Ramón Spaaij is bijzonder hoogleraar sportsociologie aan de UvA.
Daarvoor komt hij twee maanden per jaar over vanuit Melbourne. Hij
doet onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van sport.
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Sarphati

S

oms is een naam algemeen bekend, terwijl
weinig mensen weten
wie de persoon erachter
eigenlijk is. Sarphati is zo’n naam.
Vrijwel geen Amsterdammer die
ik het vroeg wist te vertellen hoe
die naam verbonden is met de gezondheid van Amsterdammers.
Samuel Sarphati (1813-1866) was
een Joodse Amsterdamse arts die
al in zijn studententijd een prijs
kreeg voor voedingsonderzoek.
Hij werd armenarts in Amsterdam
in 1840, een tijd waarin ondervoeding en infectieziekten als cholera
en tuberculose ervoor zorgden dat
de gemiddelde levensverwachting van de bewoners van de toenmalige ‘krachtwijken’ niet veel
meer was dan 35 jaar.
Sarphati was een pionier in het
denken over ziekte vanuit volksgezondheidsperspectief. Hij
streed voor betere huisvesting en
afvalscheiding, omdat volgens
hem schone lucht, schoon water
en zonlicht mensen gezonder zouden houden.
In 1856 richtte hij de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken
op. De eerste mechanische broodfabriek in Nederland, in Vijzelstraat 28, had als doel brood goedkoper te kunnen produceren voor
de armen. Het benodigde geld
voor de fabriek kwam, heel mo-

D

opingschandalen in de
wielersport, vechtende
amateurvoetballers en
natuurlijk het dodelijke
incident met grensrechter Richard Nieuwenhuizen als toppunt. De media staan bol van negatieve incidenten in de sport.
Toch kan sport ook bijdragen aan
het verbinden van groepen mensen.
Bijzonder hoogleraar Ramón Spaaij
doet onderzoek naar de effecten van
sport op de maatschappij en vice versa. Volgens hem kan de sportsociologie een belangrijke bijdrage leveren
aan het verklaren en vervolgens ook
tegengaan van problemen in de
sport.
Die excessen in de sport, van bedrog
tot geweld. Hoe zijn die te verklaren?
“De commerciële belangen zijn in
de afgelopen decennia enorm toegenomen en de druk op kinderen om te
presteren is bovendien heel hoog. Als
iemand dan een beslissing neemt
waar je het niet mee eens bent, krijg
je soms een reactie van ‘ik pik het
niet’.”
Neemt het aantal incidenten in de
sport toe?
“Het is iets van alle tijden. We hebben het wel eens over de vriendschappelijke olympische gedachte,
maar ook bij de eerste Spelen was al
sprake van omkoping en bedrog. Persoonlijke en nationale trots hebben
altijd een rol gespeeld in de sport. Uit

Arme Amsterdammers
sterven circa zeven jaar
eerder dan anderen

‘Wij lijken steeds minder
goed tegen geweld te
kunnen in deze tijd’
onderzoek blijkt niet dat het aantal
incidenten in de sport is toegenomen.
Juist niet.”

Waarom lijkt het in een sport als voetbal vaker fout te gaan?
“Voetbal is een volkssport waar veel
verschillende groepen aan meedoen
die in het dagelijkse leven niet altijd
even veel met elkaar te maken hebben. Dan kan een wedstrijd ook een
sociale strijd worden. Hoewel het
aantal incidenten bij voetbal inderdaad hoger is dan bij andere sporten,
voetballen de meeste sporters met
veel plezier.”
“Juist mensen die niet voetballen,
denken dat agressie en asociaal gedrag daar hoogtij vieren. Ook dat
heeft te maken met sociale strijd: hogere maatschappelijke kringen die
neerkijken op hoe het er bij voetbal
aan toe gaat.”

Jaap Seidell

‘In sport liggen agressie
en bedrog altijd op de loer’

Vanwaar dan die morele verontwaardiging?
“Als iemand overlijdt, zoals in het
geval van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, gaat dat natuurlijk veel
te ver. Maar dat zegt ook iets over onze maatschappij, want wij kunnen
ook veel minder goed tegen geweld,
we zijn daar gevoeliger voor geworden.”
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Hoe zit dat met andere sporten?
“Incidenten zie je niet alleen bij
voetbal. Hoewel van een andere orde,
zijn de recente dopingschandalen bij
het wielrennen ook excessen die
voortkomen uit een cultuur waar
presteren en commerciële belangen
belangrijker zijn geworden dan de
sport zelf. En sporten als zwemmen
en atletiek, waar een intensieve en
persoonlijke relatie tussen coach en

sporter nodig is, zijn bijvoorbeeld bevattelijker voor seksuele intimidatie.”
Waar ligt volgens u de kracht van
sport?
“Het is niet alleen gezond, het
speelt vaak ook een belangrijke opvoedende en integrerende rol in onze
samenleving. De Cruyff Courts en de
openbare sportveldjes van de Ri-

chard Krajicek Foundation zijn succesvolle voorbeelden waarbij sport
jongeren in een buurt verbindt.”
Wat wilt u laten zien in uw onderzoek
in de komende jaren?
“Ik denk dat we naar een realistischer beeld van de maatschappelijke
effecten van sport toe moeten. Sport
kan groepen verbinden, maar juist
omdat sport zo belangrijk is geworden, liggen agressie en bedrog altijd
op de loer. Ik ga bijvoorbeeld onderzoek doen naar de voetbalamateursport. Beleidsmakers hebben ook
vragen hoe zij excessen kunnen voorkomen. Naast meer theoretisch onderzoek wil ik daar ook zeker een bijdrage aan leveren.”

dern, tot stand door crowdfunding en maakte het mogelijk de
prijs van brood met dertig procent
te verlagen.
Sarphati had bedacht dat mensen ziek werden van ‘ongaar en
slecht doorbakken brood dat als
een klomp of een bal in den maag
komt’. Zijn goedkopere ‘veerkrachtige en holklinkende’ brood
moest hiervoor een oplossing bieden. Ook zorgde hij voor de afschaffing van de dubbele belasting op koosjer vlees. Hierdoor
konden de veelal ondervoede bewoners van de arme Joodse wijken meer brood en vlees eten.
Geschat wordt dat door de door
Sarphati bedachte maatregelen
op het gebied van hygiëne en voeding de gemiddelde levensverwachting in een paar decennia
met wel vijftien jaar toenam.
Amsterdam kent nog grote gezondheidsverschillen. Arme Amsterdammers gaan tegenwoordig
circa zeven jaar eerder dood aan
‘welvaartsziekten’ dan meer welgestelden in de stad. Om daar wat
aan te doen is een plan in de geest
van Sarphati nodig.
Hoogleraren Anne-Mei The (zorg en
dementie) en Jaap Seidell (voeding
en gezondheid) schrijven om
beurten over hun vakgebied.

