve jaren? Vaak wordt zijn denken uit de beginjaren (1<20 – 
1<2<) als ‘gematigd’ beschouwd, versus de steeds fellere, compromisloze 
denkbeelden uit de periode tot zijn mentale ineenstorting in 1<<=. En dit 
onderscheid wordt vervolgens vertaald naar een kwali9catie: een positief 
agonisme versus het nihilisme van de laatste jaren. De Leidse 9losoof James 
Pearson presenteert een genuanceerder beeld (Pearson, /01<): hij onder-
scheidt een dynamisch continuüm binnen de Nietzsche receptie, met aan 
de ene kant een ‘zachte lezing’ waarin de productieve strijd als ‘measured 
conUict’ (“Wettkampf”) wordt geclaimd als de kern van Nietzsches 
agonisme. Hier tegenover signaleert Pearson ook een ‘harde lezing’, die 
meent dat het destructieve, ‘unmeasured’ conUict in Nietzsches denken 
centraal staat, zoals de oorlog (“Vernichtingskampf”). Pearson benadrukt 
dat in Nietzsches werk van meet af aan beide dimensies tegelijkertijd 
voor komen; aYankelijk van hoe wij Nietzsche (willen) lezen, wordt de 
productieve of destructieve duiding van zijn agonisme vooropgesteld. 
Pearson presenteert nog een derde lezing, waarin de destructieve strijd 
(‘unmeasured conUict’) en de productieve vertering daarvan (‘measured 
conUict’) samenvallen in een energetisch model. Immers: “… the hard 
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and the so& readers can, by Nietzsche’s own standards, be charged with 
dubiously constructing a life-denying philosophy out of Nietzsche’s writings.” 
(Pearson, /01<, p. =?). Ook Tuncel zoekt naar een benadering die recht 
doet aan zowel de destructieve dimensie binnen Nietzsches agonisme als 
zijn pleidooi voor katharsis en transformatie. Dit geldt zeker ook voor de 
latere werken: “In almost every page of Nietzsche’s works, a philosopher of 
trans!guration / transvaluation speaks. It speaks to that which is demonic 
in human beings, their potential to su$er and destroy, but that which is 
o&en relegated to silence – a life-negating silence.” (Tuncel, /01:, pp. >=-<=).

Eenzelfde ideologisch gemotiveerde positiebepaling lijkt ook het 
sport-als-strijd discours in zijn greep te hebben; actoren die menen dat 
de competitieve dimensie van de moderne sport is verworden tot een 
slagveld, demoniseren het strijdkarakter van sport. Dit is de ‘harde’ 
duiding: de doorgeschoten variant van strijd wordt provocatief neergezet 
als de katabole versie van competitie en gekwali9ceerd als abject, als 
‘unmeasured conUict’ vergeven van de verboden ‘vices’ (zonden). Een 
manifestatie van sport-als-strijd die vervolgens scherp wordt afgezet tegen 
‘zuivere’ sport en de gewenste ‘virtues’ (deugden) waar sport eigenlijk om 
zou moeten gaan. De Britse sportethicus Mike McNamee kiest vanuit 
deze ‘zachte’ duiding voor een deugdethische benadering van sport als 
sociale praktijk. Hij stelt het ‘ethisch hart’ van sport centraal als vliegwiel 
voor het ontwikkelen van deugdzaamheid: “I o$er an account of sports 
as an open concept that nonetheless has a form of rule-governed gratuitous 
activities demanding and developing embodied capacities in the ethically 
defensible pursuit of the ends of victory in a shared contest.” (McNamee, 
/00<, pp. 1-2). De sport, aldus McNamee, leent zich er bij uitstek voor 
om de kardinale deugden te ontwikkelen en onderhouden, waarbij alle 
betrokken actoren (zouden moeten) streven naar ‘internal goods of 
sports’1?, aangevuld met de institutionele bescherming hiervan. Vanuit 
dit normatieve standpunt worden afwijkende gedragingen afgedaan als 
‘vices’ (zonden). Het Olympisch ideaal biedt het aanvullende discipline-
ringskader om deze visie op sport te accentueren: uiteindelijk gaat het in 
de moderne sport om het beslechten van een ‘gespeeld’ (sportief) conUict 
in een sfeer van harmonie. Een verdediging van deze positie is te vinden 
in Sport als jong-menselijke activiteit van Karel Rijsdorp uit 1=?2, waarbij 
1?  Waarin we de ‘lusory goals’ herkennen van (Suits, 1=2<). Zie 1.;.
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de ‘harde’ lezing van Nietzsche benut wordt als extra onderbouwing. In 
navolging van Buytendijk stelt Rijsdorp de innerlijke wilshouding gelijk 
aan vrijheid, het transcendentale fundament van sportiviteit als mense-
lijke grondhouding: ”Innerlijke wilshouding is innerlijke organisatie, 
zich zelf in de macht hebben, meester zijn over zichzelf.” Vervolgens zet 
Rijsdorp zich in een voetnoot bij deze passage expliciet af tegen Nietzsches 
agonisme, waarbij hij nadrukkelijk kiest voor de ‘harde’ variant: “In het 
algemeen spraakgebruik wordt dikwijls over willen gesproken, als er van 
eigenlijk willen geen sprake is, maar van het %oortgedreven worden door 
een dri&, begeerte, neiging of hartstocht. Een sprekend %oorbeeld daarvan is 
Nietzsches ‘wil tot macht’.” (Rijsdorp, 1=?2, p. 10: / /<;). En daar moet de 
moderne sport ver vandaan blijven, is hier de impliciete boodschap. 

De geïntegreerde duiding van de sportieve agon als weg naar trans-
formatie past prima bij het principe van ‘supercompensatie’ in fysiologie 
en trainingsleer: het prestatievermogen groeit nadat het lichaam een 
stevige trainingsprikkel heeB gehad, die het evenwicht in eerste instantie 
verstoort. Na voldoende herstel kan het lichaam meer belasting aan dan 
voorheen. Sloterdijk formuleert dit in zijn pleidooi voor ‘het oefenende 
leven’ als volgt: “In de regeneratieritmes gaat het geheim van het uiter-
ste-geven schuil, dat leidt tot een verhoging van het prestatieniveau. Van 
oudsher werd dit principe intuïtief begrepen en er werd al in de Oudheid 
gebruik van gemaakt; anderzijds kenden de Ouden al verschijnselen van 
overtraining die het gevolg waren van miskenning van de regeneratieritmes. 
Bij mentale en !jnmotorische prestatieverhogingen wordt de overcom-
pensatie aangevuld door een soort overadaptatie.” (Sloterdijk, /00=, p. 
:::) Het uiterste-geven om een hoger prestatieniveau te bereiken. Wie 
dit wil, vindt ook in Die Geburt der Tragödie deze synthetiserende, 
Hegeliaanse insteek: in kunst en cultuur, later vooral in de muziek van 
Wagner, ziet Nietzsche de ideale ‘mimesis’ (nabootsing) van de Griekse 
tragedie. Deze muziek is het meest geschikte middel om de sterk genivel-
leerde Duitse cultuur weer te verheTen naar een niveau waarop sprake is 
van excelleren, van glorie en groei. En ook dit proces vergt een compe-
titieve houding ten opzichte van de Griekse oudheid; wij (‘moderne 
Duitsers’) moeten dit gevecht durven aan te gaan en zien te winnen. Het 
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pleidooi in Die Geburt is dus geen verkapt sentimentalisme1>. Nietzsches 
agonisme spreekt uit alles; ook de Griekse tragedie zou ontstaan zijn 
in een periode waarin de Grieken gebukt gingen onder cultureel pessi-
misme. Het leven in de Griekse oudheid werd bepaald door het lot, dood 
en verderf; omringd door een wereld vol willekeur en wreedheid, moest 
de mens zien te overleven. Mythen vol tragische symboliek, aangevuld 
met sacrale rituelen moesten de gapende afgrond dempen. Deze dimensie 
vol vijandigheid en natuurgeweld noemt Nietzsche het Dionysische, 
vernoemd naar de Griekse god Dionysos, god van de wijn, de roes, de 
vruchtbaarheid en de muziek. Dionysiën waren zinnelijke festiviteiten ter 
ere van de geboorte van de god Dionysos, voorlopers van de Dionysos 
cultus, een meerdaags evenement, waaruit volgens Nietzsche de Griekse 
tragedie moet zijn ontstaan. Groepen jonge mannen brachten loUiederen 
ten gehore over het leven van Dionysos, de zogenaamde Dionysos dithyr-
amben. Verder streden diverse dichters om de eer met het (laten) vertonen 
van hun dichtwerken binnen een dramavoorstelling. De gedichten 
werden gezongen door een zogenaamd saterkoor, dat het tragische en 
onstuimige leven in woorden verbeeldde. De dynamiek tussen publiek 
en koor vormde volgens Nietzsche de kiem van het latere drama, in het 
bijzonder de Griekse tragedie. Door zich helemaal onder te dompelen in 
het schouwspel dat het koor ten tonele bracht, ondergingen de aanwe-
zigen een collectieve katharsis, waardoor zij het echte, wrede leven beter 
konden dragen. Nietzsche wees op de cruciale functie van deze diony-
sische ontlading voor de ontwikkeling en vitaliteit van de hoogstaande, 
‘sterke’ Griekse cultuur.

Het Dionysische staat tegenover het Apollinische. Apollo, de 
Griekse zonnegod, god ook van de schoonheid, de droom en de dicht-
kunst. Het Apollinische stond volgens Nietzsche ook voor zuiverheid 
en waarheid: “Der Gott des schönen Scheines muß zugleich der Gott der 
wahren Erkenntnis sein… Sein Auge muß ‘sonnenha&’ ruhig sein: auch 
wenn es zürnt und unmutig blickt, liegt die Weihe des schönen Scheines 
auf ihm.” (Nietzsche F., 1=<0 (1<20), p. ??;). Het tweespan Apollinisch 
1>  Ik bedoel hiermee dat Nietzsche geen regressie predikt; hij was geen romanticus. Uit zijn 

pleidooi voor strijd als weg naar winst en groei, spreekt een eerste besef van de cyclische 
aard van de werkelijkheid. De Griekse cultuur was hier diep van doordrongen, en mani-
festeerde dit besef via kleurrijke mythen en sacrale rituelen. Zie ook (Tuncel, /01:, pp. 
;/-;2)
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– Dionysisch werd in eerste instantie door Nietzsche geïntroduceerd als 
twee contraire, elkaar versterkende artistieke krachten, in het kader van 
zijn esthetica. Maar al in Die Geburt verbreedde hij dit samenspel naar 
ontologisch niveau; het zijn ook de metafysische fundamenten van ons 
bestaan. Deze verschuiving valt beter te begrijpen tegen de achtergrond 
van de Duits-Franse oorlog, die in 1<20 uitbrak. Nietzsche zag hierin de 
dionysische wreedheid in alle hevigheid doorbreken. 

Ook de invloed van het denken van Arthur Schopenhauer doet zich 
in deze eerste fase gelden: het dionysische staat voor de alles overheer-
sende wereldwil, een door driBen beheerste wereld.12 Voor de streng 
christelijk opgevoede jonge 9loloog Friedrich Nietzsche was het werk 
van Schopenhauer een ware openbaring. Nietzsche wordt feitelijk de 
9loso9e in gezogen na lezing van Schopenhauers Die Welt als Wille und 
Vorstellung in 1<>?. Hij moet herkenning hebben gevonden in diens visie 
dat de wereld in essentie bepaald wordt door een amorele driB; de wrede 
natuurwil, een kracht die zich ook tegen de mens zelf kan richten. Deze wil 
is een noodzakelijke, onvermijdelijke oerkracht. Het streven naar negatie 
en onderdrukking van de natuurwil kenmerkt het menselijk leven, in een 
tragische, niet aUatende poging tot verlossing te komen. Omdat dit ons 
over het algemeen niet lukt, dreigt voortdurend een existentiële leegte.1<

Bij Nietzsche evolueert dit pessimistische determinisme naar een a\r-
matief vitalisme. Cultuur, vooral muziek, en – dat is hier mijn these – ook 
sport, bieden de mogelijkheid voor een apollinische verteringswijze van 
de dionysische krachten in de wereld. Nietzsche kwali9ceert de Griekse 
cultuur (en dus ook de antieke Olympische Spelen) als ‘sterk’, omdat zij 
een grote hoeveelheid dionysische wreedheid kan verduren. En andersom 
geldt dat een dionysische onderdompeling, in roes of extase, het dagelijks 
leven ondraaglijk maakt. Nietzsche pleit dan ook niet voor het prevaleren 

12  Later zal Nietzsche overigens steeds meer afstand nemen van Schopenhauers pessimisti-
sche wereldbeeld (Safranski, /000, pp. :;-;1).

1<  Terugkijkend zal Nietzsche, in het voorwoord bij de editie uit 1<<>, toegeven dat zijn po-
lemiek in deze fase eigenlijk al tegen het christendom en de moraal gericht was: “Gegen die 
Moral also kehrte sich damals, mit diesem #agwürdigen Buche, mein Instinkt, als ein für-
sprechender Instinkt des Lebens, und erfand sich eine grundsätzliche Gegenlehre und Gegen-
werthung des Lebens, eine rein artistische, eine antichristliche. Wie sie nennen? Als Philo-
loge und Mensch der Worte tau&e ich sie, nicht ohne einige Freiheit — denn wer wüsste den 
rechten Namen des Antichrist? — auf den Namen eines griechischen Gottes: ich hiess sie 
die dionysische.” (Nietzsche F., 1=<0 (1<2/ / 1<<>), p. 1=).
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van een dionysische levenshouding ten koste van het apollinische element 
in cultuur (en sport). Beide krachten zijn nodig om het leven en daarmee 
de wereld – als potentiële bron van chaos – te stutten en stuwen. Ons 
leven wint aan betekenis en vooral ‘kracht’ bij het continu verbinden 
van beide dimensies. Cultuur (en dus ook sport in haar ruwe, archa-
ische vorm) bieden ons ‘metafysische troost’ via het sublimeren van de 
ontologisch gegeven overlevingsstrijd, die de wereld in essentie is: “Wir 
sollen erkennen, wie alles, was entsteht, zum leidvollen Untergange bereit 
sein muss, wir werden gezwungen in die Schrecken der Individualexistenz 
hineinzublicken – und sollen doch nicht erstarren: ein metaphysischer 
Trost reißt uns momentan aus dem Getriebe der Wandelgestalten heraus. 
Wir sind wirklich in kurzen Augenblicken das Urwesen selbst und fühlen 
dessen unbändige Daseinsgier und Daseinslust; der Kampf, die Qual, 
die Vernichtung der Erscheinungen dünkt uns jetzt wie nothwendig…” 
(Nietzsche F., 1=<0 (1<2/ / 1<<>), p. 10=). Nietzsche beluisterde in de 
‘dionysische’ muziek van Wagner de restauratie van het vermogen tot 
katharsis (in de zin van: transformatie), dat hij in ultimo gemanifesteerd 
zag in de Griekse tragedie. 

Dat roept de vraag op of de moderne sport nog over een vergelijkbaar 
transformatievermogen beschikt. Daartoe gaan we opnieuw terug naar 
de geboorte van de moderne sport eind negentiende eeuw, en de echo’s 
hiervan in de huidige discursieve praktijk over sport, met de doxa over het 
moderne voetbal voorop.

!.! COMPETITIE VERSUS ‘AGON’
De vraag is: kunnen we de moderne sport, in lijn met Nietzsches visie, 
beschouwen als een poging tot herstel van het Griekse agonisme, zoals 
dat tot uitdrukking kwam binnen de antieke Olympische Spelen? 1=

Binnen het Olympisch gedachtengoed van de Coubertin ging het 
primair om de competitie, om de strijd. ‘Citius, Altius, Fortius’/0 werd het 
Olympische motto. De Coubertin werd hiertoe onder meer geïnspireerd 
door een Franse Dominicaan, père Henri-Martin Didon, die een sterk 
1=  Net als Foucault en Agamben zet ik een discours uit onze tijd af tegen de manier waarop 

de Grieken hierin stonden. Deze archeologische regressie helpt de vanzelfsprekendheden 
en verloren dimensies in de moderniteit te ont-dekken. Zie ook mijn methodische verant-
woording in de Proloog.

/0  In het Nederlands: sneller, hoger, sterker.



1=/ :. +,-"$ (DE E$"#_*

politiek engagement verbond aan morele vorming via sport (Loland, 
1==?). Vanuit zijn eigen ervaring met het sportieve klimaat op Britse 
‘public schools’ voegde de Coubertin hier de intentie aan toe om via het 
neo-Olympisme tegenwicht te bieden aan de Victoriaanse moraal. Hij 
wilde een ‘fysieke renaissance’ teweegbrengen, om de animale krachten 
van het lichaam juist weer meer aanzien te geven. Maar het moest bij het 
sporten niet alleen om een sterker lichaam gaan, ook de karaktervorming 
zou gebaat zijn bij sportieve uitdagingen. Deze op zichzelf waardevolle 
intenties van de Coubertin lijken het tijdens de explosieve groei van het 
neo-Olympisme niet gered te hebben. Al in 1=0> realiseert de Coubertin 
dit zelf ook. In een fel betoog zet hij de moderne sport af tegen de, in 
zijn ogen, ‘zuiverende morele vorming’ (“la beauté morale et la portée 
profonde”) tijdens de antieke Olympische Spelen: “Il faut revenir à 
quelque chose de pareil. Il le faut sous peine de %oir se dessiner et s’accélérer 
la déchéance de nos sports modernes menaces à leur tour par des éléments 
corrupteurs. A quoi bon le nier, ces éléments ont déjà commencé d’accomplir 
leur besogne néfaste.” (Coubertin, 1=>2, p. 1;)

Om de impact hiervan ten volle te begrijpen, sta ik nogmaals stil 
bij de functie van de sacrale context van het agonisme in de Griekse 
oudheid. Agonale spelen brachten een collectieve sacrale ervaring, 
en dienden primair als o$er (‘sacri9ce’) ten gunste van de goden. De 
spelen waren eerst en vooral een cultus; een gelegenheid waarop de 
goden vereerd werden met rituelen. De Dionysos cultus, die Nietzsche 
veelvuldig beschrijB, bood de Grieken de sacrale, dat wil zeggen ‘heilige’, 
en daarmee ook ‘helende’ ruimte om hun animale krachten te ervaren 
tijdens een orgastische extase, als eerbetoon aan Dionysos. De animale 
driBen en fysieke potentie van het lichaam werden niet genegeerd, maar 
juist gevierd; hiermee betraden de deelnemers aan de Dionysos cultus 
een sacrale orde waarin het gesanctioneerd was alle lichamelijke krachten 
grenzeloos en zonder enige schaamte te ervaren. Met dergelijke culten 
werden de verboden gemarkeerd die tijdens het dagelijks leven wel van 
kracht waren. Daarbij was het van eminent belang dat de cultus bestond 
uit een collectief van burgers (‘getuigen’), om gezamenlijk te eren, danken 
of te lijden. Met name dat laatste, het gezamenlijk ervaren van pijn, via 
wrede rituelen, zoals het oTeren van eerstgeborenen, had als functie deze 
momenten en de grenzen die ermee gemarkeerd werden, in het collectieve 
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geheugen te prenten (Tuncel, /01:, pp. ;=-><). Anders gezegd: ontzag 
voor het grotere, voor de Grieken de natuur en de goden, moest de orde 
helpen handhaven. Het sacrale omvat het geheel en brengt alle natuur-
krachten samen. 

Het moge duidelijk zijn dat deze sacrale dimensie van het Griekse 
agonisme binnen de moderne sport verloren is gegaan, zeker in de nietz-
scheaanse variant. Hoe werkt dit binnen de hedendaagse vechtsporten? 
Het is interessant te exploreren hoe deze expliciet agonale sporten 
fungeren. Daarbij maak ik een onderscheid tussen continentale vecht-
sporten als boksen, worstelen en kickboksen versus de Oosterse vecht-
sporten, zoals taekwondo, judo, jiujitsu, karate en kendo. 

De eerste categorie vechtsporten kent een lange historie, die teruggaat 
op de antieke oudheid, met worstelen en boksen als oervormen./1 De 
Academie waar Plato doceerde, kende een ‘gymnasion’ annex ‘palaestra’ 
(worstelplaats). Hier heersten discipline en orde, terwijl de aanwezige 
lichamen met elkaar streden om de overwinning. Fysiek contact, samen 
zweten en strijden; deze agonale lichaamspraktijk stond ten dienste 
van het hogere doel: het verwerven van kennis en het streven naar het 
goede en ware. Hoewel de agon hier niet is ingebed binnen een speci9eke 
sacrale cultus, dient het fysieke gevecht wel een hoger ethisch doel: “Plato 
the writer clearly uses his audience’s familiarity with wrestling to achieve 
his own educational goals by explaining in athletic terms Socrates’ way of 
pursuing wisdom through argument, gentle shaming, fair play, and coope-
rative competition.” (Reid, /011, p. ;:). In deze periode is een eerste expli-
ciete verbinding ontstaan tussen de fysieke agon (lichaamsbeoefening) en 
de Socratische agon: onderlinge discussies om kennis en deugdzaamheid 
te verwerven. Het één – de sportieve agon – was randvoorwaardelijk 
aan het ander; kennis en moreel excelleren. Verliezen was weliswaar 
beschamend, maar niet onoverkomelijk; de academie was eerst en vooral 
een leeromgeving, waarin het gezamenlijke proces van strijden en leren 
centraal stond. “*e idea that Socratic philosophy is dedicated to defeating 
others for sport trivializes its mission; likewise, the idea that athletes seek 
nothing more than competitors’ defeat trivializes sport.” (Reid, /011, p. ;2). 
De entourage van de Academie was wel doordrenkt van sacraliteit met 
altaren voor het eren van Athene, Eros en Hermes, evenals beelden van 
/1  Op de tweede categorie, de Oosterse vechtsporten, kom ik kort terug in de Epiloog.
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Heracles en Prometheus (Reid, /011, p. ?2). De intrinsieke verwevenheid 
van de Griekse agon, het verwerven van aretè en het oTer als sacrale 
functie spreekt ook hieruit. 

De genealogie van het boksen als agonale vechtsport gaat nog veel 
verder terug; al ver voor de Griekse tijd werd het ‘vuistvechten’ beoefend, 
bijvoorbeeld in Nieuw-Guinea en Egypte (:000 – 1000 voor Chr.). En dan 
als onderdeel van andere agonale activiteiten ten dienste van een sacraal 
ritueel, zoals het verdrijven van kwade geesten bij een uitvaart. Tijdens 
de Griekse oudheid werd het boksen al gauw een belangrijk onderdeel 
van de Olympische Spelen (vanaf >>< voor Chr.). Hierbij kon sprake zijn 
van een strijd op leven en dood, maar de verdediging stond centraal. De 
tegenstander diende te worden uitgeschakeld door deze af te matten en 
als zodanig buiten gevecht te stellen. Hoewel het er behoorlijk bloedig 
aan toe kon gaan, was het streven om zelf zo min mogelijk letsel op te 
lopen.// In zijn denken betrekt Aristoteles de sportieve agon, waaronder 
het Olympisch boksen, vooral indirect bij het formuleren van zijn visie op 
het juiste leven. Bijvoorbeeld als hij ‘moed’ als deugd bespreekt: “Hence 
courage implies the presence of pain, and it is rightly praised, because it is 
harder to bear pain than to abstain #om pleasure. … *e end or purpose 
of the boxers, that is the wreath and the honours, is pleasant; but it hurts 
to take punches if you are made of +esh and blood – it is painful, and so is 
all their laborious training.” (Aristoteles, Ethica Nicomachea, boek III (=, 
1112b)).

Zoals eerder beschreven/:, stelt Aristoteles dat de vorming van morele 
uitmuntendheid (aretè) primair plaatsvindt vanuit praktische kennis en 
ervaring (phronèsis). In tegenstelling tot Plato stelt Aristoteles de fysieke 
agon dus niet voorop. De menselijke deugd is een zielsaangelegenheid 
zonder lichamelijke basis. Hij gebruikt wel diverse voorbeelden van de 
fysieke strijd in relatie tot het verwerven van aretè; morele superioriteit 
als de weg naar geluk, het uiteindelijke doel van het leven. Aristoteles 
is van mening dat externe doelen van de sportieve agon, zoals eerbe-
wijzen en prijzen, enkel van betekenis zijn in zoverre zij bijdragen aan het 
ontwikkelen van deugdzaamheid, en daarmee: geluk: “What matters in 
Aristotelian ethics is the excellent action or performance, which is excellent 

//  Bron: ‘La Boxe’ uit Jeux et Sports, onder redactie van Roger Caillois (Dumas, 1=>2).
/:  Zie /.1 over Eros en aretè.
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not according to external measures, such as !nishing !rst or breaking a record, 
but because it is the product of an excellent or virtuous soul.” (Reid, /011, p. 
21). Anders gezegd: Aristoteles waardeert de sportieve overwinning niet 
als doel op zich. Helaas is de moderne sport ver verwijderd geraakt van 
deze wederkerigheid tussen doel en middel; ‘winnen’ wordt steeds meer 
gezien als doel op zich. Sport is van praxis verworden tot poièsis, al wil de 
doxa in de moderne sport dit liever niet zien. Ik ga hier in de volgende 
paragraaf dieper op in.

Zoals eerder aangegeven, is het belangrijkste verschil tussen archaïsche 
sportieve culten en de moderne sport dat het o$er als sacraal ritueel uit 
de sport is verdwenen, en daarmee een cruciaal nivellerend element ten 
behoeve van katharsis./; Wat geoTerd wordt, is hooguit het eigen lichaam, 
door dit pijn te laten lijden of de eigen fysieke grenzen op te rekken, maar 
de archaïsche sacrale betekenis hiervan is in onze tijd verloren gegaan. 
Juist hierin zien we hoe de biopolitieke macht de moderne sport in z’n 
greep heeB: we laten ons verleiden sport als een modern soort ‘sacri9ce’ 
(oTerpraktijk) te ervaren, en belijden ons geloof door keer op keer dieper 
‘af te zien’ tijdens een training, of door getuige te zijn van evenementen 
waarin deze pseudo-heiligheid wordt gevierd. Hoe eTectief dit zelf-con-
trolerend vermogen werkt, wordt zichtbaar binnen de populaire commer-
ciële vechtsporten. Op /1 december /01= vond in de ‘Gelre Dome’, een 
hedendaagse sporttempel, het ‘Gevecht van de Eeuw’ plaats tussen 
kickboksers Badr Hari en Rico Verhoeven, door kickbokspromotie-
bureau Glory vakkundig neergezet als de strijd van ‘Se Baddest’ met 
‘Se Best’. Slimme sportmarketeers hebben de partij in de maanden 
eraan voorafgaand zorgvuldig gepositioneerd als ‘het ultieme gevecht 
tussen goed en kwaad’. Dit appelleert aan de populistische onderbuik 
van onze tijd, aan de behoeBe om ergens kleur te bekennen, al is het maar 
tijdelijk. Onthullend hoe miljoenen mensen zich identi9ceren met deze 
gelikte ‘Game of Srones’ versie van de dagelijkse werkelijkheid. De vraag 
is: ter ere waarvan vinden dergelijke agonale confrontaties plaats? Wat is 
de werkelijke inzet? 

/;  Agamben benadrukt in Homo Sacer deel I dat onze term ‘sacraal’ niet meer de notie van 
het ‘sacri9ce’ (oTer) bevat: “… in our culture the meaning of the term ‘sacred’ continues the 
semantic history of ‘ homo sacer’ and not that of sacri!ce…” (Agamben G., 1==< (1==?), p. 
11;). Zie ook 1.>.
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In dit geval namen beide kickboksers bewust het risico de wedstrijd 
te verliezen, en daarmee hun eer of status. Een eerdere confrontatie 
eindigde onbeslist, omdat Hari moest opgeven vanwege een armblessure. 
Uiteindelijk moest Hari ook in deze tweede partij in de derde ronde de ring 
verlaten met een blessure. Overbodig te melden dat beide kickboksers in 
9nancieel opzicht geen enkel risico liepen; integendeel, ze liepen binnen. 
Het gigantische start- en prijzengeld vanuit Glory, richting ̀  1 miljoen per 
bokser, dekt de andere risico’s af. Glory verdient aan de sponsoring, kaart-
verkoop en tv-gelden, met een uitzending in 1<0 landen. Underdog Hari, 
omringd door zijn ‘Badr Army’, kondigde het gevecht op /1 december 
aan als ‘Un9nished Business’: “De spanning %oor ‘Collision -’ is de laatste 
maanden door de vechters almaar opgevoerd. Hari zegt het niet meer te 
doen %oor winnen alleen. ‘Eeuwige roem’ is waarnaar hij stree&. Verhoeven 
vergeleek hun gevecht met de WK-!nale in het %oetbal.” (Misérus, /01=). 
Tot zover de apollinische dimensie. Tijdens het gevecht zien we ook twee 
lichamen die hun dionysische krachten de vrije loop geven. Althans, zo 
lijkt het en zo wil het grote publiek dit ook zien. Beide mannen mogen in 
de ring hun animale, agonale potentieel ontladen. Is dit het ‘sacrale residu’ 
waar ik eerder op wees?/? De verdwenen archaïsche sacrale oorsprong van 
sport zou als ‘sacraal residu’ nog altijd actief zijn binnen de sport, alleen 
niet in de pseudo-religieuze rituelen die deze moderne cultus kenmerken. 
Hier, in deze vechtsportarena, deze ‘deinende fonotoop’, zien we een 
glimp van het ‘abjecte’ en libidineuze deel van het lichaam, dat bij de 
geboorte van de moderne sport werd verstoten. Dit is de uitzondering 
die de regel bevestigt; het gevecht vindt wel plaats binnen een state of 
exception die via de ‘insluiting van de uitsluiting’/> juist de disciplinering 
van het lichaam legitimeert. Hier mag het, tijdelijk, binnen deze ring. 
Het dionysische wordt gevierd in deze seculiere tempel van de moderne 
sport. Maar schijn bedriegt; Hari en Verhoeven zijn ook pionnen in een 
ander spel, dat van het economisch positivisme, het ‘warenfetisjisme’: 

“De vertegenwoordiger van het spektakel die als idool %oor het %oetlicht ver-
schijnt, is het tegendeel van het individu, hij is even duidelijk in zichzelf als 
bij anderen de vijand van het individu. In het spektakel geldt hij als identi-
!catiemodel, hij hee& afstand genomen van iedere autonome kwaliteit om 

/?  In 1.>.
/>  In Agambens termen vormt het kickboksen een ‘relation of exception’ die het bestaan van 

de moderne sport als separate praktijk sanctioneert. (Agamben G., 1==< (1==?), p. 1<).
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zich te identi!ceren met de algemene wet van gehoorzaamheid aan de loop 
der dingen. Het consumptie-idool is weliswaar naar buiten toe de uitbeel-
ding van verschillende persoonlijkheidstypen, maar toont hoe elk van die 
typen gelijkelijk toegang hee& tot de totaliteit van de consumptie en zich er 
eveneens in verlustigt.” (Debord, /01? (1=>2), p. ;>)

Vanwege de extreme media-aandacht en het gewelddadige karakter 
is kickboksen voor velen geen ‘echte’ sport, maar een commercieel 
spektakel. Men keert deze doorgeschoten variant demonstratief de rug 
toe, zonder zich te realiseren dat hiermee juist de aantrekkingskracht van 
het kickboksen toeneemt. Ook het ‘sportieve’ gehalte van dit type vecht-
sporten wordt regelmatig betwist. Deze discussies bestaan al sinds het 
ontstaan van de moderne sport en zijn nog altijd niet beslecht. In Grenzen 
aan de sport van Johan Steenbergen wordt een compleet hoofdstuk gewijd 
aan ‘fair play’ in relatie tot de vraag welke activiteiten wel en niet tot sport 
(mogen) worden gerekend (Steenbergen, /00;, pp. /;:-/==). Het boksen 
geldt als ‘paradigmatisch’ voor sporten waarvan het morele niveau betwist 
kan worden. Vanuit een formalistisch standpunt, zo betoogt Steenbergen, 
kan gesteld worden dat de regels voor het boksen automatisch de mate van 
‘fair play’ bewaken. Overtredingen van de regels zouden voor iedereen 
onbetwistbaar en zichtbaar zijn. Bewust valsspelen of strategische 
overtredingen komen vanuit zo’n formalistische invalshoek eenvou-
digweg niet voor. De praktijk is anders; zeker binnen expliciet agonale 
vechtsporten als kickboksen kan een geoorloofde traptechniek door de 
tegenstander of toeschouwers ervaren worden als een overtreding. Hier 
dringt volgens Steenbergen de bredere inbedding van de moderne sport 
als sociale praktijk zich op: “Hoewel er verschillende sporten zijn waarbij 
meer gewonden en doden vallen dan bij het boksen, is het problematische 
van boksen %ooral gelegen in de wijze waarop het letsel en de doden tot stand 
komen – niet als incident, maar als een vrijwel direct gevolg van het intrin-
sieke doel van het boksen.” (Steenbergen, /00;, p. /21). Boksen zou om die 
reden beschouwd mogen worden als een ‘immorele praktijk’, waarbij zelfs 
een verbod in beeld komt. Uiteindelijk pleit Steenbergen voor een regel-
verandering binnen het boksen, waardoor bepaalde blessures minder snel 
zullen optreden. 

De auteur stelt zich in dit debat ‘uitwendig’ op door te eindigen met 
de vraag, wie gerechtigd is de vragen over het sportief-ethische gehalte 
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van het boksen te beantwoorden. Het stellen van deze vraag suggereert 
een transcendente dimensie, waar dergelijke vragen wel neutraal beant-
woord zouden kunnen worden. In lijn met Agamben zou ik dergelijke 
ongemerkte verschuivingen van het debat, van technisch-inhoudelijk 
naar moreel dan wel juridisch valide, willen ontmaskeren als de sacrerende 
processen die de biopolitieke macht in de moderniteit juist versterken. In 
Grenzen aan de sport uit /00;, illustratief voor de doxa over de moderne 
sport, zien we hoe dit veld-van-weten de moderne sport tracht te legiti-
meren als een afgebakend domein binnen onze rechtstaat, waarin een 
speci9ek, intern geladen ethos geldt (‘fair play’), dat gelegitimeerd en 
geborgd is door de externe sociaal-politieke context. Deze ‘insluitende 
uitsluitingsdynamiek’ van de Sportieve Rede markeert enerzijds een 
grens (diverse de9nities van sport), maar biedt tegelijkertijd ruimte voor 
de exceptio, de uitzondering (in dit geval: boksen blijB onderdeel van de 
familie van de sport), waarmee de bestaande Orde van de Sport opnieuw 
is gevalideerd.

Waarin verschilt de moderne sport van de agonale ‘spelen’ in de 
oudheid? Het oTer ontbreekt. Heather Reid formuleert het als volgt: “*e 
central function of ancient Greek religious festivals, including the Olympic 
Games, was sacri!ce: an o$ering of gi&s in gratitude for bene!ts gained and 
in the hope of bene!ts to come. Sacri!ce seems to be the opposite of pro!t: 
the apparent aim of our modern sports economy.” (Reid, /011, p. /:). Met 
het wegvallen van het oTer is de helende sacrale functie van de sportieve 
agon in onze tijd verdwenen. Sterker nog, in Agambens woorden kwam 
van meet af aan een sacrerend proces op gang met krachtige in- en uitslui-
tingsmechanismen. Hierboven heb ik laten zien hoe dit in de vecht-
sporten werkt. De sacrale chora van de sportieve agon is verdrongen door 
een contraire, steriliserende beweging en daarmee gepaard gaande disci-
plinering van het lichaam. De ideale voedingsbodem voor het sacreren 
van de moderne sport bestond uit de voortrazende industrialisatie en 
toenemende secularisatie. We hebben gezien hoe de moderne sport in 
dit ontologisch vacuüm als geen ander maatschappelijk fenomeen kon 
gedijen./2 Anders gezegd: de Homo Ludens als archetype is veranderd in 
/2  In onze tijd kwali9ceren sommige sport9losofen de inzet van topsporters voor maat-

schappelijke doelen of ‘humanitarian gestures’ (Reid, /011, p. /=) als een poging om de 
Griekse traditie van het oTer nieuw leven in te blazen. De vraag is, of deze inzet werkelijk 
een substituut is van de verloren geraakte sacrale dimensie. Of zijn het sociaal wenselijke 
gestes zonder risico?
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een potentiële Homo Sacer, vanwege de gesacreerde state of exception die 
met en binnen de moderne sport is georganiseerd. Deze ‘use of bodies’ 
nam van meet af aan een hoge vlucht, ondanks de vitalistische intenties 
van de Coubertin en de semi-religieuze rituelen en symbolen in de sport. 

We naderen de essentie van dit hoofdstuk: bij de geboorte van de 
moderne sport kwam een recht evenredig proces van despiritualisering 
op gang, met een groeiende reeks ge- en verboden (Loland, 1==?). En waar 
bleef de oorspronkelijke sacraal-agonale dimensie? Laten we kijken naar 
het actueel geldende ‘Olympic Charter’ ((IOC), /012), de hedendaagse 
echo van de archè van de moderne sport:

Fundamental Principles of Olympism 

'. Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balan-
ced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with 
culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on 
the joy of e$ort, the educational value of good example, social respon-
sibility and respect for universal fundamental ethical principles. 

-. *e goal of Olympism is to place sport at the service of the harmonious 
development of humankind, with a view to promoting a peaceful so-
ciety concerned with the preservation of human dignity. 

". *e Olympic Movement is the concerted, organized, universal and 
permanent action, carried out under the supreme authority of the 
IOC, of all individuals and entities who are inspired by the values of 
Olympism. It covers the !ve continents. It reaches its peak with the 
bringing together of the world’s athletes at the great sports festival, the 
Olympic Games. Its symbol is !ve interlaced rings. 

.. *e practice of sport is a human right. Every individual must have 
the possibility of practicing sport, without discrimination of any kind 
and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding 
with a spirit of #iendship, solidarity and fair play. 

1. Recognizing that sport occurs within the #amework of society, sports 
organizations within the Olympic Movement shall have the rights 
and obligations of autonomy, which include #eely establishing and 
controlling the rules of sport, determining the structure and gover-
nance of their organizations, enjoying the right of elections #ee #om 
any outside in+uence and the responsibility for ensuring that princi-
ples of good governance be applied. 
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Deze tekst ligt ten grondslag aan het neo-Olympisme en daarmee aan de 
moderne sport als sociale praktijk. Wat valt op? 

De woorden ‘contest’, ‘competition’ of minder waarde neutrale 
varianten als ‘struggle’, ‘9ght’ of ‘battle’ ontbreken. Kortom; de ‘agon’ als 
zodanig wordt verzwegen in het Olympic Charter. Wat verdwijnt hier 
achter de schermen? Welke levenskrachten mogen er niet meer zijn? Met 
dit omhullend taalgebruik manifesteert zich de intrinsieke ambiguïteit 
in de vigerende doxa over sport, waar ik eerder op wees. Sport bestaat 
‘qualitate qua’ uit competitie (dus strijd), maar in de brontekst van de 
moderne sport ligt het accent op het tegendeel: op het realiseren van weder-
zijds begrip, wereldvrede en het behoud van menselijke waardigheid. De 
agonale dimensie van sport krijgt hierdoor impliciet een pejoratieve kwali-
9catie. Deze schizoïde positie zien we vanaf de start van het neo-Olym-
pisme terug in de moderne sport en het veld-van-weten over sport. Deze 
split werd versterkt in de later ‘en masse’ door de sport omarmde sport-
als-spel mythe, vanuit een selectieve receptie van Homo Ludens. Huizinga 
keert zich bovendien af van de ernst in het spel – en daarmee van de 
agon in de Griekse betekenis – ten faveure van het ludieke aspect; spel is 
vooral niet-ernst, hoewel wedijver er best deel van kan uitmaken. In een 
retorisch vernuBig betoog ‘ontmaskert’ Huizinga de Griekse agon zelfs 
als spel: “In de Helleense samenleving had de agonistiek reeds vroegtijdig 
zulk een brede plaats en een zo ernstige waardeschatting verworven, dat 
de geest zich haar ludiek karakter niet meer bewust werd. De wedstrijd, in 
alles en bij alle gelegenheden, was bij de Grieken een zo intensieve functie 
der cultuur geworden, dat hij %oor ‘gewoon’ en %olwaardig gold, en niet 
meer als spel erkend werd.” (Huizinga J., /00< (1=:<), pp. ?2-?<). De sacrale 
oorsprong van de Griekse agon (de archè van de moderne sport) verdwijnt 
hiermee achter een sluier van onschuld en spel. Helaas vormt deze variant 
van het spelbegrip bij Huizinga sinds de jaren ?0 van de vorige eeuw de 
epistemische basis van het veld-van-weten over sport./<

De bewoordingen in het Olympic Charter impliceren niet alleen 
ver-boden, maar bevatten vooral ge-boden; de tekst heeB een sterk deonto-
logische lading, in het verlengde van de plichtsethiek van Kant. Daarmee 
krijgt het Olympic Charter een dwingend, normatief karakter. De focus 
op plichten en regels die voor iedereen, dus alle deelnemers aan sportactivi-
teiten, zouden moeten gelden, wekt bovendien de suggestie van gelijkheid 
/<  Zie ook hoofdstuk 1.
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en rechtvaardigheid binnen een agonaal veld. Hierin herkennen we het 
typisch moderne liberale ethos, waarbij gelijkheid de basis vormt voor 
rechtvaardigheid, zoals zichtbaar binnen het werk van politiek 9losoof 
John Rawls: “*ose who have been favored by nature, whoever they are, 
may gain #om their good fortune only on terms that improve the situation 
of those who have lost out. … No one deserves his greater natural capacity 
nor merits a more favorable starting place in society.” (Rawls, 1=== (1=21), 
p. <2). ‘Justice as fairness’; maar hoe kan er ooit sprake zijn van gelijkheid 
binnen de strijd die sport is, alle regels ten spijt?/= Zoals eerder benoemd, 
is onze erkenning van de normatieve positie van gesacreerde domeinen als 
de moderne sport, gebaseerd op de ‘uitsluitende insluiting’ van het naakte 
leven (het zoè). Anders gezegd: het liberale gelijkheidsparadigma is een 
masker voor het vestigen van een state of exception binnen de sport. De 
regels wekken de schijn dat de diversiteit aan kwaliteiten bij de deelnemers 
wordt genivelleerd, om zodoende een afgeschermd ‘levell playing 9eld’ 
te garanderen. Het sanctioneren van deze uitsluitingspraktijk via de 
illusie van gelijkheid, zagen we ook binnen het formalistische spoor van 
Bernard Suits, met zijn pleidooi voor sport als een intern gerichte, regel-
geleide praktijk.:0 En ook in de vele reglementen en codes die de moderne 
sport inmiddels rijk is, ligt deze normatieve insteek besloten. Gelijkheid 
is voorwaardelijk; en wie zich niet aan de regels con9rmeert, wordt 
verwijderd.

#.% WIL TOT WINNEN 
Ik ga nog even door op dit sterk deontologisch karakter van de Olympic 
Charter. Deze plicht georiënteerde basis van het neo-Olympisme lijkt 
op gespannen voet te staan met het accent op ‘winnen’ als het doel van 
sport. Hiermee worden atleten, coaches en bestuurders juist verleid tot 
een teleologische attitude. Deze herkennen we ook in de moderne sport: 
‘het doel heiligt de middelen’ is een motto dat in de praktijk veelal preva-
leert boven het etaleren van ‘fair play’, de imperatief die de sport netjes 
en eerlijk moet houden. Pas in 1=0< (dus twaalf jaar na de eerste moderne 
Olympische Spelen) werd aan het neo-Olympisme het beroemde adagium 
toegevoegd, dat deelnemen belangrijker zou zijn dan winnen, een motto 
/=  Deze spanning is ook zichtbaar in het doping-debat; voorstanders van het vrijgeven van 

doping (onder medische begeleiding) onderbouwen deze positie vanuit de ‘van nature’ 
ongelijke verdeling van talent onder sporters. Sport is oneerlijk en daar verandert doping 
weinig aan, is hun redenering. 

:0  Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.?.
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dat de Coubertin dankte aan de toenmalige bisschop van Pennsylvania: 
“...the important thing in these Olympiads is less to win than to take part 
in them.” (Loland, 1==?, p. :2 ). Dit breed omarmde gebod installeerde 
een schizoïde tegenstrijdigheid binnen de heersende doxa over sport, die 
doorwerkt in alle lagen van de hedendaagse sportpraktijk.

Deelnemen of winnen; wat is nu de heilige graal binnen de moderne 
sport? Deze aporie lijkt de sport te beheersen. Het idealiseren van sport-
als-spel is een belangrijke manifestatie van het neo-Olympische gebod 
dat meedoen ‘beter’ is en uitstijgt boven het streven naar de overwinning 
(sport-als-strijd). Dat ‘meedoen’ niet zo onschuldig is als het lijkt, gaf ik al 
aan in hoofdstuk /; er ontstaan de nodige risico’s als sportende lichamen 
zich verenigen om met en tegen elkaar te gaan strijden. Daartoe citeer 
ik nogmaals Michel Serres: “C)est une jouissance d)appartenir à une 
famille, d)appartenir à un quartier ou à une équipe. C)est une jouissance 
tranquille, mais qui peut devenir très agressive lorsqu)elle s)a3rme devant 
une autre appartenance… Alors, c)est la guerre… La passion d)appartenance 
(ou la libido de l)appartenance) peut à la fois être paci!que et engendrer 
de la violence.” (Serres, /011, p. 22). Het genot om ergens bij te horen 
(‘appartenir’), zoals dat gevierd wordt in het spectaculaire theater van de 
moderne sport, kent een latente keerzijde; de geëscaleerde agon, die zich 
binnen de sport manifesteert in agressie en geweld. Deze doorgeschoten 
variant van sport-als-strijd staat ver af van het Olympisch ideaal van de 
Coubertin. Ook hierin wreekt zich het verlies van de archaïsche sacrale 
wortels van de moderne sport. Hoezo?

Zoals eerder aangegeven, was de ‘wil tot winnen’ in de Griekse oudheid 
een belangrijke bouwsteen van het agonisme, niet alleen op sportief vlak, 
maar ook in de politiek en de kunst. Daarbij ging het de Grieken, vanuit 
hun mythische Homerische heroïek, primair om het streven ergens ‘de 
beste in te zijn’ (in het Grieks: ‘aristeuein’), wat niet altijd hetzelfde hoefde 
te zijn als ‘de eerste zijn’ (‘proteuein’). Het ging primair om excelleren en 
daarmee het tonen van aretè (Vanhove, 1==/, p. :>). Echter, excelleren 
c.q. winnen waren nooit het doel op zich; de prijs of overwinning werd 
opgedragen aan de goden en diende om de cohesie binnen een familie of 
polis te versterken. Deze sacrale functie kennen wij de winst niet meer 
toe. Hoewel sommige believers ervan overtuigd zijn dat het Oranjelegioen 
ertoe bijdraagt dat Nederlanders meer nationale trots ervaren, heeB dit 
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eTect hooguit een tijdelijk karakter, en niet de duurzame impact binnen 
een sacrale context die alles omvat. Het ontbreken van de oorspronkelijke, 
archaïsche sacrale inbedding van de moderne sport heeB ertoe geleid, 
dat de kern van de moderne sport – competitie – is opgeschoven naar 
‘winnen’ als doel op zich. Ik zal laten zien hoe dit reductionisme de trans-
formatieve potentie van sport van binnenuit saboteert. Bovendien geldt: 
na de overwinning is de strijd voorbij.

Welke waardering kennen wij in onze tijd toe aan winnen als intrinsiek 
doel van sport? In de moderne sport staat ‘winnen’ diametraal tegenover 
‘verliezen’. Het typisch continentale:1 excuus bij een verloren wedstrijd is, 
dat meedoen belangrijker is dan winnen. Hier tekent zich opnieuw een 
belangrijk verschil af met het agonisme in de oudheid. Hoewel de Griekse 
agon ook eerst en vooral over ‘winnen’ ging, kon een atleet ook eerzaam 
verliezen. En zelfs als dat verlies de dood tot gevolg had, droeg dit bij aan 
een hoger zijnsniveau binnen de sacrale dimensie waar de Grieken de 
agon in plaatsten. Hierin herkennen we opnieuw de Homerische heroïek: 
Odysseus bevond zich zowel in de Ilias als de Odyssee meermaals in een 
hopeloze situatie, maar wist door dapperheid toch stand te houden, of hij 
nu won of verloor (Vanhove, 1==/, pp. :?-:2). Ook de rijpere Nietzsche 
neemt dit inzicht over in zijn denken; een verloren strijd is een oTer ten 
gunste van een hoger, heilig doel: “Es gibt Verluste, welche der Seele eine 
Erhabenheit mittheilen, bei der sie sich des Jammerns enthält und sich wie 
unter hohen schwarzen Zypressen schweigend ergeht.” (Nietzsche F., 1=<0 
(1<<1), p. ::0). Het verduren van verlies of tegenslag maakt deel uit van 
Nietzsches vitalistische 9loso9e, vanuit een agonistisch vertrekpunt. 
Strijd en katharsis vormen de motor van het levensspel, met als mogelijke 
uitkomst: transformatie of de dood.:/

In onze tijd kennen we aan een verloren wedstrijd deze a\rmatieve 
functie niet meer toe. Ook hieruit spreekt de tol van het verdwijnen 
van de sacrale context. De moderniteit beschikt niet als vanzelf over het 
vermogen winst en verlies in te sluiten binnen een sacraal, helend kader, 
het Olympische ideaal ten spijt. Het Engelse voetbal hunkert sinds de 
laatste overwinning op het WK Voetbal – in 1=>> – al decennialang 

:1  In de Verenigde Staten geldt een veel hogere waardering van winnen, passend bij de ‘Ame-
rikaanse mentaliteit’. Wie verliest, kan vertrekken.

:/  Ik integreer hier de ‘begrensde’, gematigde strijd met de ‘onbegrensde’, excessieve variant, 
zonder overigens iets af te doen aan de voortdurende worsteling van Nietzsche tussen 
beide posities. 
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naar een volgende overwinning. Het land waar het moderne voetbal is 
ontstaan, weet zich geen raad met het eigen onvermogen om te excelleren. 
Naast briljant voetbal is het Verenigd Koninkrijk ook de geboortegrond 
van het gewelddadige hooliganisme uit de jaren ’20 – ’<0 van de vorige 
eeuw. Toeval? Creëerde het onvermogen om te winnen niet juist de ideale 
voedingsbodem voor deze transgressieve dimensie? Elk mondiaal verlies 
werd breed uitgemeten in de pers, de frustratie en het gebrek aan eigen-
waarde voedend. David Winner geeB de volgende verklaring: “Perhaps 
football defeats are especially di3cult for the English to accept because losing 
to foreigners transgresses what was almost a founding principle of the game... 
It’s been a long time since the heyday of empire and one would have expected 
us to have got over the problem by now. Instead, #ee-+oating anguish about 
the state of the nation and the game didn’t diminish the further we got #om 
the nineteenth century. It got worse.” (Winner, /00?, p. 11=). Hier worden 
de glorie van voetbal en de eigen natie als een wederkerige relatie gepre-
senteerd. De superioriteit van Engeland als ‘glorious nation’ gaf in eerste 
instantie een impuls aan het ontstaan van het moderne voetbal, maar 
werd in de loop van de twintigste eeuw steeds meer een last. Men kon de 
verwachtingen niet meer inlossen, niet op het veld en niet op het wereld-
toneel. Een drietal verloren wedstrijden markeert deze katabole correlatie. 

Tijdens het WK in 1=?0, in gastland Brazilië, verloor Engeland al 
tijdens de groepsfase van de Verenigde Staten, een pijnlijke nederlaag 
(“…this ‘cataclysmic’ defeat…”) vanwege de historisch beladen relatie 
tussen beide landen. “… it became clear that England was on the point of 
expulsion #om its imagined pre-war soccer paradise of eternal dominance.”. 
Deze beschamende nederlaag vond plaats in de periode waarin het besef 
langzamerhand begon door te dringen, dat Groot Brittannië internati-
onaal steeds meer terrein verloor; “.. Churchill would claim that the period 
since the war ‘marked the greatest fall in the rank and stature of Britain 
in the world, which has occurred since the loss of the American colonies 
-00 years ago’.“ (Winner, /00?, p. 1//). Het verloren duel werd collectief 
verdrongen, hoewel het voor de spelers een traumatische ervaring bleef. 
Ook de nederlaag tegen Hongarije in 1=?:, aan het begin van de Koude 
Oorlog, werd genegeerd. Sterker nog, bij het vertrek uit Engeland werd 
tegenstander Hongarije, vanuit typisch Brits ‘sportsmanship’, bedolven 
onder loBuitingen. En in 1==: verloor Engeland opnieuw van de Verenigde 
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Staten, in een periode waarin het land steeds verder weg leek te zakken. 
De verloren voetbalmatch was de nekslag voor het ooit zo zelfverzekerde 
‘Great Britain’: “Football has been a potent carrier of English declinism for 
the last thirty-!ve years. What might winning the football World Cup do to 
the psychology of the nation?” (Winner, /00?, p. 1;/).

Dit verhaal is exemplarisch voor de wederkerige aYankelijkheid tussen 
de Orde van de Sport en de moderne natie::, maar ook van het onver-
mogen binnen de moderne sport om verlies te verwerken. ‘*e winner 
takes it all’ lijkt het adagium in de moderne sportieve agon. De Griekse 
agon bood ruimte aan lijden en heling binnen een afgeschermde heilige 
context, een regime waarin alle verlangensstromen gea\rmeerd konden 
worden. De moderne mens lijkt verstoken van deze kans op katharsis. De 
nadruk op winnen als doel op zich, niet ingebed binnen een sacrale sfeer, 
belemmert de transformatieve potentie van sport als agon in de Griekse 
betekenis. Anders gezegd: we zijn zo verknocht geraakt aan de thrill van 
winnen, dat we bereid zijn alles te doen om dit steeds opnieuw te ervaren. 
Want welk verlangen wordt ingelost met een overwinning? Ik herneem 
hier de bevindingen uit hoofdstuk /, waarin de psychoanalyse is geïntro-
duceerd als aanvullend analysekader. In lacaniaanse termen is ‘winnen’ of 
‘de overwinning’ een Signi9ant of fallus, die nooit zal samenvallen met 
het eigenlijke Oedipale object van verlangen. Dit verklaart de eeuwige 
‘goesting’ naar nieuwe overwinningen; het is immers nooit genoeg. De 
reductie van competitie tot ‘winnen’ als doel op zich is recent ook door 
anderen betwist (Gilbertson, /01>), maar blijB een hardnekkig axioma. 
Waarom is het zo verleidelijk de ‘wil tot winnen’ te idealiseren? Welk 
epistèmè is hierbij gebaat? Daartoe grijpen we opnieuw aan bij Nietzsche, 
maar dan bij de teksten uit zijn rijpere periode. Want in zijn latere werk 
introduceert hij het begrip van de ‘Wille zur Macht’, in de twintigste eeuw 
meermaals vervormd en misbruikt om totalitaire regimes te legitimeren.:; 

::  De dissertatie uit juni /0/0 van Joost Jansen, Who Can Represent the Nation? Migration, 
citizenship, and nationhood in the Olympic Games, gaat in op de loyaliteit aan de natie. 
Jansen laat zien hoe een vanzelfsprekend begrip over naties en nationaliteit ten grondslag 
ligt aan pogingen om het idee van sportieve nationaliteit verder te regulariseren en con-
troleren. (Jansen, /0/0)

:;  De Wille zur Macht wordt vaak getypeerd als het centrale begrip van Nietzsches denken, 
terwijl dit zeker niet zijn bedoeling was. Wel komen veel van zijn ideeën samen in dit 
concept. Helaas zijn de postuum door Elisabeth Förster-Nietzsche verzamelde teksten, 
uitgegeven onder de titel Wille zur Macht, ten onrechte opgevat als een manuscript van 
Nietzsche zelf. En juist deze publicatie is verdraaid naar een betekenis, die ver af staat van 
Nietzsches intenties (Colli, 1=<0, pp. :<:-;00).
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De wil tot macht is in de kern een neo-agonistisch concept; het verenigt 
de idee van Heraclitus dat de wereld voortdurend verandert: abcde fgh 
(‘alles stroomt’), met de wils9loso9e van Schopenhauer. Maar Nietzsches 
agonistische levensvisie geeB de doorslag: de werkelijkheid bestaat uit 
een altijddurende strijd, zonder doel of einde. Hieraan gerelateerd zijn 
de begrippen ‘Übermensch’ (de over-mens, de nieuwe mens die – voorbij 
de dood van God – de Dionysische wreedheid van de wil tot macht kan 
verteren) en ‘ewige Wiederkehr des Gleichen’ (de eindeloze herhaling van 
actie en reactie binnen de wil tot macht). In de Zarathustra komt het 
begrip als zodanig voor het eerst voor, direct provocatief en uitdagend: 
“Wo ich Lebendiges fand, da fand ich Willen zur Macht; und noch im 
Willen des Dienenden fand ich den Willen, Herr zu sein… Nur, wo Leben 
ist, da ist auch Wille: aber nicht Wille zum Leben, sondern – so lehre ich’s 
dich – Wille zur Macht!” (Nietzsche F., 1=<0 (1<<;), pp. 1;2-1;=). In de 
hierop volgende teksten evolueert de notie van de wil tot macht tot een 
splijtende kritiek op de teleologische onderstroom binnen het chris-
tendom en de ‘Socratische’ wetenschap. Nietzsche zet zich af tegen de 
menselijke neiging om de in zichzelf wrede natuur onze wil op te leggen, 
om hier – na de dood van God – alsnog een evolutionair vooruitgangs-
geloof aan te verbinden. Dit typeert Nietzsche als een proces van verval, 
dat eind negentiende eeuw in zijn ogen versnelt; de geboorte van de 
moderne sport lijkt een onderdeel van dit proces, niet als oplossing of ter 
compensatie, zoals de Coubertin had gehoopt, maar als symptoom.

In hoeverre kan de parallel tussen de nietzscheaanse wil tot macht 
en de ‘wil tot winnen’ binnen de moderne sport gelegd worden? Deze 
relatie is minimaal tweeledig: allereerst agonistisch, vanuit het besef dat 
Nietzsche met zijn opvatting van de wil tot macht juist fel gekant is tegen 
het eenzijdig verabsoluteren van nieuwe afgoden, zoals ‘winnen’ als het 
doel van sport. Andere seculiere ‘afgoden’ in de moderne sport zijn: het 
lichaam, de club of de natie. De wil tot macht kent geen teleologisch 
geladen einddoel, en staat als zodanig dan ook lijnrecht tegenover de wil 
tot winnen in de sport, waarbij de overwinning als doel de strijd legiti-
meert.:? Beide begrippen zijn dus ‘antipoden’, zoals strijders binnen de 
arena. Winnen als doel op zich creëert de illusie van de ultieme vervulling, 

:?  Waarin Aristoteles’ begrip ‘poièsis’ resoneert, niet de ‘praxis’ die sport in de doxa wordt 
toegedicht.
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een intentie die haaks staat op de wil tot macht en het besef van de ‘ewige 
Wiederkehr des Gleichen’. Anders gezegd: er is geen ultieme 9nale die alle 
inspanningen de moeite waard maakt. 

De tweede relatie is de analogie die zich opdringt tussen de sportieve 
‘wil tot winnen’ en de oneigenlijke interpretatie van Nietzsches ‘wil tot 
macht’. Het begrip is in de twintigste eeuw door dictatoriale regimes 
aangegrepen als onderbouwing voor het streven naar een machtsmono-
polie, ten koste van democratie en mensenrechten. Het meest bekende 
voorbeeld hiervan is de Nazi-ideologie: het technocratische misbruik 
van Nietzsches denkbeelden binnen een eigen afgeschermd systeemveld, 
waarin strijd ingekaderd wordt met speci9eke regels en normen. Het 
nazisme nam het vitalistische adagium van Nietzsche letterlijk: om de 
strijdlust binnen het leven te borgen, moest het verbod om te doden 
worden opgeheven. Deze operatie werd vervolgens gepresenteerd als een 
nieuwe fase in de mensheid, een noodzakelijk kwaad om te overleven. 
Het nihilisme waar Nietzsche juist voor heeB willen waarschuwen, 
manifesteerde zich hier ten volle. Hoe valt te verdragen dat de moderne 
sport, met haar verheerlijking van de wil tot winnen in combinatie met 
een afgeschermde, regelgeleide praktijk, ook nihilistische kenmerken lijkt 
te ontwikkelen? Marshall Zelasnik, directeur van kickbokspromotor 
Glory ziet zijn taak als volgt: “We willen geen ‘overlords’ zijn die uitmaken 
wie deugt en wie niet. Hoe je vandaag bent, bepaalt niet dat je morgen ook 
zo bent.” (Misérus, /01=). Vanuit deze amorele houding wekt het geen 
verbazing dat Glory zich ook terug heeB getrokken uit het controlepro-
gramma van de Dopingautoriteit. 

Terug naar de agonale kwaliteit van de moderne sport; wat is de uitein-
delijke zin hiervan? Van de ene agonale climax naar de andere, op zoek 
naar… wat precies? Waar een helende, sacrale bedding ontbreekt en het 
doel is gereduceerd tot meedoen (de ‘sport-als-spel’ mythe) of winnen (de 
‘sport-als-strijd’ ontologie), lijkt een eeuwige dans gaande rond een onver-
vulbare leegte. Verwijst dit vacuüm niet naar het bijzondere fenomeen 
‘impotentialiteit’ waar Agamben graag mee werkt?:> Impotentialiteit 
beschouwt hij als de onlosmakelijke keerzijde van potentialiteit; het 
niet-kunnen biedt daarmee een entrée naar de verborgen potentie. Wat 

:>  Op andere plaatsen in zijn oeuvre hanteert Agamben ook wel de term ‘inoperativity’. Zie 
ook /.>. 
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toont het vacuüm binnen de moderne sport – haar impotentialiteit – ons 
dan? 

Als de sportieve agon gelijkstaat aan winnen, is ‘winnen’ datgene 
wat voortdurend geactualiseerd wordt. Het begrip ‘actualiteit’ ontleent 
Agamben aan het Aristotelische ‘energeia’: zo is de actualiteit van het 
fenomeen ‘transparantie’ (‘ diaphanes’) het licht, waardoor wij in staat 
zijn kleuren waar te nemen, terwijl de duisternis de potentie (‘ dynamis’) 
hiervan is. Agamben parafraseert de tekst van Aristoteles uit De Anima 
als volgt: “Light, he adds, is so to speak the color of potentiality. What is 
sometimes darkness and sometimes light is one in nature… When we do 
not see (that is, when our vision is potential), we nevertheless distinguish 
darkness #om light; we see darkness.” (Agamben G., 1===, pp. 1<0-1</). Als 
we dit begrippenpaar projecteren op de moderne sport, dan is ‘winnen’ de 
geactualiseerde vervulling van sport (het licht). En wat is dan de potentie 
(het duister) van sport, als ‘winnen’ haar actualiteit vormt? 

Wellicht wordt het vanuit een andere parallel eenvoudiger de potentie 
van de moderne sport te ont-dekken. In Idee van de macht (Agamben G., 
/01= (1=<?), pp. >1->:) werkt Agamben de klassieke polariteit genot – pijn 
uit. Genot, zo combineert hij de diverse verhandelingen van Aristoteles 
hierover:2, is datgene waarvan de vorm elk moment, dat wil zeggen 
voortdurend, geactualiseerd wordt. De potentie zou volgens Aristoteles’ 
omschrijving dan het tegenovergestelde zijn van genot. Zij is datgene wat 
nooit geactualiseerd wordt, wat nooit tot een einde komt. Anders gezegd: 
potentie is pijn. Vervolgens ontwikkelt Agamben zijn onderscheidende 
visie op de verborgen samenhang tussen macht en potentie. Als de pijn 
van de potentie verdwijnt op het moment dat zij overgaat in actualiteit, 
creëert het vermogen tot het scheiden van de potentie van haar actuali-
sering een exclusieve machtspositie. Zowel in de politiek, de economie als 
in het sociale domein, en zelfs in onszelf, zijn krachten werkzaam die de 
potentie willen beheersen. De macht:< bundelt de pijn (dat wil zeggen: 

:2  Agamben verwijst hier naar Aristoteles’ analyse van het genot in de Ethica Nicomachea, 
boek VII (2-1;) en boek X (1-?). De verhandelingen over de oppositie ‘dynamis’ – ‘ener-
geia’ (potentie – actualiteit) zijn verspreid te vinden in Aristoteles’ Physica, Metaphysica 
en in De Anima.

:<  ‘De macht’ staat hier als abstractie voor: het systeem of ‘apparaat’ (voorkeursterm van 
Agamben) waarmee een domein haar potentie exploiteert, ten gunste van de soevereini-
teit van deze macht.
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de potentie); het genot laat zij onvervuld, aldus Agamben. Het onder-
drukken van de potentie leidt om ons heen tot ‘de vreselijkste misver-
standen’. Hierin herkennen we de keerzijde van de sport, haar excessieve 
dimensie. Winnen lijkt een vervulling, vergelijkbaar met het genot, 
maar maskeert eigenlijk de systematische repressie van de potentie van 
de sport. Deze verdraaiing van de relatie tussen middel en doel zien we 
weerspiegeld in de wil tot winnen als het ultieme doel van de moderne 
sport. De potentie van sport gaat hiermee verloren, terwijl (de autoriteit 
van) de macht binnen de sport versterkt wordt. Het keer op keer organi-
seren van nieuwe kansen op glorie, door middel van competities, evene-
menten en kampioenschappen, voedt het streven naar actualisatie en 
belemmert het vrijkomen van de potentie. Deze dynamiek houdt ons ook 
aYankelijk van de moderne sport als disciplinerende biopolitieke macht. 

Ik herhaal mijn vraag van zo-even: wat is dan toch de verborgen 
potentie van sport, als ‘winnen’ haar meest manifeste actualiteit vormt? 
Verliezen kan het niet zijn; zoals we hierboven gezien hebben, staat het 
verlies ten dienste van de verheerlijking van de overwinning, en versterkt 
daarmee dus juist de macht van het systeem. Door sommigen wordt de 
ascese beschouwd als de potentie van de moderne sport. Zo houdt sport-
9losoof Ron Welters in zijn dissertatie Cycling for Life een warm pleidooi 
voor een ascetisch-ecoso9sche levensstijl, die hij ‘in ultimo’ beschikbaar 
acht via het bedrijven van duurwielersport: “We are all natural ascetics 
born into a world !lled with un-metaphorical hindrances. In a meaningful 
ascetic life, cycling is an involuntary attempt to overcome necessary obstacles.” 
(Welters, /01<). Hij integreert hier de formalistische de9nitie van sport 
van Bernard Suits (Suits, 1=2<) met het perspectief van Sloterdijk uit 
Du musst dein Leben ändern (Sloterdijk, /00=). Met name Sloterdijks 
imperatief tot het ‘verticaliseren’ van de eigen levensstijl, als weg naar 
verhe\ng, transformatie en ‘eudaimonia’ (geluk), biedt Welters hiertoe 
de benodigde inspiratie. Het meditatief trainen en oefenen zoals dat met 
name binnen de duursport gestalte krijgt, biedt volgens hem toegang tot 
“… a personal ‘metanoia’, a turning point in life, a radical reform of habits, 
a total personal mitigation.” (Welters, /01<). Welters verbreedt dit trans-
formatieve perspectief vervolgens ook naar een collectieve sociaal-maat-
schappelijke omwenteling, met verwijzing naar Sloterdijks oproep 
tot het versnellen van de ‘renaissance’. Sloterdijk doelt met het begrip 
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‘renaissance’ op een ‘civilisatorische innovatiecyclus’ die ver voorbijgaat 
aan de kunsthistorische vernieuwing in de 1;e eeuw: “Renaissance is in de 
kern een project om de lijdzame berusting in het lot te saboteren. Wat zij op 
het oog hee&, is altijd civilisatie na de pest. Waar zij op doelt, is regeneratie 
in het algemeen… Ze omvat een cultuur-revolutionaire verandering die niet 
minder behelst dan een samenzwering die dwars door de eeuwen heen loopt, 
met als uitgesproken doel de domheid te weerstaan en de wanhoop de wind 
uit de zeilen te nemen- %ooral de wanhoop die met de devote sympathie %oor 
het onheil gepaard gaat.” (Sloterdijk P., /01>, pp. 1/?-1;<). Welters is schat-
plichtig aan deze inspiratie: van duursport naar duurzaamheid als de in 
onze tijd benodigde ecoso9sche levensstijl.

GeeB dit ascetisme ons zicht op het negatief van ‘winnen’ (de actua-
lisatie van sport-als-strijd), dat wil zeggen op de verborgen potentie van 
sport, of vormt het juist een illustratie van de geïnternaliseerde ‘zelfdo-
mesticatie’, die Sloterdijk inherent acht aan het zogenaamde ‘antropo-
ceen’?:= Via het ascetisch ideaal is al eerder getracht de leegte van het 
geblokkeerde potentieel in de sport op te vullen met een streven naar iets 
wat er niet meer is, waarbij alle oTers legitiem zijn: “Zich iets onthouden 
%oor zijn sport staalt de wil van de sportman… De zelfcontrole en zelfdis-
cipline, die aan zulk een onthouding ten grondslag liggen, kunnen in de 
sportpractijk juist zo prachtig en gemakkelijk aangelegd worden vanuit de 
gerichtheid op een concreet %orderen op de weg naar een gesteld doel. Dat 
is heel wat eenvoudiger te aanvaarden en %ol te houden, dan wanneer 
de ascese ontspringt aan een abstract beginsel. Dat maakt deze wijze van 
wilsvorming toegankelijk %oor ‘eenvoudiger’ zielen. De sportasceet blij& in 
een simpeler, nuchterder gareel. Intussen is de zelfcontrole er niet minder 
om. En men is telkens opnieuw bezig, actief op weg naar de prestatie-vor-
dering, naar de optimum conditie, naar de agonale ontknoping.” (Rijsdorp, 
1=?2, pp. =2-=<). 

Helaas, het ascetisch ideaal is niet de verborgen potentie van de 
moderne sport. Hoewel er beslist een beweging in tot stand komt, die 
iets anders a\rmeert dan de wil tot winnen, lijkt het ascetisme binnen 
:=  ‘Antropoceen’ is in /000 als eerste gebruikt door de Nederlandse meteoroloog Paul J. Crut-

zen om ons huidige tijdperk mee te kwali9ceren. In het begrip resoneert een aanklacht 
tegen de menselijke soort, vanwege onze onomkeerbare invloed op het voortbestaan van 
de aarde. Zie Het antropoceen – een proces-toestand in de marge van de aardgeschiedenis? in 
(Sloterdijk P., /01>, pp. 2-;0).
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de sport toch ook een instrument van de biopolitieke disciplinerings-
macht, waar de moderne sport deel van uitmaakt. Zelfs de hedendaagse 
ecoso9sche variant, al klinkt hier al meer het besef in door dat de sport 
een speelveld biedt, “… waarop de besten kunnen spelen met wat met hen 
speelt.” (Sloterdijk P., /01>, p. 1;2). Maar er lijkt nog iets fundamenteels 
te ontbreken, een dimensie die ook het niet-kunnen insluit, waarmee ik 
refereer aan het complexe ‘impotentiality’-begrip van Agamben, ruwweg 
samen te vatten als de potentie om niet te handelen: “Every human being 
is ‘adynamia’, impotentiality; every human potentiality is in relation to its 
own privation. *is is the origin (and the abyss) of human power, which is so 
violent and limitless with respect tot other living beings. Other living beings 
are capable of their speci!c potentiality; they can only do this or that. But 
human beings are the animals who are capable of their own impotentiality.” 
(Agamben G., 1===, p. 1</). Dit vermogen is de sleutel naar de toekomst.

Samenvattend: ook de moderne sport lijkt met haar focus op winnen, 
inclusief hedendaagse actualisaties, zoals de sport-als-spel mythe en het 
ascetisch ideaal, in dienst genomen van een nietzscheaans nihilisme, de 
keerzijde van het economisch positivisme waarvan ook het nationaal-so-
cialisme een logisch, maar monsterlijk product was. Cruciaal verschil is 
het ontbreken van een vernietigingsprogramma, het demonische slotstuk 
van de nazistische verdraaiing van de wil tot macht. 

Als laatste wil ik hier het agonale vermogen tot trans9guratie via sport 
aanstippen, dat raakt aan de notie van zelfoverwinning waar Nietzsche 
aan refereerde met zijn begrip van de wil tot macht. Leven (sport) is 
meer dan zel[ehoud (winnen); het gaat ook om het overwinnen van 
de negatieve, katabole natuurkrachten in zichzelf, en daarmee om 
zelfoverwinning. Oud-topsporters zijn vaak pas achteraf in staat hierop 
te reUecteren: “Als aanvoerder werd ik met mijn minder sterke kanten 
gecon#onteerd. … Ik leef als ik grenzen op zoek. En er soms overheen ga.” 
(Paumen, /012). Dit vermogen biedt de moderne sport het spreekwoor-
delijke licht aan het einde van de tunnel. In de Epiloog zal ik hierop door 
gaan om de verborgen potentie van de moderne sport te ontsluiten.

#.& ‘WAR MINUS THE SHOOTING’?
Tijd voor een tussenstand. Uit het bovenstaande lijkt het vermoeden 
gerechtvaardigd, dat de moderne sport op twee cruciale elementen 
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verschilt van het Griekse agonisme: de archaïsche, helende context 
ontbreekt en ‘winnen’ is verworden tot doel op zich.
Dan resteert voor nu nog de vraag: is sport werkelijk ‘oorlog’? Absorbeert 
de wekelijkse competitie de tribale agressie die de moderne mens niet 
meer kwijt kan in de jacht of op het slagveld? En als dat zo is, zouden 
we daar dan niet gewoon vrede mee moeten hebben? Een sportwedstrijd 
of -evenement als geënsceneerd conUict, als onze collectieve uitlaadklep, 
of we nou deelnemen, toeschouwen of anderszins betrokken zijn. Sport 
als krachtmeting met gelegitimeerd geweld, begrensd door spelregels 
en tuchtrechtspraak. En in hoeverre is dan sprake van een ‘measured’ 
(anabool) of ‘unmeasured’ (katabool) conUict, of grijpen beide dimensies 
in elkaar? Het denken van Agamben biedt diverse handvatten om de 
destructieve strijd en de productieve vertering hiervan samenhangend te 
denken.

Evenals bij andere excessen in de sport, is de gangbare visie binnen het 
veld-van-weten over sport, dat strijd weliswaar intrinsiek is aan sport, 
maar dat grensoverschrijdend geweld niet sport-eigen en ‘van buiten’ 
komt: “In de sport manifesteren zich óók agressieve uitingen, evenals in 
zo%ele levensgebieden. Maar men moet %oorzichtig zijn met de sport, of een 
sport te willen ‘verklaren’ uit de agressie.” (Rijsdorp, 1=?2, pp. //?-//>). Stel 
je voor dat agressie aan de wieg van de moderne sport zou staan. Dit is 
een verboden afslag, zoals we die al vaker hebben geïdenti9ceerd binnen 
de doxa in en over de moderne sport. Freud zou hier wel raad mee weten, 
met dit taboe op het relateren van sport aan agressie: “In het onbewuste 
zouden ze niets liever willen dan het verbod overtreden, maar ze zijn er ook 
bang %oor; ze zijn juist bang, omdat ze het graag zouden willen doen en de 
vrees sterker is dan de lust.”. ;0 Bij een taboe schuilt het grootste gevaar 
erin, dat anderen ook in de verleiding kunnen komen om de gestelde 
grens te overschrijden, om ook gewelddadig te worden: “De mens, die een 
taboe overtreden hee&, wordt zelf taboe, omdat hij de gevaarlijke eigenschap 
hee&, anderen te verleiden zijn %oorbeeld te %olgen.” (Freud, 1=?1 (1=0=), 
pp. ;;-;>). We herkennen hier de Homo Sacer 9guur van Agamben in; 
de notie uit het Romeins recht, waarmee iemand werd aangeduid die een 

;0  Met ‘ze’ doelde Freud hier op de zgn. ‘taboevolken’ of ‘wilden’; hij stelde deze gelijk aan de 
moderne ‘neurotici’ die de psychoanalyse tot object van onderzoek heeB genomen.
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misdaad had begaan en als zodanig slecht en onrein was, maar tegelijk 
ook ‘sacer’ (heilig) werd verklaard.;1 

De ideaaltypische norm van de Homo Ludens is in de sportieve werke-
lijkheid verandert in een potentiële Homo Sacer, vanwege de gesacreerde 
state of exception die de moderne sport is geworden. Want natuurlijk is 
er een verband tussen sport en agressie. Ondanks alle bezweringen in de 
vorm van statuten en reglementen, codes en manifesten, dansen we op 
de vulkaan die de moderne sport is: “Jonge mensen samen, op de top van 
hun kunnen (het maakt niet uit wát ze kunnen), creëert energie. Was het 
mogelijk geweest om al deze slagkracht te bundelen en op iets los te laten, 
we zouden er bergen mee kunnen verzetten, werelden mee kunnen veran-
deren.” (Koeleman, /01>, p. //=). Dansen op de vulkaan, die elk moment 
kan uitbarsten, ten goede of ten kwade. Is dat de ontmaskering van de 
sport-als-strijd ideologie? 

Opnieuw doe ik hier een beroep op de psychoanalyse om een laatste 
verdiepingsslag te maken in dit hoofdstuk over sport als strijd. Maar 
dan wel gebaseerd op de kritische, poststructuralistische versie die Gilles 
Deleuze samen met Félix Guattari heeB ontwikkeld;/. In hun eerste 
gezamenlijke publicatie L’Anti-Oedipe plegen zij een deconstructie van 
het zogenaamde ‘freudo-marxisme’, de eind jaren ‘>0 populaire mix van 
psychoanalyse en marxistische maatschappijkritiek. Deleuze en Guattari 
wijzen het dwingende lacaniaanse korset van het dubbele Oedipale tekort 
af. In hoofdstuk / kwam naar voren op dat ‘the desire to win’ (Gilbertson, 
/01>) in lacaniaanse termen geduid kan worden als het (onmogelijke) 
verlangen naar herstel van een dubbel gemis: de symbiotische eenheid 
met de moeder én de fallus van de moeder (uitdrukking van haar gemis). 
Hoe helpt deze invalshoek bij de archeologische analyse van sport-als-
strijd, in relatie tot de uitdagingen waar de moderne sport voor staat?

Sport-als-strijd met de focus op winnen ten koste van alles, lijkt een 
aantrekkelijke, tot op zekere hoogte maatschappelijk geaccepteerde 
uitlaatklep voor de menselijke behoeBe aan ontlading. Sport zou dan 
een sublimeringsinstrument zijn voor het absorberen van de Freudiaanse 
doodsdriB (‘Sanatos’) in elke samenleving. Het structureel onder-
drukken van zowel Eros (levensdriB) als Sanatos kan leiden tot geweld 

;1  Zie 1.> voor de introductie van de Homo Sacer 9guur binnen het denken van Agamben.
;/  Zoals geïntroduceerd in /.>, over het libidineuze karakter van sport.



/1; :. +,-"$ (DE E$"#_*

en agressie. Want het kwaad zal niet zomaar uit de wereld verdwijnen, 
zoals Freud zelf al in 1=1? formuleerde: “In werkelijkheid is er geen 
uitroeiing van het kwaad. Het psychologische – of strikter genomen het 
psychoanalytische – onderzoek toont veeleer aan dat de diepste kern van 
de mens gevormd wordt door dri&impulsen die van elementaire aard en 
bij alle mensen eender zijn en die de bevrediging van bepaalde primor-
diale behoe&en beogen.” (Freud, /012 (1=1?)). Is dit de dynamiek waarnaar 
verwezen wordt bij de populaire uitspraak, dat voetbal oorlog is? Of, in 
het gunstigste geval, een vervangingsfenomeen? Zoals religie opium voor 
het volk was, is nu sport (voetbal vooral) het collectieve verlichtingssub-
stituut. Hoezeer dit soort freudiaanse denkbeelden over sport inmiddels 
gemeengoed zijn, blijkt uit een recente publicatie als Filoso!e van het 
%oetbal uit /01/ van Martin Gessman: “Zo wordt juist op het punt, waarop 
het %oetbal als exponent van klassieke moraalvoorstellingen ertoe moest 
bijdragen dat de jeugdige fantasie ontnuchterd en vitale energieën uitgeput 
zouden raken, datzelfde %oetbal nu omgekeerd tot promotor van een seksu-
alisering van de fantasie en de daarmee verbonden bevrijding van libidi-
neuze dri&energieën.” (Gessmann, /01/).

Hoe aantrekkelijk ook, zijn deze denkbeelden wat mij betreB nog te 
makkelijk. Vooral omdat in dergelijke analyses het subject op klassieke, 
cartesiaanse wijze aan de verlangensdynamiek binnen de sport wordt 
onttrokken. Immers, ‘na Kant’;: kan ook voetbal geen objectief fenomeen 
meer zijn dat ergens buiten ons plaats vindt; het zit ín ons. Net zoals 
onze dromen ook een eigen product zijn, al voltrekken ze zich vanuit het 
onbewuste. Ook de neiging tot strijd en geweld behoort tot de menselijke 
constitutie, en daarmee tot de sport en elke andere sociale orde. Desmond 
Morris formuleert dit gegeven als volgt: “One view has it that, by playing 
or watching the sport, feelings of violence will be satis!ed and dissipated in 
a harmless way… Other authorities feel that, at competitive sporting events 
such as soccer matches, our aggressive feelings are aroused, not assuaged… 
Every soccer match, it would seem, is therapeutic and in+ammatory in 
roughly equal proportions.” (Morris, /01> (1=<1), p. :0).

;:  Met ‘na Kant’ refereer ik aan diens transcendentaal idealistische de9nitie van het mense-
lijk kenvermogen. Onze waarneming van het ‘Ding-an-sich’ vindt plaats dankzij de orde-
ning door de rede via de categorieën ruimte en tijd. Deze noumenale wereld bevindt zich 
buiten de grenzen van ons kenvermogen. De invloed van Kant is diep geworteld geraakt 
in de moderne epistemologie.
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Laten we de psychoanalytische duiding van de ‘sport-als-strijd’ 
ideologie oppakken bij Lacan. Zoals in hoofdstuk / beschreven, wordt 
diens verlangenstheorie gekenmerkt door een split tussen taal (ons 
symboliserend vermogen) en lichamelijkheid. En bedekt de symbolische 
orde het reële; de wereld om ons heen, maar zeker ook ons lichaam. 
Dit is het ontologisch dualisme, waar we mee hebben leren om te gaan 
gedurende ons leven. Volledige synergie met ons lichaam ligt buiten ons 
bereik. We blijven echter wel voortdurend op zoek naar wegen om ons 
verlangen te symboliseren. De moderne sport zou Lacan kwali9ceren als 
een intrigerende symboliserende praktijk, als zodanig nooit toereikend 
om ons Oedipale verlangen (tekort) te vervullen. Strijd, geweld en agressie 
kunnen deel uitmaken van de ontlading die nodig is om dit onbereikbare 
verlangen te verduren. 

Lacan zou de moderne sport typeren als een frame (kader), waarmee 
wij het ‘Unheimliche’ (het beangstigende) trachten te beheersen. “Ce 
que je veux seulement accentuer aujourd’ hui, c’est que l’ horrible, le louche, 
l’ inquiétant, tout ce par quoi nous traduisons, comme nous pouvons en 
#ançais, ce magistral ‘unheimlich’ de l’allemand, se présente par des lucarnes. 
C’est encadré que se situe le champ de l’angoisse.” (Lacan, /00; (1=>/-1=>:), 
p. =0). Deze inkadering maakt het mogelijk dat datgene, wat niet gezegd 
mag worden, wat ongekend moet blijven, zich toch manifesteert. Net als 
Agamben, werkt Lacan hier op het spannende snijvlak van kunnen versus 
niet-kunnen. De kleuring is wel fundamenteel anders, namelijk moreel: 
“Ce n’est pas de ‘ können’ qu’ il s’agit – bien sûr, bien des choses peuvent se 
dire, matériellement parlant – mais de ‘ dürfen’, d’un ‘pouvoir’ que traduit 
mal le ‘permis’ ou ‘pas permis’, alors que le mot se rapporte à une dimension 
plus originelle. C’est même parce que ‘man darf nicht’, ‘cela ne se peut pas’, 
que ‘man kann’, on va tout de même pouvoir.” (Lacan, /00; (1=>/-1=>:), p. 
=1). Samengevat: onze angst laat datgene verschijnen, wat wij niet mogen 
maar wel kunnen. Via de inkadering die ook de moderne sport biedt, 
toont onze angst datgene wat er altijd al was, zij het verborgen: “L’angoisse, 
c’est quand apparaît dans cet encadrement ce qui était déjà là, beaucoup plus 
près, à la maison, Heim.” (Lacan, /00; (1=>/-1=>:), p. =1). Agamben zal dit 
fenomeen enkele decennia later losweken van de Oedipale dramatiek en 
in positieve zin her-de9niëren, namelijk als potentialiteit: “To be potential 
means: to be one’s own lack, to be in relation to one’s own incapacity. Beings 
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that exist in the mode of potentiality are capable of their own impotentiality, 
and only in this way do they become potential.” (Agamben G., 1===, p. 1</). 
Anders gezegd: we kunnen over ons volledige potentieel beschikken als 
we ook bereid zijn samen te vallen met ons tekort (‘lack’) en onvermogen 
(‘impotentiality’).

Houdt deze spanning de sport in haar greep? Zeker, maar nog verras-
sender: dat lijkt niet eens ongewenst. De moderne sport absorbeert en 
disciplineert de vitale, Dionysische levensenergie, door de psychoanalyse 
‘Oedipale driBen’ genoemd. Dit proces vindt binnen de sport structureel 
en gelegitimeerd plaats. Sport als de collectieve schijnbeweging waarnaar 
wij hebben geleerd te verlangen, als manifest onderdeel van de ‘spekta-
kelmaatschappij’, die ons passief laat consumeren, zoals Guy Debord het 
een jaar voor ‘mei 1=><’ beschreef: “Het spektakel is de ideologie bij uitstek, 
omdat het onbelemmerd uiteenzet en openbaart wat het wezen is van elk 
ideologisch systeem: de verarming, onderwerping en ontkenning van het 
werkelijke leven.” (Debord, /01? (1=>2), p. 1?<). We zijn zowel materieel 
als psychisch aYankelijk geraakt van de moderne sport als spektakel 
bij uitstek. En deze verleidelijke illusie lijkt ons moreel kompas ook aan 
te tasten: “Wat het spektakel als iets eeuwigs presenteert, is gegrondvest 
op verandering en moet veranderen met zijn grondslag. Het spektakel is 
absoluut dogmatisch en tegelijk kan het niet echt leiden tot enig deugdelijk 
dogma.” (Debord, /01? (1=>2), p. ?/)

Anders gezegd: van de onderdrukking van onze libidineuze energieën 
is via de moderne sport een sociale praktijk gemaakt, die ons elke keer 
opnieuw weer verleidt, waarnaar wij ten diepste hebben geleerd te 
verlangen. Deleuze vat dit repressieve principe als volgt samen: “Il est donc 
d)une importance vitale pour une société de réprimer le désir, et même de 
trouver mieux que la répression, pour que la répression, la hiérarchie, l)exploi-
tation, l)asservissement soient eux-mêmes désirés.” (Deleuze, 1=2/, p. 11>). 
Met andere woorden: wij hunkeren naar de glorie die sport ons biedt, en 
daarmee naar de onderdrukking van levenskracht waar de moderne sport 
uit voortkomt. Een ongemakkelijke waarheid. Volgens Deleuze heeB de 
psychoanalyse willens en wetens een schizoïde structuur in ons collec-
tieve geweten weten te installeren. Ook al wijzen we de psychoanalyse 
als wetenschappelijk paradigma af. Hoe vindt dit proces plaats? Eerst, zo 
beschrijB Deleuze, plaatst de psychoanalyse een split tussen mijzelf als 
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verlangend subject en de familiale krachten waaruit ik voortkom, maar 
waar ik nooit meer mee in symbiose zal zijn. En vervolgens tussen deze 
Oedipale verkramping en de sociale context, tussen subject en samen-
leving, waarmee de aYankelijkheid van allerlei disciplinerende sociale 
praktijken in stand wordt gehouden. Alleen ‘de divan’ kan verlichting 
bieden, maar creëert daarmee een nieuwe Oedipale aYankelijkheid. De 
divan als de nieuwe gedaante van de christelijke biecht? In de moderne 
sport speelt de fysiotherapeut, soigneur of masseur een vergelijkbare rol. 
We vertrouwen ons lichaam toe aan zijn of haar handen, en maken van 
ons hart geen moordkuil. De intimiteit van de massagetafel vertegen-
woordigt de biecht in de moderne sport.

De moderne mens is op vergelijkbare wijze aYankelijk geworden van 
de sport, die aantrekkelijke sociale orde waaraan we steeds opnieuw en 
vrijwillig ons persoonlijke gemis, maar ook ons collectieve ‘manque-à-être’ 
uitbesteden, hunkerend naar de ultieme katharsis. Het feit dat Nederland 
in de zomer van /0/0 eindelijk weer eens mee had mogen doen aan een 
internationaal voetbaltoernooi, maakte op voorhand een euforie los 
zonder weerga: “Toen Nederland twee keer op rij niet de eindronde van een 
groot toernooi haalde, werd een diepe crisis geconstateerd. Er verschenen tal 
van analyses die suggereerden dat het nooit meer goed zou komen, althans 
niet op korte termijn. In -0'2, nog geen twee jaar later, hee& Nederland de 
op één na beste %oetballer in zijn gelederen, worden andere %oetballers %oor 
record bedragen overgekocht, haalde Ajax op een haar na de Champions 
League-!nale en doet Oranje ook weer gewoon mee aan het EK.” (Klok, 
/01=)

Op dit soort momenten lijkt voetbal opeens weer ‘van ons allemaal’ 
en dichten we het voetbal en de spelers allerlei kwaliteiten toe waar we 
zelf naar uitreiken, of die we onszelf niet meer toestaan. Zo meent de 
journalist in kwestie in bovenstaand verslag, dat juist de ‘onbevangen 
speelsheid’ van het Nederlands elBal de doorslag moet hebben gegeven in 
het behalen van het EK. En hij herkent dit vermogen opeens overal, waar 
in /01= successen in de sport behaald zijn; bij wielrenner en ‘sportman van 
het jaar’ Matthieu van der Poel, bij de Nederlandse voetbal- en handbal-
vrouwen en bij eredivisieclub AZ. Is dit de waarheid over sport? Deze 
singuliere positie is geen willekeurige subjectieve mening, maar vertegen-
woordigt het dominante ontologisch paradigma dat steeds terugkeert in 
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de doxa over sport, namelijk dat sport primair een spel is: “*e pheno-
menon, exposed in the medium of its knowability, shows the whole of which 
it is the paradigm. With regard to the phenomenon, this is not a presuppo-
sition (a ‘ hypothesis’): as a ‘non-presupposed principle’, it stands neither in 
the past nor in the present but in their exemplary constellation.” (Agamben, 
/010, pp. />-/=). Zelfs bij het vieren van de overwinning, het doel van de 
sportieve agon, komt het sport-als-spel ideaal weer tevoorschijn als het 
ontologisch aambeeld van de moderne sport.

In zijn sociologie van het voetbal, formuleert Richard Giulianotti deze 
dynamiek als volgt: “…football’s di$usion across the world has enabled 
di$erent cultures and nations to construct particular forms of identity 
through their interpretation and practice of the game.” (Giulianotti, 1===, 
p. xii). Ieder land, iedere cultuur creëert z’n eigen voetbalverhaal en repro-
duceert hierin keer op keer de zelfgecreëerde aYankelijkheid van deze 
imaginaire identiteit. Zo eert Argentinië nog steeds Maradonna als 
icoon, waarmee het land elke inwoner een vrijbrief geeB voor de dubbele 
moraal die dit ‘enfant terrible’ groot heeB gemaakt. De onnavolgbare stijl 
van CruyT en het Nederlandse ‘totaalvoetbal’ bieden elke Nederlander 
de kans met deze magie samen te vallen. Als ware ‘sportjunkies’ willen we 
ons telkens opnieuw laven aan de verslavende identi9catie die het voetbal 
(of welke andere tak van sport dan ook) biedt.

Ook de snel opkomende ‘cyber’ sportactiviteiten, zoals online gaming 
(‘esports’ genoemd) en trainen via Strava of ZwiB, beantwoorden aan 
dezelfde verlangensdynamiek. Bij cybersport kan op twee manieren 
worden deelgenomen; als ‘sporter’ (online vanuit huis) of als toeschouwer 
(online of in een hal met andere toeschouwers). De macht van de 
verbeelding en mogelijkheden tot identi9catie zijn hetzelfde als bij tradi-
tionele sportvormen, maar er is een belangrijk strijdperk bij gekomen: 
de virtuele wereld. We kunnen spelen tegen iedereen die deel uitmaakt 
van deze cybercommunity, waarbij we ons kunnen meten aan ’echte’ 
topsporters en virtuele helden. Een nieuwe generatie leert de spelers 
in Champions League beter kennen via de game ‘FIFA’ dan door het 
bekijken van reguliere wedstrijden. De hele wereld kijkt mee, als wij dat 
willen; een oneindig repeterende breuk van Signi9cants. De globalisering 
van de sport voltrekt zich tegenwoordig vooral online. In korte tijd is een 
miljoenenindustrie ontstaan. Zeker als het online gokken op games ook 
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meetelt. In cybersports vindt een derde multiplier plaats van het symbo-
lisatieproces in de sport; in de negentiende eeuw van het lichaam naar 
het veld (de publieke ruimte), in de twintigste eeuw van het veld naar 
de tweedimensionale verbeelding (analoge media), en in onze tijd van de 
verbeelding naar een virtuele etalage die /;/2 open is. Er is sprake van een 
doorgeschoten variant van de ‘compétition simulacre’ die Roger Callois 
onderscheidde: “Le goût de la compétition, la recherche de la chance, le 
plaisir du simulacre, l’attrait du vertige apparaissent, certes, comme les 
ressorts principaux des jeux, mais leur action pénètre immanquablement 
la vie entière des sociétés.” (Caillois R., 1=?<, p. 1>=). Binnen cybersports 
explodeert de onderlinge aYankelijkheid van de participanten; immers, 
‘Big Brother’ kijkt altijd toe naar jouw uitslagen, scores, tijden of ‘looks’. 
Hoe verleidelijk een perfecte virtuele duplica van het Zelf te maken; 
ervaringen en prestaties kunnen eenvoudig worden gemanipuleerd ten 
gunste van een aantrekkelijk zel[eeld dat digitaal vorm kan krijgen. 
De particuliere ervaring is hiermee de9nitief opgegaan in een universeel 
spektakel, waarin nog amper ruimte is voor autonomie of singulariteit.

Deze visie noopt er nogmaals toe de sport niet te zien als een afgebakend 
strijdperk, maar als een poreus, almaar uitdijend immanentievlak. Alle 
sportparticipanten – atleten, spelers, coaches, supporters en bestuurders 
– vormen schakels binnen een keten; verlangensmachines binnen een 
sociaal veld vol verlangensproducerende machines. Als believers hunkeren 
we naar de betovering die sport ons biedt; de excessieve dimensie bagatel-
liseren we, net als dronkaards die niet gewekt willen worden uit hun roes. 
Helaas is de realiteit onverbiddelijk; doping, fraude, geweldsincidenten 
en talloze onderzoeken over grensoverschrijding binnen de sport volgen 
elkaar in rap tempo op.;; Dit neemt niet weg dat op vele lagen binnen 
en rondom de moderne sport een onophoudelijke strijd plaatsvindt; 
niet alleen de via ‘statuten en reglementen’ gelegitimeerde, Apollinische 
‘measured’ variant, maar meer dan eens ook de excessieve, Dionysische 
‘unmeasured’ strijd. Dat impliceert dat transgressie niet van buiten komt, 
maar inherent is aan de moderne sport. Hoe werkt dit? Daartoe zakken 
;;  In Nederland bestaan diverse preventieprogramma’s gericht op grensoverschrijdende 

praktijken in de sport, gebundeld binnen het ‘Centrum Veilig Sport Nederland’ en het 
lectoraat Sportpedagogiek aan Hogeschool Windesheim. In België spant het ‘Centrum 
voor Ethiek in de Sport’ (ICES) zich in voor meer besef van ethische thema’s die relevant 
zijn voor een ‘kwaliteitsvolle’ sportbeoefening.
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we nog wat dieper de beerput in, om contact te maken met de transgres-
sieve dimensie van de sport.

#.' TRANSGRESSIE
Zoals we in hoofdstuk 1 en / al gezien hebben, is de vitalistische bron 
van sport bij de conceptie van het neo-Olympisme genegeerd ten gunste 
van de disciplinering van het lichaam; een normeringsproces dat het 
opkomende economisch positivisme diende. Lichamelijke ruwheid, 
verkwisting en verspilling zijn vanaf de geboorte van de moderne sport 
ongewenst verklaard en via regelgeving en sancties uit het sportsysteem 
verwijderd. 

In hoeverre dit een onwillekeurig, maar genadeloos proces is geweest, 
blijkt uit de ontwikkeling van de spelregels in het voetbal (Siekmann, 
/012). Bij de oprichting van de ‘Football Association’ in 1<>: werd een 
eenvoudig spelreglement opgesteld, waarbij nog onenigheid was over het 
al dan niet toestaan van ‘hacking’, het opzettelijk trappen van een tegen-
stander, en ‘shinning’, het tegen de schenen schoppen. Beide fenomenen 
waren tot die tijd onderdeel van het voetbal, maar werden uiteindelijk wel 
verboden binnen de ‘Laws of the Game’, evenals ‘hands’. Van sancties, 
arbitrage of het aanstellen van een scheidsrechter was evenwel nog geen 
sprake. De breed gedeelde veronderstelling was dat de spelers de intentie 
hadden ‘fair play’ te vertonen. Overtredingen werden beschouwd als 
onopzettelijk en uitzonderlijk, als ‘fouten’ vanuit onkunde of on we-
tendheid. De rechtshandhaving, het afdwingen van de naleving van de 
spelregels, werd pas urgent bij het ontstaan van het beroepsvoetbal in 
Engeland. De aanvoerders kregen de mogelijkheid een beroep te doen 
op de ‘umpires’ (elk bevoegd op de eigen speelhelB), die zich in voorko-
mende gevallen konden melden bij een onaYankelijke ‘referee’. Na 1<=0 
was het niet meer vanzelfsprekend dat overtredingen onopzettelijk 
plaatsvinden; de arbitrage was een feit. In 1<=1 werd het reglement uitge-
breid met diverse bestra\ngsmogelijkheden, zoals de strafschop. Deze 
werd nodig geacht om opzettelijke overtredingen en ‘hands’ in het eigen 
doelgebied af te straTen. In het amateurvoetbal bleef nog lang verzet 
bestaan tegen de ‘penalty’; deze straf was een smet op het morele blazoen 
van de spelers. In de loop van de twintigste eeuw verdwijnt dit beginsel 
en worden alle fysieke overtredingen (‘fouls’) beschouwd als opzettelijk, 
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als de spelverruwing, die bestreden moet worden. Daarbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen ‘onzorgvuldigheid’ (handelen zonder voorzorg), 
‘roekeloosheid’ (geen oog hebben voor gevaar of de gevolgen van het eigen 
gedrag) en ‘excessieve fysieke inzet’ (het overschrijden van grenzen en 
bedreigen van een tegenstander). Zie (Siekmann, /012, pp. ;>->0).

Hier wordt duidelijk hoe in de loop der jaren de natuurlijke contact-
momenten in het voetbal steeds meer opschuiven naar opzettelijke 
overtredingen, gevolgd door een expliciet pejoratieve (dis)kwali9catie. 
De moderne sport bevat een merkwaardige paradox; een sociale praktijk 
waar de kracht van het lichaam centraal staat, maar die juist de vitale, 
Dionysische driBen van het lichaam verbiedt. Dit ‘abjecte’ (weerzin-
wekkende) deel van onze lichamelijkheid dient miskend te worden om 
te participeren binnen de sport. Natuurlijk is dat vragen om problemen; 
wat onderdrukt wordt, wat er niet mag zijn, zal zich telkens opnieuw 
trachten te manifesteren, omdat ook het abjecte uitmaakt van het totale 
immanentievlak, dat wil zeggen: van de wereld. Met het ontkennen van 
deze vitalistische bron snijden we onze levensadem af: “Hier zeigt sich das 
Dionysische, an dem Apollinischen gemessen, als die ewige und ursprüng-
liche Kunstgewalt, die überhaupt die ganze Welt der Erscheinung in’s 
Dasein ru&: in deren Mitte ein neuer Verklärungsschein nöthig wird, um 
die belebte Welt der Individuation im Leben festzuhalten.” (Nietzsche F., 
1=<0 (1<2/ / 1<<>), pp. 1?;-1??). 

Welke functie heeB het toenemend aantal misstanden in de sport? 
Immers, ook de excessieve dimensie is een actualisatie van de moderne 
sport. Is er nog ruimte voor katharsis? De misstanden in de sport zijn meer 
dan symptomen van de pathologie waar de moderne sport onder lijdt; zij 
wijzen ons de weg naar transformatie en heling. Hoe is dit mogelijk? In 
Pouvoirs de l’ horreur zoekt Julia Kristeva provocatief naar wegen om het 
abjecte te benaderen en weer in te sluiten: “L)abject n)est pas un ob-jet en 
face de moi, que je nomme ou que j)imagine. Il n)est pas non plus cet ob-jet, 
petit ‘a’ fuyant indé!niment dans la quête systématique du désir… Il est 
dehors, hors de l)ensemble dont il semble ne pas reconnaître les règles du jeu.” 
(Kristeva, 1=<0, p. =). Hier wordt gerefereerd aan de uitgesloten keerzijde 
van de sport, waar ‘de regels van het spel’ niet gelden; de prijs van het 
ontstaan van de moderne sport. In het toenemend aantal excessen dat de 
sport op haar grondvesten doet schudden, juist daarin opent zich deze 
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abjecte, buitengesloten dimensie. Anders gezegd: door het organiseren 
van de moderne sport als afgeschermde ‘regelgeleide praktijk’, als state of 
exception, kon de ideale voedingsbodem voor transgressie ontstaan. De 
piekervaring van een topprestatie of de magie van een sportevenement; 
allemaal voorbeelden van de lacaniaanse jouïssance (genot), die in zichzelf 
al excessief is, omdat we onszelf (als gespleten subject) in zo’n ervaring 
dreigen te verliezen. Het lijkt of we eindelijk ons gemis vervullen, maar 
dat moment is eigenlijk al voorbij zodra de jouïssance zich aandient. En 
we jagen weer een nieuwe piekervaring na. Toont zich niet juist hierin, 
ondanks – of misschien wel dankzij – dit ambigue karakter van de trans-
gressie, de revolutionaire potentie van de moderne sport? Immers, trans-
gressie is noodzakelijk om het abjecte in te sluiten, voorbij de regels van 
het spel: “L)abjection persiste comme exclusion ou tabou …, mais glisse vers 
des formes plus ‘secondaires’ comme transgression (de la Loi) dans la même 
économie monothéiste.” (Kristeva, 1=<0, p. /;).

Om deze vraag te beantwoorden, sta ik nogmaals stil bij de sacrale 
dimensie van de moderne sportieve agon. Zoals eerder aangegeven, is het 
ontbreken van een sacrale inbedding van de moderne sport een belang-
rijke beperking voor transformatie en katharsis. Omdat de transgressieve 
dimensie van de moderne sport zich binnen een utilitaristisch, steriel en 
seculier kader manifesteert, kunnen de eTecten onbegrensd uitwaaieren 
over de sport en haar omringende maatschappelijke context. Zo sloeg de 
spelverruwing in het voetbal al in de jaren dertig over naar de tribunes. 
Het geweld rond de velden had toen nog direct te maken met het sportieve 
verloop van de wedstrijd. Later veranderde dit in het gewelddadige hooli-
ganisme van de naoorlogse periode, zoals dat in Engeland kon ontstaan, 
waarbij supporters elkaar ook buiten wedstrijddagen om opzochten om 
met elkaar te vechten (Schotanus, /012). Massale bloedbaden, zoals het 
Heizeldrama uit 1=<? (:= doden, waarvan :/ Juventus-supporters) en 
het ‘Hillsborough Disaster’ in 1=<= (met => Liverpool-doden) staan in 
het collectieve voetbalgeheugen gegriB. In Nederland is de dood van 
Ajax-supporter Carlo Piccornie, tijdens een gewelddadig treTen tussen 
Ajax- en Feyenoordsupporters in 1==2, zo’n monumentaal incident. 
Hoewel deze extreme vorm van hooliganisme in Noord-Europa enigszins 
gedempt lijkt, blijB de situatie explosief. In het Italiaanse voetbal zijn 
supportersgeweld en racisme nog een normaal verschijnsel: “De ‘Curva 
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Nord’ van Lazio Roma wordt sinds de jaren negentig geïn!ltreerd door 
de ‘Irriducibili’, een irritant zootje neofascistische fanatici. In het Stadio 
Olimpico hijst men zonder schaamte de hakenkruisvlag. Xenofobe spreek-
koren joelen elke gekleurde speler van de tegenpartij ongenadig uit.” 
(Willems, /00=, p. :01).
Een interessante hypothese is dat de agressie op het veld lijkt toegenomen, 
sinds het supportersgeweld de kop is ingedrukt. Zo overleed in Nederland 
in /01/ grensrechter Richard Nieuwenhuis van SC Buitenboys uit 
Almere, na een doelgerichte aanval door boze B1-spelers van SV Nieuw-
Sloten uit Amsterdam. En elk weekend vinden niet alleen binnen het 
profvoetbal, maar ook op de amateurvelden talloze schop-, kopstoot- en 
bijtincidenten plaats. Racisme en homofobie zijn hardnekkige fenomenen 
binnen het voetbal. Is het vrouwenvoetbal de uitzondering die de regel 
bevestigt? Willem Vissers is overtuigd van wel: “Het cliché klopt: vrouwen 
in het %oetbal zijn minder gemeen dan mannen, minder doortrapt. Ze 
rollen geen drie keer door na een tackle. Ze staan weer op en spelen verder. 
Ze zeuren minder bij de scheidsrechter. Ze hebben geen schwalbekoningin.” 
(Vissers, /01=, p. 1//). Hoewel het ludieke karakter nog overheerst, was 
op het WK Vrouwenvoetbal /01= ook al sprake van toegenomen fysieke 
ruwheid en ‘masculien’ non-verbaal gedrag. Zo reUecteert ook oud-in-
ternational Anouk Hoogendijk op de ontwikkeling van het vrouwen-
voetbal: “Vrouwenvoetbal is puurder, met iets meer fair play… Het lijkt 
nog een beetje op jeugdteams bij de jongens. Het gaat nog meer om de sport 
zelf.” In (Vissers, /01=, p. 1/:). De vraag die hier opportuun lijkt, is: hoe 
kan deze pure ‘sportieve’ kwaliteit behouden blijven binnen het vrouwen-
voetbal? Wat gebeurt er als de collectieve jouïssance verdwijnt? Ontstaat 
dan dezelfde transgressieve dynamiek als binnen het mannenvoetbal of 
transformeert de chora binnen het vrouwenvoetbal deze reUex?

En waar grenzen diTuus zijn, kan een aanzuigende werking ontstaan 
voor andere excessen. Bijvoorbeeld de aantrekkingskracht voor extreem-
rechtse groeperingen, motorbendes, drugscriminelen, maar ook ‘witte 
boorden’ criminaliteit. In het voetbal zijn de risico’s op ondermijning 
en match9xing nog grotendeels onontgonnen gebied, al tekent zich een 
omvangrijk grijs gebied af, ook bij amateurverenigingen: 

“Ieder seizoen weer duiken vreemde investeerders op die clubs in de Jupiler 
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League;? willen redden. In gesprekken met Europol leerden we al dat de 
makkelijkste manier om wedstrijden te beïnvloeden het opkopen van com-
plete clubs is. Reken maar dat de trainer de spelers opstelt die de eigenaar 
aandraagt…. Vaak weten bestuurders niet hoe snel ze moeten tekenen.” 
(Knipping, /01:, p. :<>).

Ik durf hier, op basis van de analyses in dit hoofdstuk, te stellen dat de 
voortgaande escalatie van misstanden binnen de moderne sport voor een 
belangrijk deel het gevolg is van het verdwijnen van haar sacrale agonale 
oorsprong. Er is geen alles omhullend ‘helend’ kader meer, dat trans-
gressie betekenis geeB en daarmee grenzen markeert. Dit in tegenstelling 
tot de Griekse agon, die boven alles diep verankerd was in een sacrale 
context. Verboden werden bekrachtigd via transgressieve rituelen: wrede 
oTers of buitensporig orgastisch gedrag, juist omdat dit binnen een sacraal 
kader plaatsvond. De heilige context bood bescherming en ‘holding’ om 
zichzelf te buiten te gaan, waarbij de dood als risico werd geaccepteerd. In 
zijn werk heeB Georges Bataille ook veel aandacht besteed aan de functie 
van verboden bij het verbinden van de profane met de sacrale wereld.;> 
Hij typeert het verbod als een poging om zich teweer te stellen tegen 
geweld en de dood. Overschrijding binnen een sacrale context is gewenst 
om de grens met de profane wereld te markeren: “La transgression excède 
sans le détruire un monde profane, dont elle est le complément. La société 
humaine n)est pas seulement le monde du travail. Simultanément – ou 
successivement – le monde profane et le monde sacré la composent, qui en 
sont les deux formes complémentaires. Le monde sacré s)ouvre à des trans-
gressions limitées.” (Bataille G., 1=?2, p. 2>). Het verbod waar Bataille op 
doelt is overigens geen rationeel product, zoals de reglementen binnen de 
sport; dit type verbod functioneert op ontologisch niveau en komt voort 
uit ons onbewuste terugdeinzen voor geweld en de dood. 

Het verbod sluit niet alleen uit, maar a\rmeert op hetzelfde moment 
ook datgene wat wordt uitgesloten. In het voetbal zelf, maar zeker in het 
hooliganisme, zien we dit terug als een verheerlijking van het geweld, dat 
haaks staat op de ‘fair play’ imperatief. Een hedendaags voorbeeld van 
het voortleven van een sacraal residu binnen de moderne sport, is te zien 
binnen het Calcio Fiorentini; een traditionele, met muziek en theater 
;?  De Nederlandse Eerste Divisie.
;>  Zie ook mijn introductie van het ‘wilde’ denken van Bataille in 1.>.
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omgeven, openlijk gewelddadige variant van het voetbal, ontstaan in de 
1>e eeuw en nog altijd populair in Florence. De traditie kwam tot stand in 
de periode dat de Medici het gezag hadden over Florence. Het evenement 
moest de macht van de staat bevestigen en bijdragen aan fysieke en 
morele vorming. In onze tijd gelden binnen het Calcio nog steeds slechts 
enkele regels; schoppen tegen het hoofd is bijvoorbeeld verboden, maar 
kopstoten en wurgen zijn wel toegestaan. Ingebed binnen een traditioneel 
festival met militaire uitstraling, wordt hier in principe een transgressief 
agonaal toernooi aangeboden, waarin het toegestaan is “… kollektiv 
aufgeputschter Stimmungen au>ackern zu lassen wie einen Geist aus der 
Flasche.” (Bredekamp, 1==:, p. 1/:). Vanwege de afgebakende inbedding 
binnen een breder sociaal-maatschappelijk kader lijkt hier inderdaad 
sprake van een sacraal residu in de moderne sport. Calcio zal evenwel 
nooit een Olympische sport worden.

Tot slot: al eerder benadrukte ik dat het romantiseren van transgressie 
‘an sich’ juist de biopolitieke disciplineringsmacht van de moderne 
sport versterkt.;2 Hoe tegenstrijdig; transgressie wil juist het abjecte 
deel insluiten, in een poging de animale dionysische driBen – die er niet 
mogen zijn – te a\rmeren. Maar deze grensoverschrijdende bewegingen 
versterken juist de state of exception van de moderne sport, en daarmee 
haar intrinsiek excessieve karakter: “Geweld is een van de meest intens 
beleefde ervaringen, en %oor degenen die zich eraan over kunnen geven is 
het een van de meest intense genietingen.” Bill Buford in Among the *ugs, 
geciteerd in (Schotanus, /012). 

#.( SAMENVATTING
In dit derde hoofdstuk over sport als strijd resoneert de archeologische 
analyse van de sport-als-spel mythe in hoofdstuk 1: daar werd duidelijk 
dat het dominante epistèmè onder de moderne sport, dat het onderscheid 
bepaalt tussen wat gekend mag blijven (de canon) en wat onderdrukt 
wordt, bestaat uit het economisch positivisme. Het prevaleren van deze 
epistemische pijler maakt dat fysiek vitalisme uit de sport is verwijderd. 
Maar deze repressieve beweging heeB juist hierdoor grensoverschrijdend 
excessief gedrag in het hart van de sport geïnstalleerd.

;2  In 1.>.
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De deconstructie van het ontologisch paradigma van sport-als-strijd 
bekrachtigt deze inzichten via een ander spoor, maar voegt daar een 
aantal cruciale bevindingen aan toe. In methodisch opzicht koos ik voor 
het voetbal en de commerciële vechtsporten als casuïstiek. Door juist de 
meest geperverteerde representaties van de moderne sport te erkennen (en 
in te sluiten), dus niet te veroordelen, heb ik het sacrerende mechanisme 
willen doorbreken van de ‘uitsluitende insluiting’ die de moderne sport 
als systeemveld sanctioneert. Het negeren van de excessieve dimensie 
van sport installeert een ‘onverantwoordelijkheidszone’ die niet voorbij 
goed en kwaad ligt, maar ervoor; deze ‘grijze zone’ voedt de misstanden 
binnen de moderne sport. Als we niet bereid zijn te onderkennen dat ook 
de moderne sport als state of exception een menselijk product is, zullen de 
excessen blijven toenemen. 

De analyse in dit hoofdstuk maakte ten eerste duidelijk, wat de 
impact is van het feit, dat de archaïsche sacrale dimensie van het Griekse 
agonisme – zeker in de revolutionaire variant die Nietzsche naar voren 
heeB gebracht – verloren is gegaan bij de geboorte van de moderne sport 
eind negentiende eeuw. De Griekse agon bood ruimte aan lijden en heling 
binnen een afgeschermde heilige context, een ritueel kader waarin alle 
lichamelijke driBen gea\rmeerd werden. Bij de geboorte van de moderne 
sport werden de verspillende, dionysische krachten van het lichaam 
geoTerd ten gunste van de disciplinering en economische exploitatie van 
het lichaam. Met het verlies van deze archaïsche sacrale oorsprong van de 
sport zijn diepe sporen geslagen in haar transformatieve potentieel. 

Op de tweede plaats is het agonistische karakter van sport gediskwa-
li9ceerd, met als gevolg een inherent schizoïde verhouding tot het sport-
als-strijd paradigma. De ‘fair play’ imperatief en het Olympisch idealisme 
kunnen de zucht naar transgressie, die deze negatie teweegbrengt, echter 
niet verhinderen. Juist binnen een controversiële sport als het kickboksen 
zien we hoe de biopolitieke macht de moderne sport in z’n greep heeB; 
kickboksers ervaren hun sport als een modern soort ‘sacri9ce’ (oTer-
praktijk), waarbij minimaal het eigen lichaam geoTerd wordt. Door 
getuige te zijn van evenementen waarin deze pseudo-heiligheid wordt 
gevierd, sanctioneren we collectief de biopolitieke macht die de sport 
sacreert. We zijn dermate verstoken geraakt van de vitale bron die sport 
stuwt, dat onze hunkering naar hereniging met dit gemis ons compleet 
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aYankelijk heeB gemaakt van het sportsysteem als ‘fallus’. Cybersport 
exploiteert deze aYankelijkheid binnen een virtuele wereld.

Ten derde mag geconcludeerd worden dat er nog een tweede schizoïde 
spanningsveld actief is binnen het sport-als-strijd paradigma. De wil 
tot winnen is meer en meer doel op zich geworden. Deze teleologische 
wending staat haaks op de deontologische intentie van het neo-Olym-
pisme, met haar expliciete ver- en geboden. Een helende, sacrale bedding 
ontbreekt en is vervangen door de bipolaire dynamiek tussen deelnemen 
(‘sport-als-spel’) en winnen (‘sport-als-strijd’). Deze situatie creëert 
een vacuüm dat refereert aan het begrip impotentialiteit van Giorgio 
Agamben. In de moderne sportieve agon is ‘winnen’ datgene wat voort-
durend geactualiseerd wordt. Agambens potentialiteitsbegrip maakt het 
mogelijk om de destructieve strijd en de productieve vertering hiervan 
samenhangend te denken. Uit dit hoofdstuk volgt dat de potentie van de 
moderne sport in ieder geval niet bestaat uit verliezen of uit het ascetisch 
ideaal. In beide gevallen ontbreekt nog iets fundamenteels, een dimensie 
die ook het niet-kunnen insluit, ruwweg samen te vatten als de potentie 
om niet te handelen. Deze dimensie vormt de sleutel naar de toekomst 
voor de moderne sport.

En tenslotte is in dit laatste hoofdstuk nogmaals duidelijk geworden 
dat transgressie inherent is aan de moderne sport in haar huidige vorm. 
Enerzijds doordat de jouïssance die we via sport ervaren in zichzelf al 
excessief is, omdat we onszelf (als gespleten subject) in zo’n ervaring 
dreigen te verliezen. Het lijkt of we binnen de sport eindelijk ons 
Oedipale gemis vervullen, maar dat moment is eigenlijk al voorbij zodra 
de jouïssance zich aandient. Deze neiging tot transgressie kan gemakkelijk 
escaleren binnen de afgeschermde ‘regelgeleide praktijk’ die de moderne 
sport is, in combinatie met het ontbreken van een sacrale, helende 
inbedding. Het valt te verwachten dat het aantal misstanden zal blijven 
toenemen, zolang niet werkelijk wordt ingezien hoe de keerzijde van de 
sport, het ‘abjecte’, datgene wat er niet mag zijn, het functioneren van 
de sport bepaalt. De excessen in de sport zijn meer dan symptomen van 
haar pathologie; zij wijzen ons ook de weg naar katharsis, transformatie 
en heling. Dit vergt wel het besef dat sport de resultante is van een in 
essentie libidineus mechanisme, om niet verloren te raken in een almaar 
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uitdijende verzameling van regel- en controlesystemen, als ongerichte 
poging om de excessieve dimensie te keren.



//=

Epiloog

Dat een verborgenheid bewaard moet blijven opdat er onverbor-
genheid is, dat het vergeten gekoesterd moet worden opdat er her-
innering is: dat is de inspiratie, de muzische vervoering die de 
mens met woord en gedachte in overeenstemming brengt. Het den-
ken nadert zijn zaak alleen als het zich in die verborgenheid ver-
liest, als het zijn zaak niet meer ziet.
Giorgio Agamben, Idee van het proza

Wat was ook weer ‘de zaak’ waar het denken binnen deze studie zich op 
richtte? Hier aangekomen, aan het eind van mijn zoektocht en middenin 
de coronacrisis, weet ik het niet meer exact. Het lijkt of ik het doel van dit 
onderzoek vergeten ben, of er een waas overheen is gekomen. Natuurlijk, 
ik kan klinisch terugbladeren naar de Proloog om daar dan de volgende 
onderzoekvragen te vinden:

Centrale onderzoeksvraag
• Wat is de relatie tussen het dominante waarheidsvertoog over de moderne 

sport en de groeiende excessieve dimensie en %oortgaande instrumentali-
sering van de sport?

Deelvragen
• Hoe is het huidige ‘veld-van-weten’ over sport ontstaan en welke ontolo-

gische paradigma’s zijn hierin werkzaam sinds de geboorte van de 
moderne sport?

• Hoe zijn – vanuit deze !loso!sche archeologie – de zogenaamde 
‘mis standen’ binnen en hang naar instrumentalisering van de sport, 
anders te begrijpen?

• Welk pad strekt zich uit naar de toekomst om de evolutie van de moderne 
sport te ondersteunen en haar transformatieve potentie te bevrijden? 

Het beantwoorden van deze vragen zou de gebruikelijke, wetenschap-
pelijk geaccepteerde wijze zijn om een studie als deze netjes af te hechten. 
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‘Het net ophalen’ en ‘tot valide conclusies en aanbevelingen komen’, heet 
dat in academische termen. Dit proefschriB zou dan een nieuwe laag 
toevoegen aan het immanentievlak van de (sport-)9loso9e, waarmee een 
nieuwe grens getrokken zou worden. Daarmee zou ik onwillekeurig een 
volgend paradigma creëren, transcendent aan het immanentievlak van de 
(sport-)wetenschap. In lijn met Spinoza en Deleuze wil ik dit trachten 
te vermijden: “Chaque plan opère une sélection de ce qui revient en droit à 
la pensée, mais c)est cette sélection qui varie de l)un à l)autre. Chaque plan 
d)immanence est Un-Tout : il n)est pas partiel, comme un ensemble scienti-
!que, ni #agmentaire comme les concepts, mais distributif, c)est un ‘chacun’. 
Le plan d)immanence est ‘ feuilleté’.” (Deleuze G. e., 1==1, p. ;=). 

Deze studie wil geen nieuwe laag aanbrengen, maar het actuele denken 
over sport, de vigerende doxa, ingrijpend veranderen. Ik heb de heersende 
ontologische paradigma’s in het denken over sport willen ‘profaneren’, 
opdat zichtbaar werd hoe de aannames hierin de moderne sport in 
haar huidige vorm sanctioneren. Ik wil voorkomen dat dit proces van 
‘ungrounding’ waar deze archeologische analyse op gericht was, weer 
eindigt met een nieuw ontologisch fundament. Dit zou een kansrijke 
doorontwikkeling van de sport opnieuw blokkeren. Het is dus beter als 
de lagen voorlopig los blijven liggen.

Ten tweede zou ik met het lineair beantwoorden van de onderzoeks-
vragen ook voorbijgaan aan het proces waarin dit weten tot stand is 
gekomen, het leven dat deze zoektocht mogelijk heeB gemaakt. Immers, 
leven is immanent aan en ingesloten binnen het denken. Laten we een 
laatste zijstap maken om deze implicatie te bevatten. Zowel Deleuze 
als Foucault hebben aan het eind van hun leven hermetische teksten 
geschreven over de relatie tussen (hun) leven en (hun) 9loso9e. Foucault 
besluit zijn leven in verwarring, zo lijkt het althans bij het lezen van 
deze passage uit de tekst die hij in april 1=<; aanbiedt aan het Revue de 
Métaphysique et de Morale: “Does not the entire theory of the subject have 
to be reformulated once knowledge, instead of opening onto the truth of the 
world, is rooted in the ‘errors’ of life?” Citaat in (Agamben G., 1===, p. //1). 
Foucault zal op /? juni 1=<; overlijden; de genoemde tekst verschijnt 
in het voorjaar van 1=<?. De tekst bevat een complete omkering van 
Foucaults levens9loso9e, waarin leven tot dan toe werd gede9nieerd als 
‘een verzameling functies die weerstand bieden aan de dood’. En waarin 
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‘leven’ (het menselijk subject) erodeerde tot object van een biopolitieke 
disciplineringsmacht. 

Deleuze zal tien jaar later een vergelijkbaar proces doormaken. In 1==?, 
het jaar waarin hij in november zal overlijden, verschijnt Immanence : 
Une vie… in het Franse vaktijdschriB Philosophie. In dit artikel ontvouwt 
Deleuze zijn visie op de relatie tussen immanentie en leven. Hij beschrijB 
hoe vooral bij jonge kinderen, maar ook bij ouderen aan het eind van 
hun leven, goed is te zien hoe het individuele leven deel uitmaakt van één 
immanentievlak: “*e smallest infants all resemble each other and have no 
individuality… *e smallest infants are traversed by an immanent life that 
is pure potentiality…” Citaat in (Agamben G., 1===, p. /:0). Dit leven, het 
leven dat nog niet of niet langer meer geïndividueerd wordt, staat gelijk 
aan het naakte zoè, het vegetatieve leven dat pas in onze moderne tijd 
‘ingelijfd’ wordt binnen een instrumenteel politiek-economisch kader. 
Agamben beschouwt de nalatenschap van beiden als een indicatie voor 
‘the coming philosophy’: “… which will have to take its point of departure in 
the concept of life towards which the last works of both philosophers gesture.” 
(Agamben G., 1===, p. //0).

Deze studie wil recht doen aan Agambens appèl. De nu voorliggende 
kennis is ingebed binnen dertien jaar leven, waarin groei en verlies, succes 
en pijn, geluk en verdriet elkaar afwisselden. Al deze ervaringen zijn van 
invloed geweest op mijn denken over sport. In deze periode heb ik een 
beweging gemaakt van ‘binnen’ – in het hart van de sport – naar ‘buiten’; 
niet alleen kwam mijn actieve sportieve loopbaan ten einde, maar ik heb 
ook afscheid genomen van de geïnstitutionaliseerde macht binnen de 
sport in Nederland, sportkoepel NOC*NSF. De beweging die daaronder 
lag, was een toenadering tot ‘het veld’; de lokale praktijk waar sport en 
bewegen zich manifesteert. Een beweging waarin ik ook een zeker verlies 
moest accepteren; de magie van winnen en bepalen verloor z’n glans. 
Deze distantie bood ook ruimte aan een nieuw soort nabijheid. Ik kon 
dichter bij mijn ‘part maudite’ komen, het tekort vanuit mijn persoonlijke 
geschiedenis. Deemoed en (zelf)compassie vormden de bedding om te 
ervaren wat de onderstroom in de moderne sport teweegbrengt. En hier 
schaamte bij te voelen en verantwoordelijkheid in te nemen. Bij vlagen 
werd dit ‘mea culpa’ overvleugeld door een oordelend ‘ j’accuse’. Dit heen 
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& weer proces moest ik meerdere malen doorlopen om de innerlijke rust 
te bereiken waarin bijgaande inzichten konden rijpen.

Het besluit tot het expliciteren van dit weten in de vorm van een 
doctoraat dateert uit /01>. Een jaar waarin diverse onthutsende 
misstanden in de sport aan het licht kwamen. De tegenstelling tussen 
de ‘kracht van sport’ aan de ene kant, met haar positieve, karaktervor-
mende kwaliteiten, en aan de andere kant de keerzijde, met een groeiend 
aantal excessen en perversiteiten, deze merkwaardige spanning tekende 
zich scherper af dan ooit. De aanzet tot dit onderzoek is dan ook geboren 
uit wanhoop, in de hoop een radicale omslag tot stand te brengen, in mijn 
eigen leven en in de sport. Tegen beter weten in? De tijd zal het leren; wat 
goed is, zal van invloed zijn op de evolutie van (het denken over) sport. 
Maar ook als dit weten niet omarmd wordt, is er vanaf de publicatie van 
dit proefschriB een tijd %oor, gevolgd door een tijd na. 

Dit gezegd hebbende, is het nu tijd om op inhoud de balans op te maken 
van deze Kritiek van de Sportieve Rede. Het onderzoek heeB de bijzondere 
positie en de interne systeemdynamiek van de moderne sport willen 
blootleggen. Daartoe heb ik gezocht naar de ontologische paradigma’s die 
het weten over sport bepalen. Ik heb bewust gekozen voor een proces van 
‘ungrounding’ door het dominante weten te duiden vanuit het Andere, 
het ongekende in de moderne sport. Met deze beweging heb ik de 9guur-
lijke ‘beerput’, het negatief van de moderne sport willen insluiten, vanuit 
de overtuiging dat het ontkennen van deze katabole dimensie van de 
sport leidt tot verkramping ten aanzien van de ‘wicked problems’ die de 
sport overspoelen. En tenslotte heb ik met deze 9loso9sche archeologie 
een nieuw begrippenkader willen aanreiken om de huidige vraagstukken 
in en over sport anders te duiden. 

In deze Epiloog zal ik de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken 
nogmaals kort samenvatten, ook in onderling verband. Aansluitend volgt 
een exploratie van het potentieel van de moderne sport in haar huidige 
conditie. In hoeverre zijn er nog aangrijpingspunten voor transfor-
matie van dit hevig gesacreerde domein? Is een toekomst überhaupt nog 
denkbaar of stevenen we af op een implosie van de moderne sport? Ik sluit 
mijn tekst af met een aantal suggesties voor het vervolg.
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SAMENVATTEND OVERZICHT 

Hoofdstuk !
In het eerste hoofdstuk reconstrueerde ik de genese en doorwerking 
van het dominante ontologisch paradigma van ‘sport-als-spel’. We 
zagen hoe dit ideaalbeeld het conceptualiseren van de moderne sport 
nog steeds beheerst. Mijn vertrekpunt was de selectieve receptie van 
Huizinga’s Homo Ludens in het veld-van-weten over sport. Huizinga’s 
kritische reUectie in 1=:<, dat de moderne sport toen al geen spel meer 
was, is genegeerd binnen de brede receptie van Homo Ludens door de 
sport. Sindsdien beheerst de sport-als-spel mythe het denken over sport. 
Dit ontologisch paradigma is niet alleen het normatieve referentiekader 
voor de moderne sport, maar biedt ook een aantrekkelijk, samenhangend 
en onbetwistbaar vertoog over wat sport in essentie ís, en daarmee een 
‘onschuldige’ morele dekmantel voor de prestatiegerichtheid en techno-
cratie die de moderne sport feitelijk bepalen. 

We zagen verder dat het primaire breukvlak, het epistèmè onder 
het veld-van-weten over sport, aan het einde van de negentiende eeuw 
ontstond, bij de installatie van het ‘neo-Olympisme’. Op dat moment 
kon het proces van sporti9cering indalen binnen een eigen discursieve 
praktijk, die de state of exception sanctioneerde van de moderne sport, 
compleet met systeemeigen regels en rituelen. Het epistèmè onder deze 
nieuwe praktijk, dat de split voedt tussen wat gekend mag blijven (de 
canon) en wat ongekend wordt verklaard, bestaat uit het economisch 
positivisme, dat elke vorm van vitalisme afwijst. Deze epistemische split 
heeB binnen de moderne sport een spreidstand gecreëerd tussen twee 
waardensystemen die elkaar versterken. Ten eerste de beloBe van sport als 
spel, de hunkering naar deze bevrijdende ludieke cultus. Ten tweede het 
biopolitieke machtsparadigma dat de sport dankbaar heeB geannexeerd 
om het wilde, onaangepaste lichaam verder te disciplineren. De geïnter-
naliseerde vorm hiervan vormt het feitelijke motorblok van de moderne 
sport. De poging tot ‘renaissance’ van het romantische spelbegrip in de 
sport, tijdens de receptie van Homo Ludens in de jaren ’?0 tot ’20, vormde 
enkel een reproductie van de epistemische split aan het einde van de 
negentiende eeuw. Ook de kruisbestuiving met de fenomenologie heeB 
hier geen wezenlijke verandering in gebracht. Integendeel; de sportvariant 



/:; 7,#D--H

van de fenomenologie draagt bij aan een cartesiaans dualisme dat het 
proces van sterilisatie verhult en versterkt. 

Inmiddels is de binaire werking tussen de spelmatige en rituele sfeer 
binnen de moderne sport volledig uit balans. De rituele dimensie is 
geëxplodeerd, met als gevolg steeds meer massale, theatrale evenementen 
en een groeiende reeks codes en tribunalen. Door het ontbreken van de 
oorspronkelijke, nivellerende sacrale inbedding is de sport overmatig 
‘gesacreerd’ geraakt: alle activiteiten, participanten en waarden binnen de 
sport worden beheersd door het ‘insluitende uitsluitingsmechanisme’ van 
de biopolitieke macht. 

De archeologische analyse van het sport-als-spel paradigma maakte 
ook duidelijk hoe het ontstaan van de moderne sport een exponent was 
van een bredere, economisch gestuurde disciplineringsoperatie. Het 
vanzelfsprekende primaat van het transcendentalisme in de wetenschap 
versterkte dit proces; het moderne weten vooronderstelt een transcen-
dentaal, waarnemend subject dat zichzelf als het ware ‘boven’ de omrin-
gende wereld en het eigen lichaam plaatst. Deze combinatie verklaart 
waarom de moderne sport ertoe over kon gaan het biologische lichaam, 
inclusief al z’n – ook excessieve – behoeBen, binnen haar afgeschermde 
state of exception te ‘ontheiligen’. De uitsluiting van het lichaam vormt 
de paradoxale prijs van de geboorte van de moderne sport, een praktijk 
waarin juist de kracht van het lichaam centraal staat. Deze wonderlijke 
ambiguïteit beheerst de moderne sport.

Hoofdstuk "
In het tweede hoofdstuk ontleedde ik het geheime, vooral in de ‘derde helB’ 
populaire ontologisch paradigma van ‘sport-als-seks’. De leidende vraag 
hier was: is sport werkelijk de sublimatie van ons onderdrukte libido? Het 
antwoord is ‘ja’, als we de moderne sport provocatief neerzetten als ‘fallus’ 
of ‘fetisj’, als de lacaniaanse Signi!ant van een onbewust en verdrongen 
domein, rijk aan masculien geladen beelden, metaforen, symbolen en 
rituelen. Dit is een negatieve invalshoek om de ware Orde van de Sport te 
ont-dekken. De rijkdom aan imaginaire identi9caties binnen de moderne 
sport komt alleen beschikbaar dankzij een collectief taboe, de negatie van 
de mens als zoè, als animaal lichaam. 
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Dit tweede hoofdstuk gaf zicht op een andere tragische component van 
de aporie van de moderne sport: enerzijds heerst er een ‘heilige afschuw’ 
voor de libidineuze krachten van het lichaam, terwijl deze driBen juist 
door dit verbod aan aantrekkingskracht winnen. Harding, onthouding 
en ascese zijn volgens de sportieve doxa nodig om zich tegen deze verlei-
dingen teweer te stellen, om zich te beheersen en de wil te stalen. Vanuit 
een immanentiestandpunt geldt echter: wat als abject deel (‘la part 
maudite’) is buitengesloten, functioneert vanuit deze exclusie juist als 
archè, als het ontologisch fundament dat de moderne sport tegen wil 
en dank bepaalt. Met andere woorden: wat van meet af aan onderdrukt 
werd, werkt ‘ondergronds’ nog altijd door. De traditionele psychoanalyse 
kan deze immanentie niet denken; het creëert zelfs een nieuw ontolo-
gisch dualisme, een structurele split tussen taal en subjectiviteit versus het 
lichaam en lichamelijkheid. En ook het subject vormt, hoewel structureel 
gespleten, via de Ander een transcendentale voorwaarde voor de latere 
individuatie. 

Aan het einde van hoofdstuk / nam ik dan ook afstand van de lacani-
aanse psychoanalyse. Het antwoord op de vraag of sport seks is, luidt 
uiteindelijk ‘nee’; de moderne sport valt niet te reduceren tot een cumula-
tieve sublimatie van verdrongen seksuele driBen. Een mens is meer dan 
zijn of haar Oedipale thema’s, meer dan het tekort van de Ander, meer 
ook dan een gepolitiseerde Homo Sacer. De exploitatie (‘use’) van het 
lichaam van sporters is, ondanks de imperatief van een gezonde leefstijl 
(zelfzorg), een interactieve relatie; de wederkerigheid tussen alle actoren 
in de sport vormt een collectief, ademend web van verlangensstromen, 
dat de sport als sociale praktijk draagt. Maar sport is geen fysieke seksua-
liteit in letterlijke zin. 

Naast dit besef werd in hoofdstuk / ook duidelijk hoe het transfor-
matieve vermogen van sport, de creatieve verlangensproductie, weer vrij 
kan komen. Métamorphisme blijB buiten bereik zolang de driBmatige, 
verspillende en instinctieve krachten van het lichaam worden beschouwd 
als een ongewenst, negatief element, dat uit de sport verbannen moet 
worden. De neuroscience, die ook in de sport een snelle opmars kent, 
is gebaseerd op een vergelijkbaar ontologisch dualisme als de psycho-
analyse: het primaat van onze psyche – binnen de psychoanalyse het 
onbewuste en binnen de neuroscience het brein – versus het verdrongen, 



/:> 7,#D--H

buitengesloten lichaam. Daarmee draagt de kritiekloze omarming van 
dit ‘neurocentrisme’ binnen de sportwetenschap onwillekeurig bij aan 
het versneld steriliseren en sacreren van de moderne sport.

Een kansrijke evolutie van de moderne sport is mogelijk als we nieuwe 
vrijplaatsen voor authenticiteit, lichamelijkheid en jouïssance in de sport 
activeren en profanerende ‘tegenhandelingen’ stimuleren. Zo activeren 
we het semiotisch potentieel van de sport, en daarmee de ethische 
dimensie van ‘use’ als zelfzorg (‘souci-de-soi’). Hierbij past wel een 
belangrijk voorbehoud dat in het tweede hoofdstuk naar voren kwam: de 
weg naar transformatie loopt niet via de verheerlijking van transgressie en 
het moedwillig overschrijden van grenzen en verboden, zoals zichtbaar 
binnen het voetbalgeweld en de romantisering van het lijden binnen 
bepaalde duursporten. Dergelijke doorgeschoten symbolisatiepraktijken 
voeden de verdere ‘verhitting’ van de moderne sport. Zeker vanwege 
het ontbreken van een helende sacrale inbedding; hierdoor versterkt de 
collectieve verering van het afzien en de opoTering juist de biopolitieke 
disciplineringsmacht van de sport.

Hoofdstuk #
In het derde en laatste hoofdstuk analyseerde ik de antipode van de sport-
als-spel mythe, namelijk het provocatieve ontologisch paradigma van 
‘sport-als-strijd’. In deze analyse stuitten we meer dan ooit op de verloren 
sacrale wortels van de moderne sport. In methodisch opzicht koos ik een 
radicaal vertrekpunt door juist het publieke vertoog over voetbal en de 
commerciële vechtsporten te analyseren. Beide zijn spectaculaire, geweld-
dadige contactsporten die door velen – ook sport ingewijden – niet (meer) 
als ‘zuivere’ sport worden beschouwd. De collectieve afschuw prevaleert.

Waar komt deze morele verontwaardiging vandaan? We zagen hoe de 
archaïsche sacrale dimensie van het Griekse agonisme verdwenen is bij 
de geboorte van de moderne sport eind negentiende eeuw. De Griekse 
sportieve agon gaf ruimte én betekenis aan lijden en oTers binnen een 
afgeschermde ‘heilige’ context, een ritueel kader waarin alle lichame-
lijke driBen gea\rmeerd mochten worden. De sacrale cultus bood 
bescherming en ‘holding’, waarbij de dood als risico werd geaccepteerd. 
Met het ontstaan van de moderne sport verdween deze mogelijkheid tot 
katharsis. De analyse in dit laatste hoofdstuk maakte op een andere manier 
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inzichtelijk hoe het weren van de verspillende, dionysische krachten van 
het lichaam uit de sport de disciplinering en economische exploitatie van 
het lichaam via sport heeB versterkt. Met het verlies van de archaïsche, 
‘helende’ sacrale oorsprong van de sport zijn diepe sporen geslagen in haar 
transformatieve vermogen. 

Op de tweede plaats werd ook duidelijk hoe het agonistische karakter 
van sport steeds meer gediskwali9ceerd is geraakt, met als gevolg een 
schizoïde verhouding tot sport-als-strijd. Want de negatie van het 
strijdlustige, in beginsel destructieve aspect van sport creëert juist een 
zucht naar transgressie, die de sport-als-spel mythe, noch de ‘fair play’ 
imperatief of het Olympisch idealisme kunnen keren. Deze transgressieve 
neiging kan gemakkelijk escaleren binnen de afgeschermde regelgeleide 
praktijk die de moderne sport is, zeker in combinatie met het ontbreken 
van een sacrale, helende inbedding. Bovendien maakte ook dit laatste 
hoofdstuk nogmaals duidelijk dat de jouïssance die we via sport ervaren 
in zichzelf al excessief is, omdat we onszelf, als verscheurd subject, in zo’n 
ervaring dreigen te verliezen. Anders gezegd: het lijkt of we binnen de 
sport eindelijk ons diepste gemis vervullen, tijdens een evenement, met 
een overwinning of mooie prestatie, maar dat moment is eigenlijk al 
voorbij zodra de jouïssance zich aandient. Hiermee ontstaat een voort-
durend streven naar herhaling, naar een volgende agonale climax; een 
structurele aYankelijkheid die nooit werkelijk tot vervulling leidt.

En tenslotte concludeerde ik in het laatste hoofdstuk dat er nog 
een tweede schizoïde spanningsveld actief is binnen het ontologisch 
paradigma van ‘sport-als-strijd’. Dit vertoog legitimeert dat de ‘wil tot 
winnen’ als doel van de strijd, meer en meer doel op zich is geworden 
binnen de moderne sport. Deze teleologische wending staat haaks op de 
deontologische grondtoon van het neo-Olympisme, met haar uitdijende 
reeks van ver- en geboden. Ook het keer op keer verkondigen van de sport-
als-spel mythe helpt niet om de inmiddels doorgeschoten dominantie van 
de wil tot winnen te keren. En juist omdat een helende, sacrale bedding 
ontbreekt, blijB het doel in de sport verengd tot meedoen (‘sport-als-spel’) 
of winnen (‘sport-als-strijd’). 
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CONCLUSIES
Zonder een nieuwe statische grens te willen trekken, wil ik aan het eind 
van deze studie toch de volgende samenhangende conclusies trekken:

1. De moderne sport is ontstaan vanuit een epistemische split tussen een 
economisch utilitaristisme versus een utopisch idealisme. De resul-
tante was een nieuwe sociale praktijk, een state of exception, die alle 
actoren insluit via een biopolitiek disciplineringsprogramma.

/. Het negatief van de moderne sport – de 9guurlijke ‘beerput’ – bevat 
de verbannen vitalistische, dionysisiche en agonale krachten; als niet 
doorleefde archè toch bepalend voor de zichtbare actualisaties van 
sport: ‘meedoen’ en ‘winnen’.

:. De prijs van deze ‘insluitende uitsluiting’, van het aantrekkelijke 
spektakel dat de moderne sport tegenwoordig is, wordt gevormd door 
het wilde, naakte lichaam, het zoè. Anders gezegd: de moderne sport 
weert het lichaam in z’n volle vitaliteit.

;. De excessieve dimensie van de moderne sport is een verkrampte, 
doorgeschoten expressie van het conatieve streven van het abjecte 
deel. Vanuit immanentie gedacht, vormt ook deze keerzijde van de 
sport één van haar actualisaties.

?. Omdat de archaïsche, nivellerende sacrale wortels van de sport in de 
moderniteit verloren zijn gegaan, steriliseert en sacreert de moderne 
sport in hoog tempo, waarbij haar transformatieve vermogen steeds 
meer onder druk komt te staan.

POTENTIE 
Vanuit de voorgaande analyse wordt pijnlijk duidelijk hoe de moderne 
sport, gevormd door krachtige in- en uitsluitingsmechanismen, zelf een 
voedingsbodem biedt voor allerlei vormen van grensoverschrijding. En 
het tragische is dat deze dynamiek niet van buitenaf komt, maar het 
product is van de sport zelf. Zolang niet werkelijk wordt ingezien hoe de 
‘abjecte’ keerzijde van de sport, datgene wat er niet mag zijn, het functi-
oneren van de sport bepaalt, zal het aantal misstanden verder toenemen. 
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Maar kunnen we de banaliteit van de moderne sport, met haar theatrale 
rituelen en barokke beeldtaal, niet gewoon accepteren en beschouwen 
als het noodzakelijke gevolg van een onttoverde wereld? Zeker kan dat, 
maar dan moeten we wel de misstanden in en rond de sport voor lief 
nemen. Het geweld, de corruptie, de doping en het seksueel misbruik. 
Aanzwellende transgressie vormt de prijs van een gesteriliseerde sportieve 
praktijk. En als we dit niet accepteren, wat dan? Waar gloort het licht?

Zoals ik aangaf, zijn ‘meedoen’ en ‘winnen’ in de moderne sport de 
zijnstoestanden die openlijk geactualiseerd worden. En ook de keerzijde 
van de sport, de zogenaamde ‘beerput’, heb ik hier benoemd als actuali-
satie. Maar als dit de actualisaties zijn, wat is dan de potentie van sport? 
Uit mijn betoog in hoofdstuk : volgt dat deze in ieder geval niet bestaat 
uit verliezen of uit het ascetisch ideaal. In beide gevallen lijkt nog iets 
wezenlijks te ontbreken, een dimensie die ook het niet-kunnen insluit, de 
potentie om niet te handelen. En precies deze dimensie vormt de sleutel 
naar de toekomst voor de moderne sport. Maar hoe valt deze dimensie 
ooit te benaderen? Ik waag hier een poging door, in navolging van het 
proces van ‘ungrounding’ binnen deze 9loso9sche archeologie, nu met 
andere, niet-oordelende ogen naar de keerzijde van de sport te kijken. De 
excessen zijn meer dan symptomen van haar pathologie, weggestopt in de 
beerput; zij wijzen ons ook de weg naar katharsis en heling. Binnen de sport 
heerst een enorme handelingsverlegenheid om haar excessieve dimensie 
onder ogen te komen. Er wordt van alles geprobeerd, van gedragscodes 
tot cameratoezicht, handhaving en pedagogische programma’s, maar in 
essentie wordt de keerzijde op afstand gehouden. We deinzen terug voor 
deze ‘beerput’ van de moderne sport. 

Laten we hier nogmaals naar kijken. Want toont zich niet juist in 
dit collectieve on%ermogen, in dit niet-kunnen, de impotentialiteit van 
de sport, dat bijzondere begrip van Giorgio Agamben? Potentialiteit 
(‘dynamis’) staat volgens Agamben – daarin schatplichtig aan Aristoteles 
– altijd in relatie tot onvermogen (‘adynamia’), tot de potentie om iets 
ook niet te kunnen. In het ervaren van haar collectieve onvermogen kan 
de potentie van de moderne sport – getransformeerd – vrijkomen: 

“*e greatness – and also the abyss – of human potentiality is that it is !rst 
of all potential not to act, potential for darkness… Radical evil is not this or 
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that bad deed but the potentiality for darkness. And yet this potentiality is 
also the potentiality for light.” 
(Agamben G., 1===, p. 1<1). 

Met andere woorden: juist door de handelingsverlegenheid in de sport 
te omarmen, het vacuüm waar de actualisaties van de sport omheen 
draaien, wordt het mogelijk haar potentie te ontsluiten. Dit vergt wel de 
bereidheid en moed om het duister in de sport te erkennen, om bewust 
contact te maken met haar ‘potentiality for darkness’.

Deze studie vertegenwoordigt een poging om dit contact te leggen, 
om zodoende de dimensie van potentialiteit in de sport te activeren. Ik 
heb dit onder meer gedaan door juist de meest geperverteerde represen-
taties van de moderne sport, zoals het moderne voetbal en de commer-
ciële vechtsporten, in te sluiten en niet te veroordelen. Hiermee heb ik het 
sacrerende mechanisme willen doorbreken van de ‘uitsluitende insluiting’ 
die de moderne sport als biopolitieke macht sanctioneert. Immers, het 
bagatelliseren en negeren van de excessieve dimensie van sport installeert 
een ‘onverantwoordelijkheidszone’ die niet voorbij goed en kwaad ligt, 
maar ervoor. Als we niet werkelijk bereid zijn te onderkennen dat ook de 
moderne sport als state of exception een menselijk product is, groeit deze 
‘grijze zone’ en zullen de misstanden blijven toenemen. 

Maar waaruit bestaat dan de potentialiteit van de sport? Ik wil hier, 
aan het eind van mijn zoektocht, het begrip ‘overgave’ naar voren schuiven 
als de sleutel naar de verborgen potentie van sport. In dit complexe, 
meerledige begrip komen diverse bewegingen samen. Ten eerste het accep-
teren; het aanvaarden van verlies, van het niet-kunnen, van fysieke en 
mentale grenzen. We hebben gezien dat de moderne sport wordt gedomi-
neerd door een beheerdrang zonder weerga, waarbij ‘overgave’ een no-go 
is. Er is altijd streven, willen controleren, disciplineren, (over)winnen, er 
is geen berusting. Overgave biedt toegang naar een veld waarin we deze 
beheerdrang loslaten, waarin we ons overgeven aan het ongekende van de 
moderne sport. In deze chora van de sport, het semiotische deel, bevinden 
zich de verloren geraakte sacrale wortels van de sport, en daarmee haar 
agonistische, trans9guratieve kracht. Overgave aan het métamorphisme 
van het lichaam, met z’n destructieve maar ook herstellende krachten, 
daarin ligt een beweging besloten naar een hedendaagse helende sacrale 
bedding, de kerkgang voorbij.
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Dit is een opvatting van potentialiteit die het onvermogen in de sport 
liefdevol a\rmeert: “Contrary to the traditional idea of potentiality that 
is annulled in actuality, here we are con#onted with a potentiality that 
conserves itself and saves itself in actuality. Here, potentiality, so to speak, 
survives actuality and, in this way, gives itself to itself.” (Agamben G., 1===, 
p. 1<;). Via het begrip ‘overgave’ wil ik dit vermogen activeren binnen 
de sport, het vermogen om zich over te geven aan de potentie binnen de 
actualiteit van de sport. Langs deze weg kan een nieuwe ‘vorm-van-sport’ 
ontstaan.

Samengevat: de bereidheid tot overgave biedt de sleutel tot het vinden 
van een nieuw evenwicht tussen de anabole, steriliserende en katabole, 
verzengende krachten, beide inherent aan sport als conatief streven. In 
lijn met Spinoza, Deleuze en Agamben, wil ik sport hier herde9niëren 
in termen van conatus (bestaansdrang), waarmee ook het zoè, het wilde 
lichaam, verstoten uit de moderne sport, weer kan worden ingesloten. 
Vanuit een immanentie standpunt beschouw ik de overgave (potentie) als 
onlosmakelijk onderdeel van de conatus die de moderne sport in ultimo 
manifesteert. Daarbij geldt dat ‘overgave’ niet transcendent is aan sport 
als conatief streven, maar immanent. Anders gezegd: voor wie wil, ligt de 
verborgen potentie van de moderne sport voor het oprapen. 

SUGGESTIES VOOR VERVOLG
Dit proefschriB bevat een ‘ongemakkelijke waarheid’, niet alleen voor de 
talloze believers in de kracht van sport, maar zeker ook voor de gevestigde 
orde binnen het apparaat van de moderne sport, zoals coaches, bestuurders 
en sportonderzoekers. Enkel vanuit overgave aan het niet-kunnen in de 
sport komen de inzichten beschikbaar en wordt het mogelijk de trans-
formatieve potentie van sport in te zetten en de weg te banen naar een 
toekomstige ‘vorm-van-sport’. Hoe kan dit vertaald worden naar een 
vervolg?

!. Wijsgerige verdieping
Het gehanteerde methodisch kader, een 9loso9sche archeologie 
gebaseerd op immanentie, zou aan rijkdom winnen bij een verdieping 
van de wijsgerige bronnen. Met name de integratie van het denken en 
instrumentarium van Giorgio Agamben behoeB een vervolg, inclusief 
een vergelijking met de receptie door collega 9losofen. 
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Vooral de ambiguïteit van het vocabulaire op het gebied van sacra-
liteit vergt een nadere doordenking, zeker in relatie tot de moderne sport. 
Profaneren en sacreren zijn cruciale begrippen binnen het denken van 
Agamben. Beide (vermeende) polariteiten kennen zowel een ‘profane’ 
(wereldse) als ‘sacrale’ (gewijde) betekenis. Profaneren heeB als intentie: 
teruggeven aan het vrije, gemeenschappelijke gebruik van wat hiervan via 
een sacrerend ritueel gescheiden is geraakt. Voor de moderne sport geldt 
de uitdaging, het profanerende spelaspect van de sport weer vrij te maken 
van de gesacreerde sterilisatie van de sport. Dit verder exploreren zonder 
terug te vallen in een naïeve romantische regressie, die opnieuw sacreert, 
daar ligt de immense ethische opgave voor de sport9loso9e.

". Valorisatie
De conclusies van deze 9loso9sche analyse zijn relevant voor de sportwe-
tenschap in brede zin, zoals bewegingswetenschappen, sportsociologie, 
sporteconomie en sportpsychologie, maar ook voor alle toepassingsge-
richte onderzoeksprogramma’s in en over sport. De ontmaskering van het 
huidige veld-van-weten als ‘actor’ bij het ontsporen van de moderne sport, 
bijvoorbeeld door het negeren van de inherent destructieve dimensie van 
de moderne sport, wil oproepen tot een discussie over de onaYanke-
lijkheid en het kritisch vermogen van de sportwetenschap in haar huidige 
vorm. Het traditionele transcendentalisme binnen de sportwetenschap 
verhindert het innemen van een reUexieve positie binnen het immanen-
tievlak van de sport(wetenschap). Een proces van valorisatie kan enkel 
op gang komen als er minimaal bereidheid bestaat, te reUecteren op de 
eigen rol binnen het sportonderzoek als discursieve praktijk. Ook deze 
beweging vergt overgave.

#. Instrumentalisering
In de Proloog presenteerde ik voor dit onderzoek als probleemstelling 
twee sporen: de groei van de excessieve dimensie van sport en de toene-
mende instrumentalisering van de sport. Terugkijkend, moet ik consta-
teren dat het laatste spoor minder aan bod is gekomen in dit proefschriB, 
terwijl het vertoog hierover minstens zo actueel en relevant is. Door velen 
wordt de inzet van sport voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken 
tegenwoordig gezien als de ‘redding’ van de moderne sport. Hoewel het 
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inzetten van ‘sport als middel’ binnen de sportgemeenschap zelf lange 
tijd als vloeken in de kerk werd gezien, is nu ook op institutioneel niveau 
een proces naar verdergaande instrumentalisering gaande. Het zou 
interessant zijn dit proces te vergelijken met de transitie van de liturgie, 
zoals door Agamben beschreven in From Mystery to E$ect (Agamben G., 
/01:, pp. /=->:). Kort samengevat, typeert hij dit proces als de in generieke 
zin beslissende overgang van ‘energeia’ (daad, handeling) naar ‘opera-
tivity’ (eTect). Het mysterie van de liturgie, het oTer (sacrament) van 
Christus, is in de loop van de tijd, via diverse theologische vertaalslagen, 
gewijzigd in het collectief ervaren en getuige zijn van het ‘eTectum’ (in de 
zin van: ‘Wirklichkeit’, eTectiviteit) van dit mysterie: “… being coincides 
without remainder with e$ectiveness, in the sense that it does not simply 
exist but must be e$ectuated and actualized.” (Agamben G., /01:, p. ;2). 
De gelijkenis met het proces van instrumentalisering in de sport en het 
primaat dat tegenwoordig aan het realiseren van ‘impact’ via sport wordt 
gehecht, verdient een nadere analyse.

%. Naar een dynamische (wordings-)ontologie van de sport
Het proces van ‘ungrounding’ waar dit proefschriB de neerslag van 
vormt, was beoogd als opmaat naar een nieuwe dynamische ontologie van 
de sport. In hoeverre is dat gelukt en welk vervolg is geboden? Mijn studie 
kan beschouwd worden als eerste aanzet tot een fundamentele herijking 
van de ontologische paradigma’s die de moderne sport dragen. Dat is ook 
precies het doel van 9loso9sche archeologie: “In other words, archaeolo-
gical regression is elusive: it does not seek, as in Freud, to restore a previous 
stage, but to decompose, displace, and ultimately bypass it in order to go back 
not to its content but to the modalities, circumstances, and moments in which 
the split, by means of repression, constituted it as origin.” (Agamben, /010, 
p. 10:). Daarmee is deze studie in zichzelf al een profanerende operatie. 
Ik heb laten zien hoe de moderne sport als ‘apparaat’, inclusief de discur-
sieve praktijk binnen de haar sanctionerende schillen, zichzelf op het spel 
zet door ten dienste te staan van een anti-vitalistisch biopolitiek disci-
plineringsproces. De receptie van deze ongemakkelijke waarheid over 
sport kan het begin zijn van een nieuw veld-van-weten over sport. Of het 
ontwikkelen van een dynamische (wordings-)ontologie daarbij past, laat 
ik graag aan anderen.
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Dankwoord

Op de eerste plaats wil ik promotor Marc Van den Bossche hier hartelijk 
danken voor zijn vertrouwen in mijn werk en de Vrije Universiteit 
Brussel voor de soepele samenwerking in de eindfase van dit doctoraat. 
Mijn oud-collega’s aan de Radboud Universiteit dank ik voor hun inspi-
ratie en feedback, in het bijzonder René ten Bos, Machiel Karskens, Paul 
van Tongeren, Harm Boukema, Laurens Landeweerd, Margriet Hovens 
en Willem van der Kuijlen. Ype de Boer dank ik voor het sparren over 
het oeuvre van Giorgio Agamben. Het Netwerk Sport9loso9e bood 
een klankbord op niveau om mijn inzichten te toetsen; dank dus Guus 
Heijnen, Aldo Houterman, Ron Welters, Jan Vorstenbosch en Nathanja 
van den Heuvel. Voortrekkers Ivo van Hilvoorde en Johan Steenbergen 
dank ik voor het delen van hun ervaringskennis en de stimulans om mijn 
kritische invalshoek te presenteren. 

Van de vele (sport)vrienden en oud-collega’s met wie ik mocht sparren, 
wil ik hier vooral bedanken: Cees van Loon, Yvonne Turenhout, Philip 
Wagner, Huub Stammes, Hans Koeleman, Marijke Fleuren, Karin Raes, 
Eelco Derks, Raf Willems, Guus van Holland, Adri Broeke, Jaap de 
Graaf, Mady Tims, Perry Leijdsman, Jan de Leeuw, Annet Tiessen, Agnes 
Elling, Albert Roelsma en Randi Vat, Pieter Laban, Mark Schuurman, 
Cees Vervoorn, Benny van den Broek, Honoré Hoedt, Johan Annema, 
Geert-Jan Venekamp, Frans Rinsema, Erik van Westen, Alie Boorsma, 
Huibert Brands, Henk Boeschoten, Astrid Cevaal, Sjoerd van Tiel, Bea 
Lintsen, Bob Roest, Wim Cassée, Margreet Drijvers, Gea Groenendijk en 
Arjan van Drielen. Jaap Toorenaar stond mij bij met het Grieks en Justin 
Lewis met het Engels. Ik vergeet nu vast een aantal mensen en hoop dat 
jullie mij dit vergeven. Panta Rei.

Tot slot: de belangrijkste steun door de jaren heen kwam vanuit de 
familiekring. Ik dank mijn beide ouders voor de bedding die mij in veel 
opzichten heeB gevormd. Mijn moeder (RIP) voor haar streven, ondanks 
alles. Mijn vader voor zijn liefde en ruggengraat. Inèz, ook jouw bijdrage 
is van grote waarde geweest. Mijn drie broers dank ik voor hun steun 
en vertrouwen, ook al was ik de jongste; Jan Michiel voor de discipline, 
Taco voor de inspiratie en Jeroen voor de jazz. De komst van zoon Lars 



/?< N()&W--"*

en dochter Robin is doorslaggevend geweest voor mijn vertrouwen in het 
leven. Cuno dank ik voor de solidariteit binnen het ouderschap, altijd 
paraat en betrouwbaar. En Han, zonder jouw liefde en geduld was deze 
these überhaupt niet tot stand gekomen. 


