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Inleiding
Een gemiddelde zondag van mij ziet er ongeveer als volgt uit. Aan het einde van de ochtend
speel ik in een vriendenelftal een potje voetbal of sta ik in de sportschool. Als ik gevoetbald heb,
wordt er na de wedstrijd meestal gezellig met vrienden een biertje gedronken. Als ik gefitnessed
heb, bekijk ik daarna nog even mijn scores en voeg ik mijn progressie toe aan een applicatie.
Rond een uur of drie gaat iedereen naar huis, want er staan een aantal mooie sportevenementen
op de planning die we zeker niet willen missen. De NOS maakt het ons lastig vandaag, er is veel
keuze. De omroep kondigt aan dat de finale van Wimbledon vanaf nu via het internet te volgen
is. De reden daarvoor is dat de NOS graag de touretappe wil uitzenden. Tegelijkertijd kan men
op NPO 2 kijken naar de troostfinale van het WK, terwijl op de laatste publieke omroep over
vijf minuten het sportjournaal begint. Als de evenementen zijn afgelopen ga ik met een paar
vrienden nog even op het terras zitten en een hapje eten. Ik ben de enige die vandaag gesport
heeft, maar iedereen heeft zijn nikes aan en de meesten dragen een sportjack. Er worden
maaltijden met extra proteïne besteld en er wordt geen alcohol genuttigd. De meesten willen
graag wat ‘healthier’ leven. Om een uur of negen snelt iedereen weer naar huis, dit keer om in te
schakelen voor een rondje praatprogramma’s. Wederom is het onderwerp – het zal u niet
verbazen – sport. Ik sluit de avond af door nog even een online potje voetbal te spelen. Op de
spelcomputer laat ik mijn huisgenoot tijdens een potje FIFA alle hoeken van het veld zien. Tot
mijn genoegen win ik ruim en kan ik tevreden naar bed.
De complete dag bestaat uit sport. Ik sport met grote regelmaat, maar houd mij ook op
compleet andere manieren bezig met sport. Ook het sporten zelf wordt door mij op compleet
verschillende manieren beoefend. Vanuit deze context wil ik nadenken over sport en spel, want
er lijken zich hier een aantal spanningen of tegenspraken af te tekenen. Wat valt hierbij op?
Een eerste observatie: men hoeft de bank niet meer af om met sport bezig te zijn. Terwijl
fysieke sport lichamelijke activiteit vereist waarbij het gehele lichaam in het spel wordt gebracht,
geeft de virtuele omgeving de mogelijkheid om achterover te leunen op de bank en uitsluitend te
kijken naar sport. De digitale omgeving lijkt zo op gespannen voet te staan met lichamelijke
beweging. Toeschouwers en fans zijn van alle tijden, maar dankzij de verlokkingen van de
digitale omgeving lijkt deze groep groter dan ooit.
Als we de digitale wereld nader bekijken blijkt bovenstaande observatie niet zo eenduidig
te zijn als op het eerste gezicht lijkt. Sommigen onder ons blijven inderdaad gekluisterd aan de
buis, maar televisie, internet en sociale media stellen jongeren ook juist in staat om in aanraking
te komen met sporten waar ze anders nooit mee in aanraking zouden komen. Bovendien zijn er
in de virtuele omgeving nieuwe spelvormen ontstaan waarin fysieke activiteit wordt gestimuleerd
in een virtuele omgeving. De grote hype rondom Pokémon Go afgelopen jaar en de opkomst
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van virtuele spinninghallen, waarbij sporters virtueel worden ondergedompeld in de straten van
Los Angeles, vormen hier twee goede voorbeelden van.
Tegelijk lijkt de digitale wereld met de opkomst van gamen op spelcomputers ook een
ware concurrent te worden van de ‘traditionele sporten’. Gezien de wereldwijde toernooien,
competities en de noodzaak van veel uren training, spreekt men tegenwoordig ook wel over esports. Het gaat dan om een vorm van sporten die plaatsvindt in een virtuele ruimte. In plaats van
voetballen op het veldje wordt er gevoetbald op het scherm. Maar is gamen wel hetzelfde als
sporten of zijn er fundamentele verschillen? De naam e-sports lijkt te suggereren dat het hier om
een bepaalde vorm van sporten gaat en er geen strenge scheidslijn tussen beide bestaat. Toch zijn
niet veel mensen geneigd sporten gelijk te stellen aan gamen. Sporten is meestal een zware
fysieke lichamelijke activiteit, de gamer zit met een controller op een bureaustoel. Is dat een niet
een wezenlijk verschil? Of zal het onderscheid tussen gamen en sporten in de toekomst
vervagen?
Er zijn meer spanningen zichtbaar waarbij moderne techniek een belangrijke rol speelt.
Van oudsher behoren een strak trainingsschema, een streng dieet en een uitgebreide analyse van
de eigen sportactiviteiten tot de dagelijkse bezigheden van de topatleet. Maar digitalisering stelt
ook de amateursporter steeds beter in staat om op een professionele manier met sport aan de
slag te gaan. Ook de amateursporter analyseert inmiddels gretig zijn eigen sportdata en koopt
online voedingssupplementen om de spiergroei te bevorderen. Mede dankzij de moderne
techniek en de zogeheten ‘smart wearables’ zijn we steeds beter, makkelijker en vooral
goedkoper in staat onze eigen prestaties te analyseren en te beheren. De sportcomputer om mijn
pols houdt mijn snelheid en hartslag bij en de applicatie op mijn telefoon laat zien hoeveel
calorieën ik heb verbrand. De verbinding met internet zorgt er met populaire apps als strava voor
dat mijn hele wereld tot potentiele concurrent is geworden. Maar geniet de amateursporter nog
wel van zijn sportsessie? Is het gezond dat amateursporters op deze professionele manier met
sporten omgaan?
We stuiten zo op een aantal ogenschijnlijke paradoxen of regelrechte tegenstellingen.
Deze spanningen van de hedendaagse sport wil ik begrijpen. Daarvoor zullen we eerst een begrip
van sport op zichzelf moeten ontwikkelen. Hierbij richt ik mij op de ervaring van het sporten. Staat
er hier iets op het spel voor de sportervaring? Het lijkt logisch hiervoor de philoshophy of sport te
raadplegen. Deze filosofische vakwetenschap heeft zich immers als taak gesteld zulke vragen te
stellen en te beantwoorden. Maar het zal blijken dat de philoposhy of sport onvoldoende inzicht
verschaft om de beschreven spanningen te duiden. De culturele dimensie van sport krijgt daar
onvoldoende aandacht.
Daarom gaan we te rade bij de historicus Johan Huizinga en zijn cultuurhistorische studie
naar de homo ludens. We halen inspiratie halen uit de philosophy of sport, maar volgen een eigen pad
waarbij Huizinga de leidraad zal vormen. Met Huizinga wordt het spelelement van sport benadrukt.
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Dit doen we omdat de context, zoals die zojuist is beschreven, mogelijk geweld aan dit
spelelement doet. De masterthese is een verkenning van mijn intuitie dat het spelelement van
sport verloren dreigt te gaan. Ik heb hiervoor aansluiting gevonden bij Huizinga, want hij ziet dat
in zijn tijd het speelse karakter van sport geweld wordt aangedaan. Maar wat gaat er daarmee verloren
en wat is het belang van dat spelelement? Daar denkt Huizinga niet fundamenteel filosofisch over na.
In dit onderzoek wordt deze stelling van Huizinga filosofisch doordacht.
Het spelelement van sport vormt het object van de studie. Huizinga’s analyse van de spelende
mens is een cultuurhistorische beschouwing. In een uitgebreide uiteenzetting analyseert hij het
spelelement van culturen. Van de archaïsche samenlevingen tot aan de renaissance en verlichting,
onderzoekt de historicus de speluitingen van de cultuur. Mijn onderzoek zal meer de vorm
krijgen van een cultuurfilosofische beschouwing over sport.
De door Huizinga beschreven homo ludens nemen we als vertrekpunt om een aantal
fenomenologische en existentiële vragen te stellen. Ik zal verscheidene elementen en begrippen
uit de spelbeschrijving van Huizinga oppakken en deze filosofisch uitwerken, om zo langzaam
naar een begrip van sport en spel toe te bewegen. Net zoals de existentiële en fenomenologische
tak van de sportfilosofie grijp ik hiervoor vooral terug op Heidegger en Merleau-Ponty.
Desalniettemin ga ik een route bewandelen die ook grotendeels afwijkt van de werkwijze binnen
deze subdiciplines van de philosophy of sport. Teruggrijpend op denkers die buiten de existentiële
fenomenologie vallen zal ik trachten een integrale benadering van de spelende mens in de sport
te geven. Met deze integrale benadering probeer ik een oorspronkelijke zin van sport en spel
bloot te leggen, zodat we beter in staat zijn de spanningen in de moderne context van de
hedendaagse sport te onderzoeken.
Nadat het begrip van sport en spel is ontwikkeld, vervolgen we onze weg met een
reflectie op de hedendaagse context van sport, waar de stelling van Huizinga wordt hernomen.
Maar de historicus leefde in een andere tijd, een periode die hem ertoe bracht de rationele en
utilistische organisatie van de samenleving te analyseren. Ik ga de huidige context van sport
onderzoeken, zodat we in staat zijn een eigentijdse filosofische reflectie te geven. De
hedendaagse context van sport is in het begin van de inleiding geschetst. De moderne techniek
en (virtuele) consumptiecultuur vormen twee belangrijke culturele condities van de hedendaagse
sport. Ik richt mij met name op de moderne techniek. Deze begrijp ik als een proces van
digitalisering en virtualisering. Om te begrijpen wat dit proces voor de spelende mens betekent,
wordt teruggegrepen op inzichten uit de techniekfilosofie.
Uiteindelijk zijn we in staat om met het filosofisch begrip van sport en spel en de
bespreking van de hedendaagse context, Huizinga’s prikkelende these over sport filosofisch te
herformuleren. Dat wil zeggen: een cultuurfilosofische reflectie geven op de problematiek die in
het tweede deel naar voren is gekomen met betrekking tot het spelelement van sport. Is moderne
techniek een bedreiging voor het spelelement van de hedendaagse sport?
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In grote lijnen is de opzet van de masterthese daarmee als volgt: in het eerste hoofdstuk
wordt eerst toegelicht waarom ik Huizinga inzet en niet de philospohy of sport. Daarna bekijken we
Huizinga’s analyse van de spelende mens en ontwikkelen we filosofische vragen die ons helpen
om een begrip van sport en spel te ontwikkelen.
In het tweede hoofdstuk wordt aan de hand van Heidegger en Merleau-Ponty de
spelervaring onderzocht. Ik richt me daarbij op een analyse van de spelactiviteit. De eerste vragen
en begrippen die aan de hand van Huizinga zijn geïntroduceerd worden hier fenomenologisch
doordacht.
In hoofdstuk drie ga ik de inzichten uit de fenomenologie verdiepen door kenmerken van
Huizinga’s spelbeschrijving te doordenken die we onvoldoende terugzien bij Heidegger en
Merleau-Ponty. De ‘passieve’ kant van het spel - inspelen – staat in dit hoofdstuk centraal. Om
deze kant van het spel toe te lichten maak ik gebruik van Oswald Spengler en Ad Verbrugge.
In hoofdstuk vier onderzoek ik de relatie tussen spelen en vrijheid. De inzichten uit de
eerste hoofdstukken komen hier samen bij een analyse van het samenspel van zielsvermogens.
Via deze weg tracht ik in de eerste vier hoofdstukken een oorspronkelijke zin van sport en spel
bloot te leggen. Wat het betekent om te spelen in de sport.
In hoofdstuk vijf maak ik de sprong naar de eigen tijd en wordt de moderne context van
sport onderzocht. Hierbij begrijp ik moderne techniek als een proces van digitalisering en
virtualisering. Om dit proces te duiden grijp ik terug op de techniekfilosofie van Jos de Mul en de
cultuurfilosofie van Verbrugge. Ik onderzoek of sport een tegenkracht is in de hedendaagse
cultuur.
Tot slot kijk ik in hoofdstuk zes naar de wijze waarop moderne techniek een weerslag heeft
op sport en spel. Op deze manier vormt hoofdstuk zes een herneming van Huizinga’s stelling
over de teloorgang van het spelelement in de sport. Had Huizinga het bij het rechte eind en staat
het spelelement onder druk in de hedendaagse sport? Vormt dat een probleem en moeten we
ons hiertegen wapenen? Of hoeven we ons nergens zorgen over te maken?

H1 Huizinga en philosophy of sport
Voordat we de spanningen in de moderne sport onderzoeken dienen we een filosofisch begrip
van sport te ontwikkelen. De historicus Huizinga gaat hiervoor de leidraad gaat vormen. In het
eerste hoofdstuk wordt deze keuze beargumenteerd in een discussie tussen de philosophy of sport en
Huizinga.1 We beginnen met een bespreking van de sportfilosofie. Daarbij zal ik een korte
globale schets geven van de existentiële en fenomenologische tak van de sportfilosofie.
1

De philosophy of sport wordt vanaf nu sportfilosofie genoemd.
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Maar bij de sportfilosofie blijven een aantal zaken onderbelicht die we nodig hebben om
de sportervaring goed te duiden. Ik beschrijf eerst waarom de sportfilosofie weinig houvast en
richting voor dit onderzoek biedt. Vervolgens wordt toegelicht waarom we de overstap naar een
historicus maken om een filosofisch begrip van sport te ontwikkelen. Daarna wordt Huizinga’s
analyse van de spelende besproken. Zijn analyse van het spel biedt een aantal interessante
aanknopingspunten om sport te doordenken. Het zal blijken dat voor Huizinga spelen een eigen
en unieke activiteit is en dat we spelen omwille van het spelen zelf. Dit zal een belangrijk
uitgangspunt worden om sport te begrijpen. Aan de hand van zijn spelbeschrijving worden
vervolgens een aantal filosofische vragen ontwikkeld om het spelelement van sport te
doordenken. Met deze vragen gaan we in de volgende hoofdstukken aan de slag.

§1 Philosophy of sport
Onderzoek naar sport gebeurt vanuit verschillende wetenschappen en allerlei invalshoeken. De
filosofie vormt hier geen uitzondering op. Sinds in de loop van de vorige eeuw de philospohy of
sport een zelfstandige discipline is geworden, zijn er vanuit de meeste hedendaagse filosofische
stromingen wetenschappers die zich uitsluitend bezighouden met sport. De sportfilosofie is een
weidse discipline. Het handboek philospohy of sport van McNamee & Morgan (2015) bevat maar
liefst 22 hoofdstukken. Deze zijn onderverdeeld in filosofische stromingen en hoofdthema’s:
metafysica, ethiek, bio-ethiek, esthetiek, oosterse filosofie, feminisme, existentialisme,
fenomenologie, filosofie van de geest, etc. In al deze stromingen bestaat er een groep filosofen
die zich bezighoudt met sportonderzoek. Vanuit de ethiek buigt men zich over vraagstukken als
fair play of regelgeving. Vanuit de bio-ethiek worden human enhancement, doping en genetica in
relatie tot sport bevraagd. Vanuit de stroming filosofie van de geest bekommert men zich met
name over de status van het bewustzijn tijdens sporten. En de metafysische stroming onderzoekt
wat de essentie van een atleet is en bediscussieert of sport een strenge demarcatie heeft. Is het
bijvoorbeeld gerechtvaardigd om schaken een sport te noemen of is dat onzinnig? Een
filosofisch begrip van sport kan dus vanuit meerdere richtingen worden vormgegeven. Welke
richtingen helpen ons in het bijzonder verder?
In de inleiding heb ik aangegeven dat mijn masterthese de sportervaring wil doordenken,
zodat ik de spanningen in de hedendaagse sportwereld kan duiden. Daarvoor moeten we bij
uitstek te rade gaan bij de fenomenologie en existentiefilosofie. Ik beperk me hieronder tot een
korte weergave van de existentiële en fenomenologische benaderingen binnen de sportfilosofie,
omdat deze nog ruim aan bod komen in het volgende hoofdstuk. De fenomenologische
sportfilosofie wil sport vanuit de sportervaring begrijpen en niet objectiveren tot een
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‘mensonafhankelijke’ theorie.2 Ze is gefundeerd op het uitgangspunt dat er een domein van de
ervaring bestaat dat niet te herleiden valt tot het begrip van de fysiologie, biologie, neurologie of
psychologie (Eriksen, 2010). Men kan theorieën opstellen over de werking van onze
spieropbouw of een theorie formuleren over de aerodynamica van een bepaald sportpak. Maar
daarnaast is er de ervaring van sporten zelf. Het gaat de sportfenomenologie om de eerste-persoon
ervaring van sporten. De fenomenologie kan de ervaring uiteraard niet zelf nabootsen.3 Maar ze
ziet het als haar taak om de algemene structuren van de menselijke ervaring in de sport te
onderzoeken en zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven (Martinkova, 2011). In hoofdstuk twee
komt uitgebreid aan bod hoe dit precies in zijn werk gaat en wat de kracht is van de
fenomenologie ten opzichte van alternatieve wetenschappelijke benaderingen.
De fenomenologische sportfilosofie hangt nauw samen met de existentiële vraagstukken
rondom sport. Als we de fenomenologische sportfilosofie in navolging van Martinkova (2011)
begrijpen als ontologie (de beschrijving van de algemene structuren van de sportervaring), dan
kunnen we de existentiële sportfilosofie begrijpen als een reflectie hierop. Existentiële
sportfilosofen denken na over de implicaties van sport voor de zin en betekenis van ons
menselijk bestaan in zijn geheel. Sport wordt dan bijvoorbeeld begrepen als een activiteit waarbij
we onze angst voor de dood kunnen overwinnen, een diep gevoel van vrijheid ervaren of zin
ontlenen in een verder zinloos bestaan. De kracht van de existentiële subdiscipline is zoals
Aggerholm (2015) het verwoordt: “its ability to reveal a range of ways in which human beings
can find meaning and value in sport; rather than providing a systematic, analytical or absolute
account of sport’’. Met inzichten uit de fenomenologische en existentiële sportfilosofie kunnen
we proberen een oorspronkelijke zin van sport bloot te leggen en vervolgens kijken of deze botst met de
manieren waarop er tegenwoordig gesport wordt.
De existentiële en fenomenologische stromingen van de sportfilosofie zijn onze focus.
Ze lijken een goede ingang te bieden om de sportervaring te doordenken. Wat treffen we zoal
aan in de literatuur van deze jonge wetenschappelijke subdisciplines? Puttend uit grote
fenomenologische en existentiële werken - van voornamelijk Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre,
Camus en Dreyfus - buigen hedendaagse sportfilosofen zich in korte studies voornamelijk over
afzonderlijke existentiële en fenomenologische sportvraagstukken. Teruggrijpend op Heidegger
proberen sportfilosofen onder andere het verschil tussen alledaagse vaardigheden en de
vaardigheden van een atleet te doordenken (Breivik, 2013). Teruggrijpend op het
fenomenologische lichaamsbegrip van Merleau-Ponty proberen sportfilosofen de sportpraktijk
2 Belangrijk is dat de fenomenologie geen eenduidige methode of filosofische stroming is. Hetzelfde geldt daarom voor de
‘sportfenomenologie’. Maar de kracht van fenomenologisch sportonderzoek is in ieder geval het vermogen om zo dicht mogelijk
tegen de eerste-persoons ervaring van sport toe te kruipen (Breivik, 2013).
3 Ook de fenomenologie is een wetenschappelijke bezigheid, en in haar uitoefening is ze logischerwijs niet gelijk aan de
sportervaring. Desondanks probeert ze toch in de kritische reflectie ‘het ongereflecteerde’ in haar waarde te laten. Merleau-Ponty
noemt de taak van de fenomenologie dan ook het ‘gereflecteerde onreflecteerde herontdekken’. Vlg. Merleau-Ponty, FvdW, p. 8691
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op nieuwe manieren te begrijpen (Breivik, 2008). Ook de filosofie van Hubert Dreyfus biedt veel
aanleiding tot discussie binnen de sportfilosofie, vooral rondom de status van het bewustzijn
tijdens complexe sporthandelingen. Dreyfus’ (1980) bekende skill acquirement model - waarin hij
stelt dat de expert binnen een bepaald domein zonder mentale representaties handelt - vormt vaak
het uitgangspunt voor deze discussie. Soms gaat alles moeiteloos en vloeiend bij een sporter en
lijkt hij puur intuïtief te handelen, op andere momenten moet hij extreem geconcentreerd en ‘bij
de les’ zijn.

§2 De overgang naar Huizinga
De fenomenologen en existentiële denkers van de afgelopen eeuw bieden derhalve voldoende
inspiratie om sport filosofisch te doordenken. Maar er kleven voor ons onderzoek ook
problemen aan deze stromingen. Het belangrijkste wat ontbreekt is een cultuurfilosofische blik.
Wat het eigentijdse is van de sportervaring. De ervaring kent een tijdelijke en culturele
gesitueerdheid en dit ontbreekt in de ‘tijdloze’ beschrijving die de fenomenologie wil geven van
de sportervaring. Er worden weinig tot geen cultuurfilosofische reflecties gemaakt door de
fenomenologische sportfilosofen, iets wat ook te maken heeft met de methode zoals we nog
zullen zien. Men laat zich sporadisch uit over de cultuur, terwijl het mij juist om een spanning in
de hedendaagse cultuur te doen is. De aard van de vakwetenschappen lenen zich bovendien ook
niet voor een uitgebreide cultuurfilosofische reflectie. De korte publicaties in wetenschappelijke
tijdschriften richten zich met name op het herinterpreteren en toepassen van existentiële of
fenomenologische begrippen op de sportpraktijk, maar geven zelden een eigentijdse
cultuurbespiegeling. Voor zover dat wel gebeurt, wordt vrijwel altijd teruggegrepen op grote
inclusieve werken van denkers die zich hebben uit gelaten over de cultuur.
Het ontbreken van de culturele dimensie en de historiciteit bij de existentiële en
fenomenologische sportfilosofie is de belangrijkste reden waarom we de overgang maken naar
Huizinga. De culturele dimensie is onvoldoende verdisconteerd in de fenomenologische
sportfilosofie. De existentiële fenomenologie heeft weinig historisch vergelijkingsmateriaal,
aangezien dat niet in de aard van de methode ligt. Juist dat hebben we nodig bij een onderzoek
naar de hedendaagse sportervaring van onze cultuur. We gebruiken daarom de sportfilosofie om
een begrip van sport op te bouwen, maar we starten met iemand die de culturele en historische
dimensie van sport benadrukt: de historicus Johan Huizinga. Zijn studie naar de spelende mens
wordt het vertrekpunt van mijn overdenking.
In mijn literatuurstudie naar de sportfilosofie stuitte ik op het door Huizinga uitvoerig
onderzochte begrip spelen. Het spel vormt ook binnen de filosofie een populair thema. Niet
alleen onder continentale filosofen zoals Nietszche, Sartre en Ortega y Gasset is het een
veelbesproken begrip, we vinden het ook terug bij de late Wittgenstein en zijn beroemde
taalspelen. Toch is het de studie van Huizinga naar de spelende mens die voor ons het
8

vertrekpunt zal zijn. Omdat hij spel begrijpt als een wezenlijk kenmerk van de mens en een
cultuurhistoricus is, verschaft hij het geschikte gereedschap om de sportervaring uit te diepen.
Huizinga sluit met zijn fenomenologische spelbeschrijving goed aan bij de fenomenologie, maar
ontwikkelt ook een cultuurhistorisch perspectief met een interessante these over het spelelement
van onze cultuur. Huizinga als startpunt nemen betekent dat we sport vanuit het spelperspectief
onderzoeken.
Huizinga vormt het uitgangspunt en de leidraad, waarbij de sportfilosofie voornamelijk als
inspiratiebron zal fungeren. Ze zijn beide belangrijk. Huizinga levert de kapstok en de
sportfilosofie voorziet ons van jassen, sjaals en mutsen om aan de kapstok te hangen. Vanuit
Huizinga’s spelbegrip grijp ik terug op de grote existentiële en fenomenologische werken van
afgelopen eeuw en thema’s binnen de sportfilosofie.4 Voordat we daaraan toekomen, wordt nu
eerst Huizinga’s analyse besproken en aan de hand daarvan worden een aantal filosofische
vragen gesteld.

§3 Homo Ludens & de kenmerken van het spel
“In het spel ‘speelt’ iets mee, wat buiten de onmiddellijke zucht tot levensbehoud uitgaat, en in
de handeling een zin legt.”5 Met deze woorden opent Huizinga zijn beschouwing naar het ludieke
karakter van de mens. Spelen is niet uitputtend beschreven door te verwijzen naar een biologisch
of economisch nut, het heeft iets eigens, iets onherleidbaars. Het spel vormt voor de historicus
een herkenbare en volstrekt primaire categorie van het leven. Toch geeft hij aan dat het lastig is
om precies te verklaren wat spel is en waarom we spelen. Voor de een is het hele leven spel, voor
de ander is spelen uitsluitend een kinderlijke activiteit. Spel lijkt zich te contrasteren met ernst,
maar eenieder van ons weet dat het spel met grote ernst gespeeld kan worden.6
Verklaringen waarom we spelen worden vooral gegeven door de wetenschap. Ze poogt
het spel veelal te verklaren vanuit zijn biologische of psychologie functies. Zo heeft men getracht
de oorsprong van het spel te verklaren vanuit het overschot aan levenskracht of als een oefening
in zelfbedwang.7 Huizinga spreekt deze verklaringen niet tegen, maar bestempelt ze als partiële
verklaringen die slechts een deel van het spelen verklaren.
Door het spel als cultuurverschijnsel te begrijpen plaatst Huizinga zichzelf dichter bij
etnologen, antropologen en sociologen. Zij begrijpen het spel immers vanuit de
gemeenschapszinnen die erin schuilgaan. Voor hen legt het spel - met al zijn riten, culten,
feesten, festivals of wedkampen – sociale, geestelijke en heilige verbindingen. Het spel
bekrachtigt een kosmische bewogenheid of versterkt gemeenschapsbanden. Maar net als de
4 Ik ga ook een pad volgen waarbij ik afwijk van de existentiële fenomenologie en filosofen ga inzetten die in mijn ogen de
fenomenologische inzichten verdiepen. Naast de culturele dimensie heeft de existentiële en fenomenologische sportfilosofie heeft
nog een aantal blinde vlekken. Welke dat zijn wordt in het volgende hoofdstuk duidelijk.
5 Huizinga, Homo Ludens, p. 13
6 Ibid., p. 8-9
7 Ibid., p. 14
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biologische of psychologische verklaringen laten deze verklaringen de historicus enigszins
ontevreden achter. Ook de verklaringen van de sociale wetenschappen schieten volgens Huizinga
tekort. “Zij vragen: waarom en waartoe wordt gespeeld?”8 Telkens geschiedt het spel ten behoeve van iets
anders. “Tegenover elk der gegeven verklaringen blijft de vraag gelden: goed, maar wat is de
‘aardigheid’ van het spel? Waarom kraait de baby van plezier? Waarom verliest de speler zich in
zijn hartstocht, waarom brengt de wedstrijd een duizendkoppige menigte tot razernij?”9 Naast de
biologische zin, psychologische zin of gemeenschapszin, is er nog een fundamentele zin die
onvoldoende terugkomt in de wetenschappelijke verklaringen: de speelzin.
Voor Huizinga is het spel omwille van zichzelf en moet het vanuit zichzelf begrepen
worden. Het spel vormt een activiteit die onherleidbaar is en niet te reduceren valt tot de
biologische, psychologische of sociale functies die het dient. De mens heeft een natuurlijke neiging om
te spelen omwille van het spelen. Dit vormt voor hem de primaire betekenis van het spel. Als gevolg
hiervan zoekt Huizinga het spel zoals de speler het zelf tot zich neemt.10 Het gaat om spelen vanuit de
eerste persoons ervaring en hier zien we duidelijk zijn fenomenologische invalshoek terug. Dit
uitganspunt leidt ertoe dat hij in zijn studie met een opmerkelijke karakterisering van de mens
komt. Voor de Nederlandse Historicus Johan Huizinga is het wezenlijke van de mens niet zozeer
zijn denkvermogen, maar de mens is het dier dat een speelzin heeft. Het is de homo ludens, de
spelende mens.11
Om de spelactiviteit beter te begrijpen begint Huizinga vervolgens met het opsommen
van de belangrijkste kenmerken van de spelvorm. Deze geven ons een eerste inzicht wat het spel
is. Met zijn fenomenologische bril begint de historicus aan een treffende beschrijving van de
spelvorm. Om te beginnen is het spel een vrije handeling. “Bevolen spel is geen spel meer”, zegt
hij stellig.12 Men kan niet gedwongen worden om te spelen. Het vormt een belangrijk
uitgangspunt voor Huizinga. Het spel heeft een wezenlijk vrijheidskarakter, spelen is een uiting
van onze vrijheid. Het determinisme-vraagstuk - dat filosofen al eeuwenlang koppijn bezorgd laat hij liever ongemoeid. Mogelijk speelt het kind op ‘onderliggend niveau’ puur uit instinct en
volgens de wetten van de natuur, maar belangrijker voor Huizinga is dat het kind wil spelen en
tijdens het spelen vrijheid ervaart.13 Hoe we dit filosofisch kunnen begrijpen kom ik later op
terug.
Daarnaast valt het spel buiten het ‘gewone’ leven. Het is een verpozing van alledaagse
bezigheden “in een tijdelijke sfeer van activiteit met een eigen strekking.”14 Hieraan voegt
Ibid., p. 15
Ibid., p. 15
10 Huizinga, Homo Ludens, p. 19
11 Het gaat hier dan evenwel niet om een klassieke wezensbepaling. Dat zou op filosofisch niveau ook een problematische kant
met zich meebrengen, want Huizinga merkt op dat de speelzin ook bij andere dieren aanwezig is. Desalniettemin neemt het bij de
mens wel de hoogste vorm aan, omdat het de biologische functie ver overstijgt. Vlg. Huizinga, Homo Ludens, p. 15-20
12 Huizinga, Homo Ludens, p. 20
13 Ibid., p. 20
14 Ibid., p. 24
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Huizinga toe dat dit te maken heeft met het belangeloze karakter van het spel. “Het staat, als niet
het ‘gewone leven’ zijnde, buiten het proces van onmiddellijke bevrediging van noden en
begeerten.”15 Toch kan het spel als herhaaldelijk intermezzo ook zelf de maat van de dag gaan
bepalen, het leven dat ‘draait’ om dagelijkse spelbezigheden.
Het volgende kenmerk is de afgeslotenheid van het spel, zijn begrensdheid. “Het spel
‘speelt zich af’ binnen zekere grenzen van tijd en plaats.”16 Het spel kent altijd een bepaalde
ruimtelijkheid, een speelruimte met “zijn verloop en zin in zichzelf.”17 Elk spel vindt plaats in een
vooraf afgebakende speelruimte en loopt op een gegeven moment af. Spel is niet oneindig, het is
tijdelijk. Arena’s, veldjes, tonelen, rechtbanken, tempels, tafels, allemaal kunnen ze voor Huizinga
dienen als ‘afgebakend terrein’ of ‘gebannen grond’ voor het tijdelijke spel.
Een wezenlijk kenmerk van de tijd en ruimte van het spel zijn ritme en sfeer. Elk spel is
een ‘tijdelijke sfeer’ die spelers in vervoering brengt en een nadrukkelijk ritme tot uiting brengt:
“zolang het gaande is, is er beweging, heen en weer gaan, afwisseling, beurt, knoping en
ontknoping.”18
Op de tijdruimtelijke begrenzing volgt een belangrijk kenmerk van het spel volgens
Huizinga. “Ziehier meteen een nieuwe, nog meer positieve trek van het spel: het schept orde, het
is orde.” 19 Voor Huizinga schept het spel een tijdelijke volmaaktheid in een verwarde en
onvolmaakte wereld. Het spel “is vol van die twee edelste hoedanigheden, die de mens in de
dingen kan waarnemen en zelf kan uitdrukken: ritme en harmonie.” In de spelvormen zien we
evenwicht, balans, verstoring en rust, beurtwisseling en contrast. “Het spel bindt en verlost”,
aldus Huizinga.20
Het formele doel van het spel laat zich voor het overgrote deel door Huizinga
beschrijven aan de hand van twee cruciale aspecten. Het spel is een vertoning ‘van iets’ of een
wedstrijd ‘om iets’. Ze sluiten elkaar niet uit, men kan ook een strijd voeren en deze vertonen, of
een kamp zijn om wie het best in staat is iets te vertonen. Een eerlijke krachtmeting is belangrijk,
maar meestal vormen kans, toeval en het lot ook belangrijke kwalificaties van het spel. Mede
hierdoor is er vrijwel altijd een (in)spanning tijdens het spelen, maar een streven naar ontspanning. Men
moet aan de bak, pijn wordt geleden en angsten worden overwonnen: “er moet iets lukken, met
zekere inspanning.”21 Door de inspanning wordt de speler op de proef gesteld, fysiek of mentaal.
Maar het spel gaat ook gepaard met genot en opluchting. Tijdens het sporten zien we dit bij
uitstek, de lichamelijke wedijver, met spanning vooraf aan de wedstrijd en ontspanning achteraf.
Spel verenigt inspanning en ontspanning, pijn en genot, vriend en vijand.
Huizinga, Homo Ludens, p. 21
Ibid., p. 26
17 Ibid., p. 26
18 Ibid., p. 26
19 Ibid., p. 26
20 Ibid., p. 26
21 Ibid., p. 26
15
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Tijdens het spelen verandert de hoedanigheid van de spelers. De pijn, zenuwen, vreugde
of het genot slaan niet alleen om in spanning en ontspanning, ook in verheffing of betovering. De
spelers worden in vervoering gebracht en zijn in de ban van het spel. Slechts een overtreding van
een spelbreker of externe gebeurtenissen zoals een hoosbui kunnen de betovering verbreken.
Teleurgesteld druipt men af, terug naar het gewone leven.
Dat brengt ons bij de spelregels. Een onmisbaar en onmiskenbaar kenmerk van het spel.
Elk spel heeft regels: “zij bepalen, wat er binnen de tijdelijke wereld, die het heeft afgebakend,
gelden zal.”22 De regels zijn absoluut en volstrekt bindend. Er is geen ruimte voor scepticisme
ten aanzien van de spelregels.23 Men kan twijfelen aan een beslissing van de scheidsrechter, niet
aan het noodzakelijke karakter van de scheidsrechter zelf.
Tot slot geeft Huizinga aan dat het spel de neiging heeft om een gemeenschap te
vormen, “blijvend te worden, ook als het spel is afgelopen.”24 Het spel werkt
gemeenschapsvorming in de hand. Clubjes, verenigingen en gezelschappen organiseren zich
rondom spelen. “De club hoort bij het spel als de hoed bij het hoofd”, stelt Huizinga treffend.25
Men verkeert samen in afzondering en voelt zich uitzonderlijk, deelt een gewichtig ding en trekt
eensgezind en collectief de betovering van het spel zelfs door tot buiten het spel. Cultuur
bewaart zich in het spel. Het spel institutionaliseert en wordt doorgegeven als gewoonte en
traditie.
Dat zijn de belangrijkste kenmerken van het spel volgens Huizinga. Alles wat aan deze
beschrijving voldoet is voor Huizinga spel en dat omvat een zeer groot gebied. Na zijn uitvoerige
spelbeschrijving vindt Huizinga - in een etymologische studie langs het begrip spel - met het
Latijnse ludere (ludiek) een geschikt adjectief voor de mens en zijn ontelbare spelvormen. In
tegenstelling tot de heterogene en gevarieerde expressies voor de spelfunctie in andere talen,
vindt hij in de term ludere de gezochte generieke en omvattende betekenis, “dat het ganse gebied
van spel en spelen uitdrukt.”26

§4 Cultuurhistorische ontdekkingstocht & teloorgang van het spel
Huizinga heeft de spelvorm met zijn belangrijkste kenmerken beschreven en met het ludieke een
geschikt adjectief voor de speelzin van de mens gevonden. Van hieruit vervolgt hij zijn weg met
een ontdekkingsreis langs volkeren, culturen en beschavingen. Overal waar hij keek, zag hij de
homo ludens. Spelen is niet alleen een favoriete tijdsbesteding van kinderen of een opvulling van
onze vrije zaterdagavond, het vormt een wezenlijk element van al onze dagelijkse bezigheden. In
een fascinerende cultuurhistorische beschouwing laat Huizinga zien hoe in tal van
Vlg. Huizinga, Homo Ludens, p. 29
Ibid., p. 28
24 Ibid., p. 29
25 Ibid., p. 28
26 Ibid., p. 60
22
23
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maatschappelijke domeinen bij archaïsche samenlevingen en tijdens de klassieke oudheid het
spelkarakter van de cultuur duidelijk zichtbaar was.
In het vroege recht neemt Huizinga duidelijk de wedstrijd waar. De rechters treden uit
het ‘gewone leven’ en in de afgebakende ruimte van het ‘hof’ vindt een wedstrijd om recht of
onrecht plaats. Voor de Grieken geldt het proces als een agon: “een aan vaste regels gebonden
kamp, in geheiligde vormen, waarin de twee strijdende partijen de beslissing van een
scheidsrechter inroepen.”27 Ook de krijg en oorlog hebben hun herkomst in de primitief agonale
sfeer, “waar spel en strijd, recht en worp van het lot nog ongescheiden bijeenlagen.”28 Men hield
zich aan de afgesproken plaats en tijd. Een overtreding van de regels en rituele vorm van de
oorlog was een grote inbreuk op de erecode. Bij het klassieke duel of een trial by battle moesten de
wapens precies gelijk zijn en werd het publiek in vervoering gebracht door de langzaam
opgevoerde spanning.29 Zelfs de wijsbegeerte heeft voor Huizinga zijn oorsprong in een
spelvorm. Wijsheid werd in de klassieke oudheid in raadsel gegoten en er was continue wedijver
met elkaar omtrent grote levensvragen. De wijze die de andere aftroeft met poëtische
antwoorden op spannende vragen.
De gehele cultuurbeschouwing van de homo ludens wordt door Huizinga uiteindelijk in de
volgende zin samengevat: “cultuur begint niet als spel en niet uit spel, maar in spel.”30 Spelend is
‘er’ cultuur. In en door het spelen ontvouwt zich de cultuur. Spelenderwijs komt een cultuur tot bloei.
Maar richting het einde van zijn boek ontwikkelt hij een interessant perspectief op de
ontwikkeling van Europa, juist waar het gaat om het spelelement van de cultuur. In de Europese
beschaving van de laatste decennia wordt spelen steeds meer een bijzaak van de cultuur, louter
ernst regeert in het maatschappelijke domein. Met de ontwikkeling van de cultuur naar zijn
hedendaagse vormen krijgt ernst de nadruk in het maatschappelijke leven en krijgt het spel een
steeds meer bijkomstig karakter.31 Het spelelement wordt afgesplitst en in een afzonderlijk domein geplaatst.
Spelen doet men maar in de vrije tijd.
Recht gaat uiteen in serieuze rechtspraak en vrolijke kansspelen. Wijsheid in ernstige
devotie en vermakelijke puzzels. Oorlog gaat uiteen in onmenselijke rationele gruwelpraktijken
en we zouden als hedendaagse afsplitsing oorloggames kunnen inbrengen.32 Hierdoor stelt
Huizinga zichzelf in de laatste twee hoofdstukken de volgende vraag: wat is het ludieke gehalte
van onze cultuur vandaag de dag? Zijn antwoord is niet mals. De beschaving van de 19de eeuw heeft de
speelzin in ons getemd, de honger om te dansen gestild. “Europa trekt het werkpak aan.”33 De materiele en
Huizinga, Homo Ludens, p. 116
Ibid., p. 144
29 Ibid., p. 135
30 Omdat Huizinga het spel overal waarneemt kiest hij voor het Latijnse woord ludens, het typeert volgens de historicus de meest
brede en algemene betekenis van spelen. Vlg. Huizinga, Homo Ludens, p. 111
31 Ernst is de negatie van het spel, maar het spel is niet de negatie van ernst, want ernst is inbegrepen in het spel en daarom van
een hogere orde. Ieder weet immers dat het spel met ongekende ernst gespeeld kan worden. Vlg. Huizinga, Homo Ludens, p. 14-18
32 Huizinga uit zich met betrekking tot de oorlogsvoering vooral kritisch tegenover de eerste wereldoorlog.
33 Huizinga, Homo Ludens, p. 273
27
28
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geestelijke organisatie van de samenleving staat het spelelement in de weg: “samenvattend kan
men van de negentiende eeuw getuigen, dat in bijna al haar culturele manifestaties de spelfactor
sterk op de achtergrond treedt”, aldus de historicus.34 Het spel is weggemoffeld naar de marges
van de cultuur en daardoor is de cultuur in verval.
Er lijkt echter een lichtpuntje te zijn. Huizinga stelt dat de teloorgang van het spelelement
der hedendaagse cultuur volgens velen een compensatieverschijnsel treft in de moderne sport. Ja,
gelukkig is er het moderne sportwezen, met al haar wedstrijden in behendigheid, kracht, snelheid
en uithoudingsvermogen. Tegenstanders dansen om elkaar heen en elftallen vormen
harmonieuze gehelen. Met haar spanning en ontspanning brengt het sportwezen gehele stadions
in vervoering en vertonen atleten de hoogste kunsten. Men vormt clubjes en in de sferische
afgesloten speelruimte zijn we voor even ontlast van onze dagelijkse beslommeringen en de
‘boze buitenwereld’. Voor zover de ernst overal toeneemt, speelt het volk vandaag de dag in de
sportwereld.
Maar schijn bedriegt, aldus Huizinga. De mens heeft te vroeg gejuicht. Toeters en bellen
kunnen terug in de kast. Ook in de sportwereld gaat het spelelement op den duur verloren. Sport verliest
zichzelf in de culturele dynamieken van de vergeestelijkte en gerationaliseerde maatschappij, en
vergeet zowaar te spelen. Huizinga legt voornamelijk de schuld bij de toegenomen
professionalisering, strengere regelgeving en strakkere organisatie. Geen speels potje voetbal
meer, maar taaie toernooien en rigide trainingsschema’s. Veranderingen waardoor het ludieke
karakter langzaam wegsijpelt uit de moderne sport. Het leidt er toe dat Huizinga sport in 1938
een uitgespeelde rol voor de cultuur toekent. Sport ‘is’ niet meer. “Zij blijft, hoe belangrijk ook
voor deelnemers en toeschouwers, een steriele functie, waarin de oude spelfactor grotendeels is
afgestorven.”35
Huizinga geeft hiermee een originele en bewonderenswaardige cultuurhistorische
beschouwing over het spelelement van de cultuur. Origineel is de wijze waarop hij het spel als
een eigen activiteit probeert te begrijpen. De mens begrijpt als het wezen met een speelzin en
niet teruggrijpt op andere wetenschappen om de speelse activiteiten van de mens te verklaren.
Bewonderenswaardig is zijn etymologische en historische dwaaltocht langs alle speluitingen van
volkeren en culturen.
Met zijn fenomenologische invalshoek beschrijft hij op treffende wijze de kenmerken van
de spelvorm. Tegelijkertijd prikkelt hij de geest door te stellen dat het spelelement verloren gaat
in de beschaving van zijn tijd, zelfs bij sporten. Zijn literaire beschrijvingen, treffende
bewoordingen en spannende gedachtes geven ons voldoende fenomenologische handvaten om
de spanningen in de huidige sportwereld te doordenken.

34
35

Ibid., p. 279
Huizinga, Homo Ludens, p. 282
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§5 Filosofische vragen aan de hand van Huizinga’s spelbeschrijving
Met de bespreking van Huizinga is duidelijk geworden waarom hij de leidraad vormt. De
masterthese is een verkenning van mijn intuïtie dat het spelelement van sport verloren dreigt te gaan. Ik heb
hiervoor aansluiting gevonden bij Huizinga en zijn studie naar de spelende mens waarin hij een
soortgelijke intuïtie heeft met betrekking tot sport. Dankzij Huizinga kunnen we een begrip
ontwikkelen van de speelsheid van sport en tevens een cultuurfilosofische reflectie geven.
Spelen doen we volgens Huizinga omwille van het spelen zelf. Hoe nu verder? Op welke
wijze werken we deze speelzin uit tot een filosofisch begrip? Huizinga heeft een prachtige
spelbeschrijving gegeven en een fascinerende cultuurhistorische dwaaltocht gemaakt. Maar er
blijven in zijn studie ook nog genoeg filosofische vragen onbeantwoord en kwesties
onopgehelderd. Ik beperk mij tot twee problemen - of beter gezegd kansen - uit Huizinga’s
studie die de leidraad van de volgende hoofdstukken zullen vormen.
Ten eerste redeneert Huizinga terug vanuit de beschrijving van de spelvorm naar de
speelzin in de mens. Nadat hij de spelvorm heeft beschreven, laat hij zien dat de spelende mens
overal en te allen tijde waarneembaar is geweest, omdat de speluitingen overeenstemmen met de
door hem beschreven spelvorm. Ik volg Huizinga in zijn stelling dat we niet moeten trachten het
spel uitsluitend te herleiden tot biologische, economische, sociale of culturele functies. Het spel
heeft als eigen activiteit iets niet-reduceerbaars. Maar wat de speelzin precies betekent in relatie tot ons
mens-zijn of bestaan blijft onopgehelderd. Huizinga definieert de mens als een homo ludens en laat
in het midden op welke wijze we dit precies dienen te begrijpen. De speelzin behoort nu eenmaal
tot de natuur van de mens. Vanuit de aard van zijn studie is het misplaatst daar te veel filosofisch
gewicht aan te hangen. Ik ben niet uit op een ontologische weerlegging van Huizinga’s
wezensbepaling, maar wil wel de speelzin waar hij over spreekt beter begrijpen. Het staat ons
daarom vrij om uit zijn beschrijvingen een aantal filosofische vragen te stellen en te doordenken
waarom de mens een speelzin heeft. De eerste stap daartoe is op basis van Huizinga’s
fenomenologische spelbeschrijving proberen de fenomenologische structuur van spelen bloot te leggen.
Laten we daarom een aantal spelkenmerken van Huizinga oppakken, om hieruit een aantal
fenomenologische vragen te formuleren.
Huizinga spreekt over het spel als een eigen activiteit. Hoe kunnen we de spelactiviteit
beter begrijpen? Spelen is volgens Huizinga niet te herleiden tot de functies of doelen die het
dient.36 Het spel ‘speelt zich af’ en heeft zijn ‘verloop en zin in zichzelf’. Hij wees hierbij naar de
wereld en ruimte van het spel. Om te beginnen kunnen we dit fenomenologisch uitdiepen. Voordat
we beginnen aan de specifieke kenmerken van het spel willen we eerst deze basiselementen van
36 Sporten om gezond te blijven en sporten omwille van het sociale nut kunnen we bijvoorbeeld omschrijven als typische doelen
en functies van de sport. Alleen spelen heeft in onze benadering een surplus, iets eigens en uniek. Een zin die naar het spelen zelf
verwijst. Er zijn bijvoorbeeld meerdere manieren om gezond te blijven, toch kiezen we graag de vorm van een spelactiviteit. De redenen waarom wij
sporten hoeven dus niet overeen te stemmen met een onderliggende zin van het spelen zelf. Maar dit betekent ook dat de
redenen om te sporten en de speelzin elkaar niet hoeven uit te sluiten.
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de spelactiviteit begrijpen. De eerste centrale vraag die we stellen aan de hand van Huizinga’s
analyse is daarmee als volgt:

Hoe kunnen we het spel als eigen en unieke activiteit fenomenologisch begrijpen?
De spelactiviteit wordt toegespitst op sport omdat ik de spanningen in de sportwereld wil
onderzoeken. Huizinga benadrukt dat sport vrijwel altijd wedkampen zijn waarbij
uithoudingsvermogen, kracht en behendigheid een grote rol spelen. Spelenderwijs gaan we aan
de slag met ons lichaam en wordt door de jaren heen ons lichaam getest, getraind en gevormd.
Voor een goed filosofisch begrip van sport kunnen we niet om het lichaam heen. Ook in de
sportfilosofie is embodiment een kernthema. De lichamelijkheid van ons bestaan vormt daarom het
volgende belangrijke thema dat we dienen te bevragen. De sporter brengt het gehele lichaam ‘in
het spel’ en vormt door de jaren heen complexe lichamelijke vaardigheden. Maar hoe kunnen we
deze lichamelijke vaardigheden vanuit de fenomenologie beter begrijpen? De tweede centrale
vraag die we stellen aan de hand van Huizinga’s analyse is daarmee als volgt:

Wat is de fenomenologische relatie tussen het lichaam en de sportwereld?
Met de eerste twee vragen gaan we in het volgende hoofdstuk aan de slag. De antwoorden geven
een grove schets van de fenomenologische structuur van spelen. De spelactiviteit en de
lichamelijke vaardigheid vormen de centrale thema’s voor het tweede hoofdstuk, maar Huizinga
biedt ons meer inzichten omtrent het spel die we kunnen bevragen. De historicus spreekt over
een ‘tijdelijke sfeer’ en een activiteit met een ‘eigen ritmiek’ die buiten het ‘gewone leven’ valt.
Het zijn noties die een nadere karakterisering geven van de plaats waar gespeeld wordt. Een
ritmische wereld met opgang en neergang. Een sfeer en ritmiek die mensen verbindt en verlost.
Ritme en sfeer vormen daarmee belangrijke begrippen om het spel te begrijpen. Op welke manier
kunnen we deze filosofisch doordenken? De derde vraag die we op ons nemen is daarmee als
volgt:

Op welke manier behoren sfeer en ritme tot spel en sport?
Sport is uiteraard een lichamelijke activiteit, maar als spel is sport meer dan fysieke arbeid
volgens Huizinga: “met het spel erkent men, of men wil of niet, de geest. Want het spel is, wat
ook zijn wezen zij, niet stof. Het doorbreekt, reeds in de dierenwereld, de grenzen van het
fysisch bestaande.”37 Spelen terwijl we sporten is lichamelijke inspanning, maar ook het denken
speelt een rol. Sporten is een interessant samenspel tussen lichaam en geest. Ook hier vinden we
aansluiting bij een belangrijk thema uit de sportfilosofie. Soms lijkt ons lichaam op automatische
piloot te spelen, maar vaak vergt het een grote concentratie en aandacht. Deze dynamiek tussen
geestelijke vermogens en ons lichaam willen we beter begrijpen. De vierde vraag die we aan de
hand van Huizinga’s spelbeschrijving stellen is daarmee als volgt:
37

Huizinga, Homo Ludens, p. 31

16

Wat is het samenspel tussen lichaam en geest bij de sporter?
Vanuit het samenspel van lichaam en geest maken we de overgang naar misschien wel het
belangrijkste kenmerk van spelen voor Huizinga: vrijheid. Het vormt tevens de overgang van de
nadruk op fenomenologische sportfilosofie naar de nadruk op existentiële sportfilosofie. Wat
betekent het nu voor ons om te spelen? Waarom hebben we een speelzin? Vrijheid wordt
doorgaans als een doel op zich begrepen binnen de filosofie, net zoals spelen voor Huizinga. Als
spelen ten diepste samenhangt met vrijheid, zou hier wel eens een verklaring voor de speelzin in
besloten kunnen liggen. Hoe begrijpt Huizinga deze vrijheid van het spel?
Voor Huizinga is het spel een vrije handeling, het kind wil spelen en doet dit ongedwongen.
Het spel is voor Huizinga een uiting van ons leven waarmee we aantonen meer te zijn dan
slechts machines. Maar in welke zin dienen we vrijheid hier te begrijpen? Spreekt Huizinga over
het feit dat we een vrije wil hebben ‘bovenop’ de gedetermineerdheid van de wereld? Geenszins,
Huizinga wil niet zozeer aantonen of bewijzen dat wij een vrije wil hebben. Deze discussie laat
hij aan zich voorbijgaan en daar volgen wij hem in. Op welke manier brengt Huizinga de vrijheid
dan in verband met spelen? Huizinga spreekt niet alleen over een vrije handeling, maar ook over
het vrije gevoel dat we ervaren als we spelen. Hierbij keert Huizinga zich tegen een
gedetermineerde wereld door simpelweg de ervaring van vrijheid als uitgangspunt te nemen en de
discussie op deze manier te omzeilen of irrelevant te verklaren voor ons bestaan. Huizinga
noemt het spel ten opzichte van een gedetermineerdheid een superabudans, een overtolligheid.
Volgens Huizinga komt dit mede omdat er een zelfbewust moment in de speelse handeling zit,
wij spelen, en weten, dat wij spelen.38 Hij contrasteert het met een mechanische wereld: “het
bestaan van het spel bevestigt voortdurend, en in de hoogste zin, het supralogisch karakter van
onze situatie in de kosmos.”
Hoe kunnen wij de ervaring van vrijheid tijdens het spelen beter begrijpen? Waarom
ervaren we in het bijzonder vrijheid tijdens het spelen en hoe verhoudt zich dat dan tot de
speelzin? ‘Vrijheid en spelen’ wordt het kernthema van het vierde hoofdstuk. De vijfde en laatste
vraag die we aan de hand van Huizinga’s spelanalyse formuleren is daarmee als volgt:

Wat is de relatie tussen spelen en de ervaring van vrijheid?
Nu deze filosofische vragen aan de hand van Huizinga’s spelbeschrijving zijn
geformuleerd, bespreken we het tweede filosofische probleem uit Huizinga’s studie. Behalve de
verstrekkende gevolgen voor de ontplooiing van de cultuur, blijft bij de historicus onopgehelderd
wat er precies verloren gaat als het spelelement onder druk staat. Voor Huizinga betekent het dat
als er niet meer gespeeld wordt, de cultuur zich niet meer ontvouwt. Met betrekking tot sport
betekent het simpelweg dat sport (als cultuurverschijnsel) niet meer ‘is’. Dit is een zware these en

38
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hangt ook samen met de manier waarop hij spel en cultuur begrijpt. Ik denk dat er weinig
toegevoegde waarde ligt in een poging Huizinga te verdedigen dan wel te weerleggen. Daarom ga
ik de stelling anders formuleren. Doordat we een eigen begrip van sport en spel ontwikkelen,
hebben we ook de mogelijkheid om van hieruit de these over het spelelement van sport te
hernemen. Dit doen we door de vraag te stellen of de hedendaagse context van de sportwereld
botst met ons begrip van sport en spel. Doordenken in welke zin de hedendaagse context
mogelijk een problematiek met zich meebrengt voor ons begrip van sport en spel. Op basis van
onze antwoorden en het ontwikkelde spelbegrip formuleren we de vraag daarom als volgt:
Als het spelelement daadwerkelijk verloren gaat in de hedendaagse sportwereld,
wat verliezen we dan precies?

Hoofdstuk 2 De spelactiviteit
Door Huizinga’s homo ludens te bespreken is naar voren gekomen dat we het spel als een eigen en
unieke activiteit dienen te begrijpen. We moeten het spel volgens Huizinga vanuit het spelen zelf
proberen te verklaren. De fenomenologie is aangewezen als een hedendaagse filosofische
stroming die hiervoor kan worden geraadpleegd. Maar hoe kunnen we de spelactiviteit
fenomenologisch begrijpen? Dat is de eerste vraag die we aan de hand van Huizinga hebben
geformuleerd en daar begin ik dit hoofdstuk mee. We bespreken de spelactiviteit en spitsen deze
toe op sport. Om de spelactiviteit op te helderen beginnen we met Heidegger. Zijn filosofie zal
ons duidelijk maken dat het traditionele subject-object schema niet adequaat is om een begrip
van sport en spel te ontwikkelen. Er is een ander mensbeeld nodig om de spel- of sportactiviteit
te begrijpen. Met Heidegger zullen we dit alternatieve mensbeeld inbrengen en een aantal
basiselementen van het spel fenomenologisch ophelderen. De masterthese wordt evenwel geen
Heidegger studie. We pakken een aantal elementen uit zijn wereld- en ruimte-analyse die van
belang zijn om Huizinga te doordenken.
Echter, het zal blijken dat er een element is dat bij Heidegger onderbelicht blijft en meer
aandacht behoeft. Dit betreft de lichamelijkheid van het bestaan. De vraag naar het lichaam en
de vaardigheden van de sporter is de tweede vraag die we naar aanleiding van Huizinga hebben
ingebracht. Daarom wordt vervolgens Merleau-Ponty behandeld. Hij borduurt verder op de
existentiële fenomenologie van Heidegger, maar gaat daarbij wel nadrukkelijk de lichamelijkheid
van het existeren thematiseren.
Met Heidegger en Merleau-Ponty wordt een eerste stap gezet om de spelende mens van
Huizinga filosofisch te doordenken. De bespreking van deze twee denkers en de toespitsing
ervan op sport levert een grove schets op van de fenomenologische structuur van spelen. Niettemin
blijven er nog genoeg vragen over die in de volgende hoofdstukken aan bod komen.
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§1 Heideggers wereldbegrip
We beginnen met Heidegger. Hij heeft met zijn filosofie een nieuw mensbeeld geïntroduceerd.
Een mensbeeld waarvan al kort is aangestipt dat het grote navolging heeft gekregen in de
sportfilosofie. Heidegger biedt een alternatieve kijk op de mens die beter aansluit bij onze
ervaring van sport dan het cartesiaanse subject-object onderscheid. Waarom is dit het geval?
Heidegger begrijpt de mens in samenhang met de wereld waarin deze leeft. Hij begrijpt in
de eerste plaats de mens - of beter gezegd het erzijn - vanuit het in-de-wereld-zijn (Dasein). Dit
betekent dat we altijd al ‘bij de dingen zijn’. Niet zozeer op een cognitieve of theoretische
manier, maar altijd al in een praktische omgang. Dasein hangt samen met de gewoonlijke en
vertrouwde wijze waarop we in de leefwereld zijn. Het vertrouwd zijn met de wereld kan zich op
allerlei manieren uiten en Heidegger gebruikt het bezorgen als verzamelterm hiervoor. 39 De nadruk
ligt hierbij op het simpele praktische hanteren van iets, zoals het zitten op een stoel of typen op
het toetsenbord. De wereld is niet ‘daar’ tegenover me, ik zit op een stoel terwijl ik op de laptop
aan een tekst werk. De mens is geen subject dat nog ‘naar de wereld toe moet’ of een
representatie van de wereld in zijn bewustzijn maakt. Wij zijn al op vertrouwelijke en
gebruikelijke wijze bij de wereld. Dat is Dasein.
Voor onze analyse van sport en spel lijkt dit een beter uitgangspunt te vormen dan een
theoretische betrokkenheid op de wereld. Als we sporten zijn we immers niet zozeer bezig met
het neutraal waarnemen en analyseren van sportobjecten, maar zijn we spelend betrokken op de
wereld. Spelend zijn we vertrouwd met de dingen om ons heen en hebben ze een andere
betekenis en zin voor ons dan voor de sportwetenschapper. De sporter staat niet ‘los’ van de
wereld, hij is er onlosmakelijk mee verbonden.
Met het bezorgen - als de manier waarop we praktisch betrokken zijn op de wereld hebben we een mooi fenomenologisch vertrekpunt om langs een niet cognitieve lijn onze relatie
tot de wereld te begrijpen. Maar wat gaan we precies met Heidegger ondernemen? Ik wil de aard
van het bezorgen – de praktische omgang met de wereld – ophelderen en onderzoeken waarop
dat betrekking heeft. De wereld is een van die elementen en daar beginnen we mee. We volgen
eerst een aantal stappen uit Heideggers wereldanalyse (§1). Vervolgens gaan we in op zijn
ruimteanalyse die hiermee nauw samenhangt (§2). Later bekijken we wat dit voor implicaties
heeft voor sport en spel (§3 en §4).
De praktische bezorgende omgang met de wereld vormt het vertrekpunt van Heideggers
wereldanalyse. Heidegger richt zich eerst op de ‘dingen’ waarmee we bezorgend omgaan. Terwijl
we vertrouwd in de wereld verblijven, worden we ‘geconfronteerd’ met ‘dingen’.40 Het

39 Het bezorgen uit zich op verschillende manieren: “met iets van doen hebben, iets vervaardigen, iets bewerken en koesteren,
iets gebruiken, iets opgeven en verloren laten gaan, ondernemen, doorzetten, achterhalen, ondervragen.” Vlg. Heidegger, Zijn en
Tijd, p. 84
40 Met haakjes geeft Heidegger aan dat de term misleidend is en niet in de gebruikelijke manier begrepen dient te worden.

19

‘afzonderlijke ding’ bekijken is Heideggers eerste stap. De ‘dingen’ welke ons in de alledaagse
omgang tegemoet treden, noemt Heidegger de binnenwereldlijke zijnden.41 Deze worden vervolgens
niet als dingen uitgelegd, maar als tuig. Met tuig probeert Heidegger een passender en praktischer
begrip voor het zijnde en de bezorgende omgang te introduceren.42 Tuig heeft de aard van het
om-te, bijvoorbeeld de fiets om te fietsen.43 In de term omgang zien we ook al deze hanterende
om-te verwijzingen terug.
Vervolgens gaat Heidegger het bredere verband waarin het zijnde opereert beschrijven.
Belangrijk voor Heidegger is dat een tuig nooit op zichzelf staat: “één tuig ‘is’ strikt genomen
nooit.”44 We moeten het tuig niet trachten op zichzelf te begrijpen, maar kijken hoe het tuig
altijd in een breder verband is opgenomen (tuiggeheel). De fiets verwijst naar het fietspad, de
fietsbel, de stoplichten, de tegenligger, de verkeersregels, etc. De mens heeft een zicht op deze
om-te verwijzingen, een omzichtigheid. De omgang met de zijnden vraagt om een omzichtigheid.
Het oriënterende zicht dat hoort bij een persoon in een voor hem bekende en vertrouwde
leefwereld, bijvoorbeeld de bakker in zijn winkel. De omzichtigheid hangt samen met een
belangrijk begrip van Heidegger: verstaan (verstehen). Dit kernbegrip van Heideggers filosofie wijst
erop dat we altijd een verstaan hebben van de wereld.45 Net zoals een vakman zijn vak verstaat
gaat hier niet om een theoretisch zicht, maar om het ‘zien’ van de praktische omgang. De
vakman verstaat zijn vak en ‘weet’ waar het met zichzelf aan toe is in de werkomgeving. We
zullen verderop zien dat hier toch nog theoretische noties in doorwerken.
De omzichtigheid hangt samen met de omgang en de aard van het tuig. Deze zijnsaard
van het tuig noemt Heidegger de terhandheid. Zolang we gewoonlijk en vertrouwd de zijnden
hanteren toont zich deze oorspronkelijke zijnsaard van het tuig. In de hantering van de fiets is het
zijnde terhanden. Heidegger laat zien dat er pas in en door de beweging van het alledaagse
hanteren zijnden ‘ontstaan’. Hoe minder wij volgens Heidegger bezig zijn met het tuig aan te
staren, “hoe intensiever het wordt gebruikt, des te oorspronkelijker wordt de verhouding
ertoe.”46 Een belangrijk inzicht van Heidegger is daarom dat de terhanden zijnden in een
onopvallende terugtrekkende modus voor ons aanwezig zijn. Als ik aan het fietsen ben richt ik mij
zelden op de fiets zelf en op dat moment toont de fiets zijn ware aard.47
Ibid., p. 96
De term dingen richt ons op het verkeerde en daardoor krijgen we niet de juiste toegang (ausgang) tot het fenomeen
verschaffen. We neigen bij de term dingen te snel in een zijnsmodus te geraken waarbij we de oorspronkelijke dimensie van het
Dasein uit het zicht verliezen. Vlg. Heidegger, Zijn en Tijd, p. 97
43 Ook het begrijpen van het ding als tuig is een verstaan dat vraagstukken met zich meebrengt. Het tuig wordt pragmatisch
uitgelegd. Het is een gebruiksding, maar krijgt zo een indifferente aard met betrekking tot de individuele plaats in het feitelijke
levensgeheel. Daarnaast is het de vraag of we ‘sporttuigen’ alleen als pragma moeten begrijpen. Dit bespreek ik verder in §4. Vlg.
Verbrugge, VvhZ, p. 140-141
44 Heidegger, Zijn en Tijd, p. 98
45 Omdat de wereld altijd op een bepaalde manier wordt verstaan gaat het hier om het primaat van de mogelijkheid boven de
werkelijkheid. Het zijn is een kunnen-zijn. Als ik opzoek ga naar een hamer binnen de werkwereld, moet de hamer al als
mogelijkheid door mij zijn verstaan.
46 Heidegger, Zijn en Tijd, p. 99
47 Met het hanteren van de hamer komt de hamer pas als terhanden zijnde hamer tevoorschijn. Dat is de oorspronkelijke
verhouding die we altijd al innemen tot de binnenwereldlijke zijnden.
41
42
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De terhanden zijnden wijzen naar elkaar trekken zich terug in hun zijn. Pas wanneer er
iets gebeurt, mijn band die lek gaat bijvoorbeeld, verliest het de terhanden zijnsaard en wordt het
voorhanden. Er gebeurt iets dat de bezorgende omgang verstoort en ik richt mij bewust op de fiets
en kijk naar de band. Iets wat gewoonlijk zijn gang ging – mijn fietstocht naar de vu - wordt nu
verstoord. Dit vastlopen wijst ons op een bepaalde beweging van de terhanden zijnden waarin
wij zijn opgenomen. Een beweging van de zijnden en onszelf, die wij doorgaans niet doorhebben en
die blijkbaar kan vastlopen. Dit hangt samen met wat Heidegger de wereldmatigheid noemt, waarin
de zijnden in een bepaalde maat of ritme zijn opgenomen die eigen is aan de desbetreffende
wereld.48 We komen nu op een cruciaal punt. De terhanden zijnden vormen niet alleen een
structuur of tuiggeheel waarbij ze (formeel of logisch) naar elkaar verwijzen en elkaar
veronderstellen, het verwijzingsgeheel heeft een temporeel karakter. Als we de samenhang tussen
mens en wereld beter willen begrijpen, moeten we volgens Heidegger dit bewegelijke karakter
van het tuiggeheel fenomenologisch ophelderen. Hoe doet Heidegger dit?
Hij gaat daarvoor eerst de aard van de verwijzing verder invullen. “Het zijnskarakter van
het terhandene is het beloop [Bewandtnis]. Hierin ligt besloten: het met iets bij iets op zijn
beloop laten.”49 In de hantering van de fiets laat ik de fiets op zijn beloop bij het verplaatsen naar
de vu. Met de fiets heeft het zijn beloop bij het vervoeren, met het vervoeren heeft het zijn beloop
bij het college volgen. De loop van dit geheel van verwijzingen noemt Heidegger de Bewandtnisganzheit (omloopsgeheel). Tot de terhanden zijnden behoort dat ze onderdeel zijn van een
omloopsgeheel. Als erzijn treden we de terhanden zijnden in de wereld tegemoet en laten het
terhanden zijnde daarbij op zijn beloop.50 We laten de zijnden hun loop nemen. Wat wil dit precies
zeggen?
Het gaat niet om een onverschillige verhouding tot de wereld waarbij ik alles maar
gewoon lekker zijn gang laat gaan. Het op-zijn-beloop-laten betekent dat we de fiets een fiets laten
zijn binnen het omloopsgeheel waar het deel van uitmaakt. De fiets zijn loop laten nemen door
het aan te wenden en in de bezorgende omgang te laten zijn wat het is: terhanden fiets
(bewendenlassen).51 Wil ik iets kunnen aanwenden en laten zijn wat het is, moet ik van tevoren een
oriëntatie hebben op de loop van het geheel. Het op-zijn-beloop-laten geeft het zijnde vrij met het oog
op de loop van het geheel.52 Dit is wat we altijd al hebben gedaan terwijl we praktisch bezorgen
en de zijnden ons tegemoet treden. Dit ‘apriorische’ op-zijn-beloop-laten is geen vervaardiging,
constructie of bewuste keuze. Ik loop naar buiten en laat de stoep een stoep zijn, de marktkraam
een marktkraam zijn en de tram een tram zijn, omdat ik een vertrouwdheid heb met
omloopsgeheel van het publieke vervoer.
Verbrugge, VvhZ, p. 132-133
Heidegger, Zijn en Tijd, p. 117
50 Ibid., p. 117-118
51 Ibid., p. 118
52 Ibid., p. 119
48
49
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Heidegger laat hier nadrukkelijk zien dat de wereld in zijn ogen niet begrepen moet
worden als subjectieve constructie of representatie in ons bewustzijn. Het op-zijn-beloop-laten
heeft een duidelijke passieve connotatie waarin het erzijn de zijnden tegemoet laat treden. Maar
we moeten niet het idee laten postvatten dat het erzijn een ‘bijrol’ heeft in het omloopsgeheel
van de terhanden zijnden. In het beloop laat ik de fiets, tram en stoep zijn wat ze zijn, waarbij ze
naar elkaar verwijzen binnen een omloopsgeheel, maar uiteindelijk naar mij als degene omwille
waarvan dit omloopsgeheel zijn loop heeft.53
Het omwille waarvan is een belangrijk element van het omloopsgeheel, want op deze
manier zien we dat het beloop terug gaat wijzen naar het erzijn. Van de wereld keren we nu terug
naar het erzijn, dat zichzelf verwijst in het geheel van betrekkingen. Het omloopsgeheel is daarmee
ontologisch, het behoort tot mijn zijn. Het is omwille van mijn zijn dat ik de fiets op zijn beloop
laat bij het vervoeren en mijzelf naar de fiets verwijs. Omwille van het college volgen, wijs ik mij
naar de fiets of naar de tram en vervolgens naar de liften op de vu. Het is deze act van verwijzen
die Heidegger de beduidendheid noemt.54 Als existentie ben ik altijd de wereld aan het beduiden en
mijzelf aan het verwijzen binnen een omloopsgeheel dat ik van tevoren verstaan heb.
Wereld moet daarom begrepen worden als behorend tot de existentie en het existeren.
“Het waarin van het zich-verwijzende verstaan als waaropuit van het tegemoet laten treden van
het zijnde dat de zijnsaard heeft van het beloop, is het fenomeen wereld.”55 De wereld vormt de
horizon van deze gehele verwijzingsstructuur waarin men zich altijd al bevindt en omwille van
mij geschiedt. De wereld wordt in navolging van Heidegger vaak beschreven als een betekenisvol
geheel, maar als men voorbijgaat aan Heideggers analyse raakt het bewegelijke karakter ervan
daarbij makkelijk uit zicht.
Er is nog een belangrijke stap nodig om de eenheid tussen erzijn en wereld goed te
begrijpen. Dat ik de zijnden beduidend laat zijn wat ze zijn in de wereld, kan alleen omdat ik al
een vertrouwdheid heb met de wereld. Ik versta de collegezaal en het college volgen – als een
van mijn zijnsmogelijkheden - en van daaruit verschijnt de wereld als betekenisvol geheel en ben
ik mijzelf erin gaan verwijzen. Wereld is altijd al op een bepaalde manier ‘geopend’ voor mij. Het
is deze ontslotenheid van wereld en mijn verstaan ervan waardoor ik het kan beduiden.56

Heidegger p. 118
Ibid., p. 121
55 Ibid., p. 120
56 De wereldanalyse van Heidegger gaat nu verwijzen naar de samenhang met de drie constituenten van het ‘er’-zijn (het Da):
verstaan, bevindelijkheid en rede. Gezamenlijk zorgen deze voor de ontsluiting van de wereld en het erzijn. Het voert hier te ver
om de samenhang uitvoerig te bespreken. De verhouding tussen verstaan en beduiden kunnen we intuïtief wellicht als volgt beter
begrijpen. Als men op een nieuwe universiteit komt, is de vertrouwdheid zogezegd nog klein. Maar ik heb wel degelijk een
verstaan van een universiteit en studeren als mijn zijnsmogelijkheid. Maar over de concrete VU hangt als het ware een sluier, hij is
toegedekt. Met het ‘minimale’ verstaan van een universiteit begint het beduiden van de omgeving, dat is iets wat de existentie
altijd en overal doet. Het beduiden wijst naar de voltrekking van de act. Beduidend ‘groeit’ of ‘ontstaat’ een steeds ‘rijkere’
betekenis van deze concrete studiewereld. Al gauw verdwijnt de sluier en krijgt het omloopsgeheel van de VU meer en meer
betekenis. Ik word steeds vertrouwder met de wereld en ontdek de koffieplaatsen, het gedoe met de liften en de beste
studieplekjes.
53
54
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Met de bespreking van achtereenvolgens het tuig, tuiggeheel, verwijzingsstructuur en
bewegelijke omloopsgeheel begint nu steeds beter de eenheid tussen het erzijn en de wereld zich
te tonen. We hebben altijd een bepaalde omzichtigheid en een verstaan van de wereld en we zijn
altijd de wereld aan het beduiden. Wereld is voor Heidegger niet de totaliteit van objecten
tegenover je, of dat plaatje van de aardbol op google, wereld is dat wat plaatsvindt. Het is dat wat
geschiedt. Ik beduid de wereld en daarmee is wereld een existentiaal, telkens het mijne – want
altijd is het mijn zijnsmogelijkheid waardoor de wereld betekenis heeft - en behorend tot de
structuur van het existeren.

§2 Heideggers ruimtebegrip
Door de wereldanalyse van Heidegger te volgen komt de wereld tevoorschijn vanuit zijn
betekeniskarakter en bewegelijke aard. Een wereld die terugslaat op de mens, die onderdeel is
van deze beweging en voor Heidegger het uiteindelijke omwille waarvan vormt. Deze
wereldanalyse hangt nauw samen met zijn begrip van de ruimte. Door bondig zijn ruimte-analyse
te bespreken maken we de samenhang tussen mens en wereld inzichtelijker. Daarna kijken we
wat het wereld- en ruimtebegrip van Heidegger ons kan meegeven over sport en spel.
De mens neemt voor Heidegger geen positie in binnen de ruimte, maar is naar haar aard
ruimtelijk. De ruimte waar we dan over spreken is niet de uitgebreidheid, een categorie van het
verstand of een absolute natuurkundige grootheid, maar wordt in de omgang met de wereld
ontdekt.57 Het gaat om de ruimtelijkheid die past bij de wereld zoals die in de vorige paragraaf is
beschreven. Dit is een ruimte die wederom begrepen moet worden in relatie tot mijn existeren.
Het is de ruimte van onder, boven, achter je, daar, hier, een stukje lopen, even verderop en
daarginds. Waarin men zich weet te oriënteren en haar plaats weet. Als je de bioscoop
binnenloopt loop je automatisch naar een stoeltje en wordt het hoofd naar het scherm gericht.
Dat is de ruimtelijkheid van de existentie, die te maken heeft met de vertrouwde alledaagse
omgang in de umwelt (omgeving).
We leven als mensen in een bepaalde omgeving. Heidegger noemt het ruimtelijke begrip
hiervoor gegend (streek) en hierin hebben de zijnden een bepaalde plek toegewezen gekregen
binnen dit geheel.58 Wanneer ik de bakker binnenloop, is de kassa daar, de ovens staan verderop,
ligt het brood tegen de muur en zijn de bakkers achterin. Elk breder verband van een
57 Heidegger zet zich in zijn ruimte-analyse nadrukkelijk af tegen Descartes en Kant. Voor Descartes wordt de ruimte als
uitgebreidheid het zijn van de zijnden, waarbij het zijn volgens Heidegger als het bestendig of gelijkblijvende voorhanden zijnde
door de tijd heen wordt opgevat. Ruimte als substantie is zo wel constituerend voor de zijnden - die louter plaatsbepalingen ten
opzichte van elkaar en de uitgebreidheid zijn - maar is volgens Heidegger niet oorspronkelijk genoeg gedacht. Heidegger ligt meer
in lijn van de transcendentale ruimtebenadering van Kant, al is echter de ruimte volgens Heidegger ook geen categorie van het
verstand dat de waarneming a priori structureert, maar is het erzijn naar zijn aard ruimtelijk: “en aangezien het erzijn op de
beschreven wijze ruimtelijk is, toont de ruimte zich a priori. Deze benaming wil hier niet zoiets zeggen als een voorafgaand
toebehoren aan een in eerste instantie nog wereldloos subject, dat uit zichzelf een ruimte schept. Aprioriteit wil hier zeggen: het
voorafgaand tegemoet treden van ruimte (als streek) in het telkens concreet tegemoet treden van het terhandene in de
omringende wereld.” Vlg, Heidegger, Zijn en Tijd, p. 151
58 Heidegger, Zijn en Tijd, p. 140
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omloopsgeheel kent zo haar eigen streek waarbinnen de zijnden een plaats hebben. Maar hoe
krijgt het zijn plaats? Waarom kan iets hier thuishoren of juist niet op zijn plek zijn?
Het beduiden van een wereld die van tevoren verstaan is, betekent tegelijkertijd ook een
inruimen waarin ik omzichtig ontverrend (entfernung) en inrichtend (ausrichtung) de ruimte ont-dek.59
Ontverren en inrichten zijn de existentialen van de ruimtelijkheid. Net zoals het beduiden behoort
het tot mijn existeren. Wat bedoelt Heidegger hier mee in zijn ruimtelijke analyse? Het beduiden
van de wereld heeft gelijkoorspronkelijk een ruimtelijk aspect. Hierbij vertrekken we tevens
vanuit een vooraf verstaan van de omgeving, terwijl ik in de beweging van het bezorgen de
zijnden ‘nabij breng’ en in een richting leg.60
Heidegger begint met het uitleggen van ontverren. We zijn als gerichte, intentionele
wezens buiten onszelf, en brengen de ‘verte’ in de voltrekking van de ont-verring ‘nabij’.61 De
nabijheid (zunächst) van een zijnde moet begrepen worden vanuit de terhandenheid en de
omzichtige omgang. Zo kan de fiets in de fietsenstalling nabij zijn, maar als ik daar mijn tas op
laat zitten is deze niet nabij. Vanuit het omzichtig bezorgend college volgen is mijn collegeblok
niet op zijn plaats waar het als terhanden zijnde mij tegemoet kan treden. Voor Heidegger zijn
we continue bezig met dit ontverren en daarmee geven we een zijnde in zijn ruimtelijkheid vrij,
we bepalen zijn ‘waar’. Ook mijn eigen plek begrijp ik vanuit de omgeving: “het erzijn verstaat
zijn ‘hier’ vanuit het ‘daar’ van de omringende wereld.”62 De ontdekking van een zijnde hoeft niet
expliciet te gebeuren. Net zomin dat ontverren gaat om het nadrukkelijk verkleinen van de
afstand tussen twee punten in de ruimte. Waar het om draait is het in de act nabij brengen van
een zijnde dat daarmee in een bepaalde ausrichting (oriëntering of inrichting) wordt geplaatst.
Daarmee zijn we bij de term ausrichting beland. Ik ben niet alleen aan het ontverren, ik
breng de zijnden ook in een bepaalde baan of richting waardoor een oriëntering plaatsvindt.63
Het inrichten en ontverren wordt altijd geleid vanuit het omzichtig bezorgen.64 Ik ben bezig met
aantekeningen maken en ik schuif de stoel aan de tafel en leg mijn mandarijn naast mijn laptop.
Wat er gebeurt is dat ik deze zijnden een plaats binnen de ruimte geef. Dit vrijgeven met het oog
op de ruimtelijkheid, een ‘ruimte-geven’, is het inruimen.65 In het omzichtig bezorgend inruimen
van de zijnden ‘ontstaat’ een ruimte, die ik weliswaar niet zelf oorzakelijk sticht, maar waarin ik
door de omzichtige omgang zijnden in een leefomgeving vrijgeef.
Het beduiden van de wereld is tegelijkertijd een inruimen. In de omzichtige omgang
ontdek ik de zijnden, geef ze hun plaats en weet ik mij daardoor te oriënteren. “Elk ‘waar’ is

Ibid., p. 149
Ibid., p. 143
61 Ibid., p. 143
62 Ibid., p. 145
63 Ibid., p. 146
64 Ibid., p. 147
65 Ibid., p. 150
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ontdekt en omzichtig uitgelegd door de handel en wandel van de alledaagse omgang.”66 Daar
haal ik mijn koffie, via die weg kan ik het makkelijkst van collegezaal naar collegezaal en in de
tweede pauze staan die tafels in de schaduw. Terwijl je de VU beduidt, worden de zijnden in een
bepaalde baan gebracht en binnen een omloopsgeheel in hun ruimtelijkheid vrijgegeven.

§3 De wereld van het spel
Wat kunnen wij nu uit de wereldanalyse van Heidegger halen dat van belang is voor de spelende
mens in de sportwereld? Heidegger geeft aan dat de mens eerst en vooral praktisch bezorgend
betrokken is op de wereld. Om een begrip van de existentie te ontwikkelen moeten we deze
betrokkenheid volgens hem fenomenologisch onderzoeken. De mens wordt niet op een
oorspronkelijke wijze begrepen als we het uitleggen als wereldloos subject. Uit dit vrij algemene
inzicht trekken we de eerste les. In verband met ons onderzoek doordenken we de spelende
mens. Over de spelende mens mogen we aannemen dat deze eveneens - eerst en vooral praktisch en niet theoretisch betrokken is op de wereld.
Dit kan nader worden gespecificeerd. Heidegger gebruikte de verzamelterm bezorgen
voor de alledaagse manieren waarop men vertrouwt met de wereld omgaat. Volgens Huizinga is
het wezenlijke van de mens het ludieke. In de lijn van Huizinga kunnen we daarom inbrengen dat
de mens eerst en vooral spelend betrokken is op de wereld. Spelend is het op gewoonlijke en
vertrouwelijke wijze al bij de wereld. Nu kunnen we onze twijfels uiten of dit altijd en overal zo
is, voor de sportwereld lijkt het een redelijk uitganspunt te vormen. Ons fenomenologisch
onderzoek naar sport richt zich op het filosofisch doordenken van de spelende betrokkenheid op de
wereld.
Maar we zijn voor Heidegger niet alleen betrokken op de wereld, het is een betrekking
die altijd voltrokken wordt. De betrekking is slechts ‘een moment van de intentionele act’ zoals
men dat binnen de fenomenologie noemt. Dit vormt een belangrijk uitgangspositie van de
fenomenologie van Heidegger en daar ligt ook zijn grote waarde om de speelact te doorgronden.
Het belangrijkste element dat ik daarom uit de wereldanalyse wil halen is het bewegelijke karakter
van de speelactiviteit en de samenhang met een betekenisvolle wereld. Het spel heeft een
bewegingsmatig karakter. De spelactiviteit is een gebeuren. De spelwereld is geen ding of
verzameling dingen die we als autonoom wereldloos subject moeten analyseren en waar de
sporter nog ‘naar toe moet’. Maar een spelwereld ‘waarin’ we zijn en een verstaan van hebben,
een gebeuren dat we fenomenologisch dienen te volgen als we de spelende mens willen
begrijpen. Dat is immers precies waar Huizinga ons op gewezen heeft. Het spel ‘speelt zich af’ en
vindt plaats in een speelruimte. Het heeft zijn verloop en zin in zichzelf. Met Heidegger hebben we
een begrippenkader en taal geïntroduceerd waardoor we de betekenis en samenhang hiervan
66
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beter zijn gaan begrijpen. Spelen is altijd een spelende omgang met de wereld. Wat kunnen wij daar nu
over zeggen vanuit Heideggers analyse?
In en door de beweging van de speelactiviteit ontdekken we een betekenisvolle
speelwereld. De voetballer heeft immers geen stilstaande objecten voor zich, hij gaat hanterend
om met de bal. De bal als ‘speeltuig’ wijst onmiddellijk naar een veld, naar een goal en naar de
scheidsrechter, zonder welke er geen betekenisvol (tuig)geheel zou zijn. In de hantering van de
bal laat ik de bal een bal zijn binnen het omloopsgeheel waarop ik mij van tevoren heb
georiënteerd. Een omloopsgeheel dat op diens beurt rust in mijn verstaan en vertrouwdheid met
de voetbalwereld. Tegelijk wijst deze voetbalwereld ook terug naar mij, als degene die zich
verwijst in het omloopsgeheel en de voetbalwereld beduidt. Ik verwijs mij van de bal die ik
overspeel, naar het veld waarop we spelen, naar de kleedkamer waar het team zich voorbereidt,
naar de kantine na de wedstrijd, omwille van mijn zijnsmogelijkheid voetballen. Omwille van het
voetballen laat ik de bal een bal zijn en krijgt de bal een zin binnen de voetbalwereld. Een
praktische hanterende omgang met het speelgerei en het beduiden van de spelwereld.
Tot zover de inzichten die we uit Heideggers wereldanalyse kunnen halen. Er kleven ook
problemen aan Heideggers wereldanalyse als we spelen uitsluitend via deze manier begrijpen.
Mogelijk verliezen we bepaalde belangrijke kenmerken van spelen op deze manier uit het oog.
Heidegger beschrijft nauwkeurig de formele structuur van de wereld en laat zien hoe wij onszelf
van de bal, naar het veld en de kantine verwijzen. Maar zit er tussen het veld en de kantine niet
een wezenlijk verschil? Het veld behoort tot de speelwereld. De voetbalkantine hangt er wel mee
samen uiteraard, maar hier wordt niet meer gespeeld. In de voetbalkantine en het veld lijkt iets
van een discontinuïteit te zitten. De verwijzing van de bal naar het veld lijkt een andere
verwijzing te zijn dan van het veld naar de kantine. Een sprong die niet zichtbaar is bij de
formele structuur van de wereld bij Heidegger. Ik kom hier dadelijk op terug bij de ruimteanalyse.
Er is nog een ander fundamenteel probleem als we sport en spel goed willen begrijpen.
Een kritiek op Heideggers wereldanalyse die veelvuldig wordt aangehaald luidt dat zijn analyse
vooral toepasbaar is op een praktische werkwereld.67 Doordat Heidegger de aard van de
betrekking tot het zijnde uitlegt als formeel-technisch om-te en dingen als tuig begrijpt, is zijn
analyse vooral relevant voor een technische werkwereld. De gewoonte wordt daardoor sterk
uitgelegd als de gebruikelijke omgang met alledaagse gebruiksvoorwerpen. Men gebruikt de
hamer om te hameren en ik laat de hamer op zijn beloop bij het bevestigen van de spijker. Maar
is een hamer om-te hameren werkelijk hetzelfde als een tennisracket om-te serveren? Het racket
uitsluitend begrijpen als ‘om-te serveren’ voelt te eenzijdig. Er zijn overeenkomsten, maar de

67 Van Nederlandse bodem vinden we de kritiek o.a. terug in het proefschrift van Ad Verbrugge (Verwaarlozing van het zijnde) en
het proefschrift van Peter-paul Verbeek (De daadkracht der dingen).
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werkwereld valt niet samen met de speelwereld. We raken mogelijk veel kwijt als we de
betrekking tot de speelzijnden uitsluitend begrijpen vanuit het om-te.
Een belangrijke reden hiervoor is dat Heideggers analyse van de werkwereld sterk leunt
op de begrippen omzichtigheid en verstaan. De bezorgende omgang wordt mede vanuit deze
begrippen begrepen. Ondanks dat Heidegger zich nadrukkelijk verzet tegen de cognitieve
betrokkenheid lijken deze begrippen toch een theoretische gerichtheid met zich mee te brengen.
De hamer wordt uitgelegd als een terhanden hamer, maar wordt tegelijkertijd weer in een
theoretisch schema geplaatst. Het gaat om praktische kennis, maar het wordt uitgelegd aan de
hand van een theoretisch kader. De timmerman heeft een verstaan van de timmerwereld en een
zicht om-te hameren binnen het bredere systeem van verwijzingen waar het een onderdeel van is.
De kundige werker heeft een overzicht van zijn werkwereld en weet waarvoor zijn gereedschap
dient. Maar dan gaan we wellicht iets te snel voorbij aan de aard van een complexe
sportgewoonte of vaardigheid. De vaardigheid van een sporter vraagt om veel lichamelijke
oefening en training waardoor complexe gewoonten op den duur worden gevormd. Het opdoen
van sportgewoonten kost oefening en inspanning. Maar hoe de gewoonte ontstaat en wat precies
de samenhang met het lichaam is zien we bij Heidegger niet duidelijk terug. De spelende omgang
leert ons weinig over de complexe lichamelijke vaardigheden die zo typerend zijn voor de
sporter.

§4 De ruimte van het spel
Tot zover de reflectie op Heideggers wereldanalyse voor de sportwereld. De volgende stap richt
zich op de speelruimte. De spelende mens is altijd ergens. “Elk spel beweegt zich binnen zijn
speelruimte, die hetzij stoffelijk of denkbeeldig, opzettelijk of als vanzelfsprekend, van tevoren is
afgebakend”, aldus Huizinga.68 Het geschieden van de sportwereld vindt plaats in een bepaalde
ruimte. Wederom geeft Heidegger ons de mogelijkheid om tot een duiding van Huizinga’s
spelkenmerk te komen. De vraag naar de ruimtelijkheid van het spel te stellen. Op welke manier
richt de sporter een speelruimte in?
In de lijn van Heidegger brengen we het volgende in: het omzichtig bezorgend oriënterend
ontverren zorgt voor een inruimen van de zijnden binnen een speelruimte en daarmee de
ontdekking van medespelers en de omgeving of streek van het spel. Ik tik een balletje over met
mijn teamgenoot, trek een aantal baantjes, prepareer mijn ski’s of slijp mijn schaatsen. Op deze
wijze ont-ver ik mijn materiaal, leg het veld en de zijnden in een bepaalde richting en geef
inruimend voor mijzelf een speelruimte vrij. Zo zien we dat ook hier het bewegelijke karakter van
de spelactiviteit van groot belang is. Vanuit de beweging van het sporten krijgen de zijnden hun
‘natuurlijke plaats’. Als ik mij in een sportwereld bevind waarvan ik de sport niet beoefen, kan de
68
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ruimte om mij heen al snel beknellend worden. Ik mis oriëntatie, kan daar niet aan de slag gaan en
weet daardoor het speelgerei slechts op een vage of minimale manier te plaatsen.
Dat zijn heldere inzichten, maar de analyse van Heidegger levert ook voor de
ruimtelijkheid van het spel moeilijkheden op. Een positief element van Heidegger is dat hij de
ruimte beziet vanuit de werkwereld waarin iemand leeft: een existentieel ruimtebegrip. Maar dit
brengt wederom als negatieve keerzijde een inperking van de blik met zich mee. Door de
werkwereld als uitgangspunt te nemen zien we niet goed hoe we zelf telkens worden uitgenodigd
door de ruimte. Juist dat gegeven is typerend voor spelen. Het spel kent een eigen dynamiek, dat
ons uitnodigt en uitdaagt, ons meevoert en voortstuwt, ons begeleid en op ‘de juiste plaats
brengt’.
Net als bij de wereldanalyse kan dit te maken hebben met de impliciete theoretische
gerichtheid die schuilgaat in Heideggers analyse. De filosoof Ad Verbrugge geeft in zijn
proefschrift over Heidegger aan dat de existentialen van de ruimtelijkheid grotendeels begrepen
worden vanuit een visuele verhouding tot de werkelijkheid. Over het ontverren stelt hij het
volgende: “Heideggers idee van ontverren is georiënteerd aan een visuele ervaring van nabijheid,
waarbij het zijnde iets is wat iemand in de ruimste zin van het woord ‘voor ogen heeft’.”69
Nabijheid wordt gerelateerd aan ontverren en het opmerken van iets, dat wat opvalt en ‘beoogd’
wordt.70 Voor de andere existentiaal - het inrichten - geldt dat het sterk verbonden wordt met
een visueel oriënteren. Verbrugge wijst erop dat de ruimte en de binnenwereldlijke zijnden door
Heidegger op deze manier toch weer wat theoretisch en afstandelijk wordt geïnterpreteerd.71
Zijnden die tegenover mij worden geplaatst en ik aanschouw. Hij legt dus (impliciet) veel nadruk
op het ontverrend en inrichtende oog.
Maar is het niet belangrijk om met betrekking tot de ruimtelijkheid van de sporter meer
mee te nemen dan een schouwend ontverrend en inrichtend oog? Als ik in relatie tot de
sportwereld spreek over een balletje overtikken of een aantal zwembaantjes trekken, dan zien we
al een aanwijzing dat het gehele lichaam in het spel gebracht wordt om de zijnden ‘nabij te brengen’
en de speelruimte vrij te geven. Sporten begint immers vaak met het lichaam warm maken en de
hartslag omhoog te brengen. Dat is om uiteraard om blessures te voorkomen, maar pas op dit
moment lijkt de speelruimte ook te gaan ‘leven’ en ‘vallen’ de zijnden en het erzijn op hun
plaats’. Eerst is de speelruimte nauw en biedt hij veel weerstand, maar op den duur wordt de
ruimte minder ‘schokkerig’. De ruimte wordt ‘vloeiender’ en de speelzijnden krijgen hun
‘natuurlijke plaats’, waaronder mijn ‘hier’ ten opzichte van de speelruimte. Dit is een taal die
buiten het bereik van Heidegger ruimte-analyse lijkt te vallen.
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De speelruimte ‘ontstaat’ misschien niet zozeer door het verstaan en de visuele
existentialen, maar door de lichamelijke beweging of bedrijvigheid van het spelen. Het spel valt stil
als er niet gespeeld wordt en dat heeft ook implicaties voor de speelruimte. De speelruimte
‘ontstaat’ of wordt pas betekenisvol door het verloop van het spel. Als iemand de bal in zijn
hand pakt is het spel afgelopen en gebeurt er ook iets met die speelruimte. Men bevond zich in
een gezamenlijke en bovenindividuele sferische ruimte, maar de vervoering is nu verbroken. De
spelbreker ‘breekt’ ook de speelruimte. In de vorige paragraaf sprak ik over de discontinuïteiten
in het verwijzingsgeheel waar Heidegger geen rekenschap van geeft. We beginnen nu beter in te
zien waarom dat mogelijk zo is. Bij de speelruimte zien we een duidelijk onderscheid naar voren
komen in de verwijzing van de bal naar het veld en van het veld naar de kantine. De eerste
verwijzing gebeurt binnen de speelruimte en hangt samen met de daarin gebruikelijke lichamelijke
gewoonten en het verloop van het spel. Maar de tweede verwijzing springt van binnen de
speelruimte naar buiten de speelruimte. Wederom speelt het lichaam hierin een belangrijke rol.
Doordat Heidegger te snel voorbijgaat aan de gebondenheid van lichamelijke gewoonten en
gebruiken aan een specifieke plaats, komen er discontinuïteiten tevoorschijn in relatie tot de
speelwereld en speelruimte. De sprong in het verwijzingsgeheel is een sprong over de
lichamelijke inbedding van de mens in de ruimte.
De tegenvoorbeelden wijzen ons erop dat de ruimtelijkheid van het spel mogelijk meer
omvat dan verklaard kan worden door een (theoretisch) ontverrend oog, dat omzichtig
oriënterend een speelruimte inruimt. Het is mogelijk om hier tegenin te brengen dat het oog
evenwel het belangrijkst is voor de sporter. Neem de voetballer met goed inzicht, die dankzij zijn
inzicht al zijn teamgenoten nabij heeft, goed weet te plaatsen en zo in een richting legt binnen
het spel. Desalniettemin wijst juist het fenomeen van een goed inzicht op meer dan een visuele
verhouding tot de werkelijkheid. Vaak zag de speler helemaal niet waar de aanvaller stond, hij gaf
de prachtige steekpass blind, juist omdat hij zo’n goed inzicht heeft. De medespeler is hem ‘nabij’, maar
hij heeft hem niet ‘voor ogen’. Dan wijst het goede inzicht op een breder fenomeen, een samenspel
met andere zintuigen en vermogens van ons lichaam. De speler voelde de aanvaller aan en heeft
een oog voor zijn medespelers omdat ze goed op elkaar zijn ingespeeld.
Inspelen is een interessant begrip, want als we spreken over inspelen wordt dat
doorgaans geassocieerd met het gehele lichaam. Inspelen wijst ons onmiddellijk intuïtief op een
breder oriënterend en voelend lichamelijk spel. Inspelen lijkt derhalve ook een ruimtelijk aspect te hebben,
door in te spelen geven we een speelruimte vrij. Wat is een eerste belangrijke ruimtelijke associatie die we
kunnen maken bij de term inspelen? Inspelen heeft naast visueel ontverrend nabij brengen en
inrichtend oriënteren ook te maken met het ‘nabij brengen’ en in ‘richting brengen’ door
aanvoelen, aftasten en afstemmen. Alleen het ‘nabij brengen’ en in een ‘richting brengen’ begrijpen we
dan niet meer uitsluitend vanuit een visuele verhouding. De skiër controleert tastend zijn materiaal
en brengt de ski’s ‘nabij’, de medespeler voelt waar zijn teamgenoten zich opstellen en brengt de
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medespelers ‘nabij’, de surfer stemt zich af op de golven waardoor de kosmische stromen en de
deinende zee ‘nabij’ worden gebracht.72 Met inspelen lijken we te raken aan een begrip dat op
bepaalde facetten beter rechtdoet aan de sportwereld dan Heideggers terminologie. In het
volgende hoofdstuk wordt dit begrip daarom verder geanalyseerd.
Ondanks de kanttekeningen en tegenvoorbeelden beginnen we met Heidegger de
spelende mens inmiddels beter te begrijpen. Hij verschaft nuttige inzichten over de aard van de
spelactiviteit en de spelende bewegelijke omgang met de spelwereld. Het beduiden van de
sportwereld en het omzichtig ontverren en oriënteren verschaffen heldere inzichten over de
samenhang tussen de sporter en de sportwereld. Maar om het eigene van de spelactiviteit op te
helderen zien we inmiddels dat er meer nodig is. Heideggers analyse heeft zogezegd blinde
vlekken in relatie tot de spelende mens.73 De vragen en problemen die zijn opgekomen bij
Heidegger hebben inmiddels naar twee richtingen gewezen die vooralsnog onbesproken zijn
gebleven: ten eerste het begrip inspelen en ten tweede de lichamelijkheid en vaardigheden van
een sporter. De eerste richting komt in het volgende hoofdstuk aan bod, de analyse van inspelen
zal erop gericht zijn de fenomenologische inzichten te verdiepen. Met de tweede richting gaan we
nu verder. Dankzij een analyse van het lichaam kunnen we de fenomenologische structuur van
spelen verbreden.

§5 Merleau-Ponty en het lichaam
Het lichaam is een centraal thema bij Merleau-Ponty. De fenomenoloog neemt veel over van
Heidegger, zeker omtrent de tijdelijkheid van de existentie, maar zijn filosofische repliek op
Husserl krijgt vorm in een onderzoek naar lichamelijke intentionaliteit, iets waar Heidegger
grotendeels aan voorbijgaat. Alhoewel, het lichaam hebben we impliciet naar voren zien komen
bij Heidegger in het begrip terhandenheid, de hamer is terhanden in de omgang ermee. Dit lijkt
een uitdrukkelijke lichamelijke component met zich mee te brengen. Toch wordt het lichaam in
de wereldanalyse van Heidegger niet expliciet gethematiseerd. 74 De terhandenheid wordt met
name in verband gebracht met de terugtrekkende onopvallende modus van de zijnden waarmee
we omzichtig omgaan, niet zozeer met het lichamelijke erzijn.
72 In de omzichtige omgang wordt bijvoorbeeld een surfbord nabij gebracht en in de zee geworpen. Het bord wordt daardoor in
het water in een bepaalde baan geplaatst en ik weet mij te oriënteren ten opzichte van de omgeving. Ik ben ‘hier’ aan het surfen
‘op’ mijn bord. Maar hiermee is nog niet alles gezegd. Wil de surfer nu een golf ‘uitrijden’ zal het de oceaan en zijn ritmiek ‘nabij’
moeten brengen. Beginnende surfers maken visuele inschattingen en zitten vrijwel altijd fout, ervaren surfers peddelen en voelen
de oceaan en zijn stromingen.
73 Waarbij opgemerkt moet worden dat het Heidegger uiteraard ook niet om de spelende mens te doen was, maar om het zijn
zonder meer, waartoe de analyse van de existentie in Zijn en Tijd de ingang biedt.
74 Dat bij Heidegger het lichaam niet expliciet wordt gethematiseerd, zou kunnen komen doordat de praktische betrokkenheid
volgens Verbrugge toch nog veel teruggrijpt op Husserl: “impliciet neemt Heidegger wellicht meer over van de (schouwende)
oorsprong van de intentionaliteit dan hij zelf doorheeft.” Deze schouwende oorsprong is Husserl bewustzijnsfenomenologie, een
benadering die de acten van het bewustzijn centraal zette. Als Heidegger impliciet meer overneemt van Husserl
bewustzijnsfenomenologie dan hij zelf doorheeft, is dat eveneens een verklaring waarom hij onvoldoende rekenschap geeft van
het lichaam in zijn wereld- en ruimtebegrip. Een overstap naar Merleau-Ponty kan ons daarom nieuwe inzichten op leveren voor
de spelende mens. Vlg. Verbrugge, VvhZ, p. 205
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In de vorige paragraaf kwam naar voren dat we sporten met het gehele voelende,
tastende en werkende lichaam. We gaan lichamelijk spelend om met de wereld en stellen geen
theorieën op. Sporten doen we met handen en voeten, niet zozeer uitsluitend met een
waarnemend oog en een kritische geest. Een evidente, maar belangrijke constatering. In de sport
zien we dat het lichaam de wereld lijkt te ‘begrijpen’ en de sporter zichzelf lichamelijke
vaardigheden aanleert. Een turnster in een gymzaal is als een vis in het water. Het betekent dat
spelend omgaan met de wereld eveneens een begrip veronderstelt van lichamelijk omgaan met de
wereld. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt deze lichamelijke kant van sport
fenomenologisch opgehelderd. We sporten met ons lichaam. Hoe gaat dat in zijn werk en
waarom kunnen we daardoor de spelende mens beter begrijpen? We bekijken eerst kort de
algemene kenmerken van Merleau-Ponty’s fenomenologische lichaamsbegrip (§5). Vervolgens
bespreken we zijn analyse over het aanleren van motorische vaardigheden (§6). Daarna wordt de
relevantie hiervan voor ons begrip van sport en spel besproken (§7).
Het belangrijkste kenmerk van Merleau-Ponty’s fenomenologie is dat niet zozeer het
bewustzijn, maar het (gehele) lichaam gekenmerkt wordt door intentionaliteit. Het is een
verruimd intentionaliteitsbegrip, waarmee Merleau-Ponty zich wil onderscheiden van het
intellectuele begrijpen van Kant en Husserl. In deze gedachtegang sluit hij mooi aan bij
Heidegger, waarvan we gezien hebben dat hij zich ook keert tegen het primaat van een
theoretische betrokkenheid op de wereld. Terwijl Heidegger een volledig nieuwe taal creëert om
te ontsnappen aan een intellectueel discours, positioneert Merleau-Ponty zich dichter tegen de
bestaande wetenschappen aan. Hij gaat in zijn bekende hoofdwerk Fenomenologie van de
Waarneming (1945) voornamelijk het gesprek aan met andere wetenschappen of filosofische
stromingen. Volgens Merleau-Ponty richt de psychologie zich vooral op de objectivering van de
psyché (geest) en de biologie op de objectivering van het fysische (lichaam). De existentie is
hetgeen beiden verenigt en vormt het onderzoeksveld van Merleau-Ponty.75 De kerngedachte is
dat lichaam en geest in ieder geval niet uitsluitend als objecten moeten worden begrepen. Nu is
Merleau-Ponty zeker niet de eerste die dat zegt met betrekking tot de psyché of het bewustzijn,
maar met betrekking tot ons lichaam is het (binnen de wetenschappen) een vrij bijzondere
uitgangspositie.
Het lichaam is voor de existentie een psychofysische onmiddellijk gevoelde eenheid die ik
voltrek. Dit noemt Merleau-Ponty het lichaamsschema.76 Ik heb niet alleen mijn lichaam, zoals ik
twee ogen en verscheidene organen heb, ik ben mijn lichaam. Lichaam is lichaam-zijn.
Gelijkoorspronkelijk is het lichaam altijd buiten zichzelf ‘naar een wereld’. Dit is het intentionele
karakter van het lichaam. Deze overstijging maakt dat het lichaam zich kenmerkt door wat
Heidegger en Merleau-Ponty als een kunnen-zijn beschrijven. Mijn lichaam-zijn is ook een ik kan,
75
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Merleau-Ponty, FvdW, p. 139
Ibid., p. 163
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een lichaam-kunnen-zijn. Het lichaam weet waar het met zichzelf aan toe is en heeft op deze
wijze een verstaan van de wereld om zich heen. Het temporele karakter van het lichaam-zijn
wordt daarom van groot belang voor Merleau-Ponty om ons existeren te begrijpen. Zo zijn
bijvoorbeeld de handen zichzelf vooruit als ze naar de deurknop grijpen, een vermogen dat in mijn
lijf bewaard is gebleven en hernomen wordt. In het lichaam als ‘knooppunt van de tijd’ worden
toekomst en verleden in deze act - de deur openen - samengeperst in het heden terwijl het deze
potentialiteit van het lichaam voltrekt.77 Net zoals bij Heidegger is van belang dat we niet alleen
betrokken zijn op de wereld, de betrekking wordt ook altijd voltrokken. Dit geschiedende
karakter van de act was voor ons een belangrijk gegeven. Spelen is beweging en de speelwereld
een gebeuren. Alleen wordt door Merleau-Ponty nadrukkelijk de beweging van het lichaam
hierbij gethematiseerd.

§6 Merleau-Ponty en de motorische vaardigheden
We zien dat de fenomenoloog zich nadrukkelijk verzet tegen een objectivering van het lichaam
en de ervaring van ons lichaam wil thematiseren. Een belangrijk wapenfeit in deze strijd is het
blootleggen van de primordiale eenheid tussen lichaam en wereld. Het lichaam is voor MerleauPonty geen biologische entiteit die prikkels ontvangt uit de wereld, maar voor de rest
afgezonderd van de fysische wereld geanalyseerd kan worden. Lichaam-zijn betekent dat we altijd
in een milieu opgaan en een wereld bewonen (habiter). Dat betekent dat ik niet ‘in’ de ruimte en
de tijd ben zoals de melk ‘in’ de koelkast, Heidegger wees ons hier al op, het lichaam bewoont de
ruimte en de tijd. We zien duidelijk de overlap met Heidegger en zouden het lichamelijk-in-zijn
kunnen noemen, maar met het begrippenkader van Merleau-Ponty komt de nadruk op andere
elementen te liggen dan bij Heidegger en het Dasein.
Bewonen en het daarmee samenhangende begrip gewoonte zijn richtinggevende begrippen
voor de Fransman. Alleen wanneer ben ik ergens ‘gewoon’? Merleau-Ponty beschrijft in het
tweede deel van de Fenomenologie van de Waarneming (FdvW) uitgebreid hoe het lichaam greep krijgt
op zijn omgeving door het ontwikkelen van motorische en perceptuele vaardigheden of gewoontes. Ruimtes
worden zogezegd pas betekenisvol als het lichaam er greep op heeft gekregen. Omdat met
betrekking tot sport vooral motorische vaardigheden een wezenlijk onderdeel van de
spelactiviteit vormen worden deze uitgelicht. Zijn inzichten hierover vormen nog steeds vaak de
basis van veel discussies in de fenomenologische sportfilosofie, met name omtrent de thema’s
skill acquisition en skillful coping.78
Merleau-Ponty, FvdW, p. 138
De perceptuele vaardigheden laat ik hier buiten beschouwing omdat we voor de spelende mens momenteel vooral
geïnteresseerd zijn in de motoriek van de sportende mens. In hoofdstuk §4 kijken we wat de rol van de zintuigen hierbij zijn. De
perceptuele vaardigheden volgen evenwel bij Merleau-Ponty eenzelfde structuur als de motorische vaardigheden. Bijvoorbeeld
het aanleren van een stijl van zien. Zo wijst Merleau-Ponty erop dat kinderen het kleurenpaar rood-blauw niet vatten omdat het
onder een categorie ‘rood’ geplaatst wordt in een reeks acten, maar “afhankelijk van de manier waarop de blik de dingen bevraagt,
eroverheen glijdt of erop tot rust komt, krijgt hij die meer of minder in bezit.” Vlg. Merleau-Ponty, FvdW, p.220
77
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Merleau-Ponty beschrijft dat motorische gewoonten of vaardigheden worden verworven
door de betekenis ervan in te lijven.79 Gewenning vormt in dit proces het sleutelwoord. Hij
presenteert geen pasklare en heldere theorie of eenduidige manier waarop we het inlijven van
vaardigheden kunnen begrijpen. Ondanks dat wij op ‘onderliggend niveau’ weliswaar een
nauwkeurige theorie kunnen opstellen over wat er fysiologisch of cognitief gebeurt, komt een
vaardigheid inlijven in de praktijk neer op oefenen, herhalen en aftasten. Merleau-Ponty wil in
zijn beschrijving zo dicht mogelijk tegen deze ervaring aanblijven. We laten het aardappelmesje
over de aardappel glijden met verschillende drukpunten tot we een fijne handbeweging om te
schillen hebben gevonden. De aardappel begeleidt hierbij de handbeweging en de hand tast de
aardappel af. Het lichaam corrigeert zichzelf en begint telkens opnieuw, tot we de vaardigheid op
den duur ‘in de vingers’ hebben. Hij wijst erop dat er geen act van het verstand of intellectuele
synthese aan te pas hoeft te komen om gewoontes in te lijven.80 De wereld begeleidt het lichaam,
dat op zoek is naar een evenwicht. Het lichaam reageert op de ‘uitnodiging’ van een gegeven
situatie en streeft daarbij naar een balans van het lichaamsschema.81
Het is evenwel niet makkelijk om te begrijpen wat Merleau-Ponty met dit laatste precies
bedoelt. Echter, deze ambiguïteit is de kern van de Merleau-Ponty’s filosofie.82 Hij kiest dit pad
omdat hij zich afzet tegen de ambities van het transcendentaal idealisme dat kenmerkend is voor
Husserl’s fenomenologie. De keerzijde is dat we daardoor met een bepaalde vaagheid
achterblijven en in het duister tasten wat de vaardigheid nu precies is. Dat neemt niet weg dat
zijn discussie met andere wetenschappelijke benaderingen extreem helder kan zijn. De discussie
binnen de fenomenologie laat ik daarom rusten, zodat we ons kunnen richten op de discussie met
de empirische psychologie en objectiverende biologie. Hierin zien we hoe Merleau-Ponty vanuit
de fenomenologie – hiervoor grijpt hij gek genoeg juist weer terug op Husserl’s lebenswelt - de
discussie aangaat met vakwetenschappen die het lichaam objectiveren.
Om te begrijpen wat een vaardigheid is vanuit de eerste-persoon ervaring moeten we niet
proberen de vaardigheid stapsgewijs te modelleren in een theoretisch schema. De lichamelijke
vaardigheid is fenomenologisch gezien geen intellectueel vermogen, dat ik eerst herinner,
vervolgens activeer en tot slot motorisch uitvoer. De vaardigheid wordt dan toch weer te snel
begrepen in de richting van een bezit of eigenschap van iemand en vervolgens uitgelegd aan de
hand van een onderliggend fysiologisch en intellectueel proces. Tegenwoordig gebeurt dat met
name in de cognitieve wetenschappen. Voor Merleau-Ponty is elke vaardigheid of gewoonte een

Merleau-Ponty, FvdW, P. 208-214
Merleau-Ponty gebruikt veelvuldig het voorbeeld van een wandelstok: “als ik aan een wandelstok gewend wil raken, probeer ik
hem uit en raak ik er enkele voorwerpen mee aan. Na verloop van tijd heb ik hem ‘in de vingers.’ Vlg. Merleau-Ponty, FvdW, p.
209.
81 Merleau-Ponty, FvdW, P. 196-221
82 Hij keert zich hiermee met name tegen Husserl’s fenomenologie. Tegenover een bewustzijn dat objecten construeert en
‘opbouwt’ door een reeks synthetiserende acten, wordt de Waarneming door Merleau-Ponty gekarakteriseerd als een ambivalente
beweging van ontmoeten, treffen en aftasten.
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modificatie van de potentialiteit van het lichaamsschema dat altijd onmiddellijk tot onze beschikking
staat.83 De lichamelijke vaardigheden worden op deze manier begrepen als betekenissen die de
mens met zich meedraagt en voltrekt als de wereld hem daartoe uitnodigt. Op deze manier
probeert Merleau-Ponty aan ons duidelijk te maken wat de betekenis is van ‘een flesje oppakken’
of ‘de trap op lopen’. Het lichaam vergeet deze vaardigheden niet, simpelweg omdat het zich niks
hoeft te herinneren. Het hoeft niet te graven in het geheugen of te graaien in een bak met
vaardigheden. De vaardigheid duidt op een gerichtheid van het lichaam, die vanzelf ‘geactiveerd’
wordt als de wereld daartoe uitnodigt.84
Waar het Merleau-Ponty om draait is dat we gewoonten of vaardigheden – zowel
motorisch als perceptueel - niet moeten begrijpen als iets wat we ‘bovenop’ ons fundamentele
bestaan naar wens kunnen aanleren. Er is niet eerst een functionerend biologisch lichaam dat
toevallig in deze of gene wereld bestaat en vervolgens de mogelijkheid heeft bepaalde gewoontes
te ontwikkelen. “De gewoonte drukt ons vermogen uit om ons ‘naar de wereld zijn’ te
verruimen.”, aldus Merleau Ponty. 85 Zonder gewoontes is er geen betekenisvolle wereld. Onze
ingelijfde vaardigheden zorgen dat er voor ons een wereld is geopend. De onslosmakelijke
verbondenheid tussen lichaam en wereld huist voor Merleau-Ponty in de gewoonten en vaardigheden die we ons
eigen maken. Voor Merleau Ponty is de lichamelijke gewenning belangrijk om de ‘logica’ van de
wereld te ‘begrijpen’ en betekenissen in te lijven zodat het bestaan zich kan verruimen. Ons
lichaam ‘begrijpt’ in eerste instantie de wereld altijd al op een bepaalde manier.86
We zouden kunnen zeggen dat Heideggers inruimen voor de Franse fenomenoloog eerst en vooral
een lichamelijk verruimen is. Doordat we in de loop van ons leven steeds meer gewoonten inlijven
wordt de wereld steeds rijker aan betekenissen. Door de voltrekking van de fietsvaardigheid is er
een betekenisvolle fietswereld. Hiermee komen we op een vergelijkbaar punt uit als bij
Heideggers wereldanalyse, maar ditmaal is het lichaam de rode draad geweest in onze analyse.
Daardoor vormt het een mooie toevoeging op Heideggers wereldanalyse. De motorische
vaardigheden en gewoontes bezitten hiermee een elementair vermogen van zingeving.87 Hiermee

Merleau-Ponty, FvdW, p. 210
Merleau-Ponty, FvdW, p. 202
85 Merleau-Ponty, FvdW, p. 209
86 Bij Merleau-Ponty zien we een ander soort begrijpen opkomen. Bij de gewenning aan de wereld zien we dat een lichaam een
wereld ‘begrijpt’. Desalniettemin is het niet ons kenvermogen dat hier iets begrijpt, maar het lichaam ‘begrijpt’ de gewoonte en
daarmee de wereld. Dit ‘begrijpen’ van de wereld is iets anders dan het begrip van de wetenschap en het klassieke
waarheidsbegrip binnen de filosofie, waar onze uitspraken over de wereld overeenstemmen met de realiteit ervan (adaequatio rei et
intellectus). Voor Merleau-Ponty gaat ‘begrip’ om een praktisch begrijpen dat eigen is aan de beweging van de existentie naar de
wereld toe. Ook de vakman heeft kennis van zijn wereld en begrijpt zijn werkomgeving, maar een kennis waarvan we veeleer
zeggen dat het in de handen en voeten zit. Een kennis die zichtbaar is en expliciet wordt in de omgang met zijn materiaal.
87 We zien hier in overeenstemming met Heidegger dat de zin sterk begrepen wordt in relatie tot de existentiële alledaagse
praktische leefruimte maar hierdoor de (symbolische) levenszin minder nadrukkelijk behandeld wordt. Toch wordt deze door
Merleau-Ponty ook aangestipt en op verschillende plekken elders in het werk besproken: “Nu eens beperkt het zich tot gebaren
die noodzakelijk zijn voor het behoud van leven en plaatst het in overeenstemming daarmee een biologische wereld om ons heen;
dan weer geeft het, terwijl het met deze gebaren speelt en van hun oorspronkelijke zin naar een overdrachtelijke zin [mijn
cursivering] overgaat, dwars erdoorheen blijk van een nieuwe betekeniskern: bijvoorbeeld bij motorische gewoontes zoals het
dansen.” Vlg Merleau-Ponty, FvdW, p. 213
83
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is het zinbegrip niet uitputtend beschreven, maar het maakt wel wat zichtbaar. Als het lichaam zich
niet went in een wereld, wordt elke overdrachtelijke of symbolische zin van ons bestaan een lastige opgave.88
Zoals het aardappelmesje en de fiets al aangeven is de existentie niet gelimiteerd tot het
eigen biologische lichaam om motorische vaardigheden in te lijven en het bestaan te verruimen.
Het lichaamsschema kan zichzelf ook verbreden met betekenissen door werktuigen of artefacten
die het inlijft. Het wennen aan werktuigen is ze deel te laten nemen aan de vermogens van het
lichaam en ze daarbij een herhaalbaar karakter verschaffen.89 Als ik een ingelijfde hoed op heb en
ik passeer een deurpost, is het uiteinde van de hoed het uiteinde van mijn lichaam geworden. Ik
buk onmiddellijk als mijn lichaam twijfelt of de hoed er onderdoor past. Dit betekent een
uitbreiding van onze sensitiviteit, iets wat in een strikt biologisch schema onmogelijk is omdat
het uiteinde van een wandelstok uiteraard geen stimuli ontvangt. Het is wederom een mooie
toevoeging op Heidegger omdat dit één worden met een zijnde niet zo nadrukkelijk in zijn
wereldanalyse naar voren komt. Bij Merleau-Ponty verdwijnt de betrekking tot het zijnde
volledig. Na de inlijving en uitbreiding lopen vanuit het zijnde zelf de intentionele draden naar de
wereld.

§7 De lichamelijke vaardigheden van de sporter
Merleau-Ponty beschrijft net zoals Heidegger de samenhang tussen mens en wereld, maar richt
zich daarbij nadrukkelijk op de relatie van het lichaam met de wereld. Uit de bespreking van de
vaardigheden en de gewoonte worden weer een aantal inzichten gehaald voor ons begrip van de
spelactiviteit in de sport.
Allereerst een algemeen inzicht: het gegeven dat elk filosofisch onderzoek naar de
existentie moet oppassen zomaar ‘over de lichamelijke intentionaliteit heen te stappen’ en het
lichaam als object gaat bestuderen. Zeker voor de spelende mens lijkt het inderdaad onverstandig
hieraan voorbij te gaan. Spelen tijdens het sporten is spelen met het lichaam. Voor MerleauPonty huist in de gewoonte van het lichaam een primordiaal domein van de existentie. Door de
betekenissen die het zich dankzij de motorische en perceptuele vaardigheden heeft ingelijfd en
continue herneemt. Het begint al bij kijken en het waarnemen van kleuren, bij simpele
bewegingen als een flesje oppakken, bij het naar huis lopen en luisteren naar de geluiden van
omgeving. Maar het gaat ook over de complexe vaardigheden die het lichaam inlijft in de
sportwereld. De perfecte hoek van de zwemster bij de duik in het zwembad, de perfecte slag van
de schaatser of de perfecte worp van de pitcher bij honkbal.

88 We zouden ook kunnen stellen dat ze elkaar veronderstellen. Elke vaardigheid veronderstelt een breder overkoepelend
zinbegrip dat zich uitstrekt over het leven in zijn geheel waarin de vaardigheden zijn ingebed. Maar elk overkoepelend zinbegrip
veronderstelt net zozeer de principiële eenvoud van de zin die besloten ligt gewoontes en vaardigheden waardoor het lichaam de
wereld ‘begrijpt’.
89 Merleau-Ponty, FvdW, p. 207
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Vervolgens kunnen we met Merleau-Ponty stellen dat de sporter een verzameling aan
lichamelijke vaardigheden heeft ingelijfd die zijn bestaan in de sportwereld verruimen. Samen vormen deze
ingelijfde betekenissen een bepaalde lichamelijke (spel)houding of gewoonte in de sport.
Bijvoorbeeld de lichamelijke houding van de zwemmer: met de duikvaardigheid, de
borstcrowlvaardigheid en de wisselvaardigheid, waardoor hij het zwembad bewoont en de logica
ervan ‘begrijpt’. In het zich-gewennen-aan-een-(sport)wereld ontstaan lichamelijke gewoonten
die wijzen op een bepaalde houding of dispositie van het lichaam. Tegelijk weten we dankzij
Merleau-Ponty dat het lichaam gericht is op de wereld (intentioneel). De lichamelijke gewoonte of
houding van de sporter betekent daarom tevens een lichamelijk ingesteld-zijn van de sporter op de sportwereld.
Vanuit de fenomenologie zijn dit niet simpelweg vermogens die hij kan activeren, of een
oorzakelijke ‘respons’ doordat de omgeving hem prikkelt (stimuli), het wijst naar een gerichtheid
van het lichaam op de omgeving.
De volgende stap is dat we nu inzien dat de spelactivititeit altijd wijst naar een sporter die
lichamelijk gericht is op een sportwereld en lichamelijke vaardigheden voltrekt. De
voetbalhouding is gericht op het uitoefenen van zijn voetbalvaardigheden. Een groot
voetballiefhebber ziet niet voor niets in elk rond voorwerp een bal en in elke twee willekeurige
palen een goal. Een lichamelijke betrokkenheid van de sporter op de wereld die tijdens het spelen
ook altijd voltrokken wordt. Dit begrijpen we vanaf nu als de fenomenologische context die
Merleau-Ponty de spelende omgang met de wereld te bieden heeft. Door het lichaam van de
sporter op deze manier te bespreken hopen we weer iets meer van de fenomenologische
structuur van de sportervaring bloot te leggen. Sporten is het uitoefenen van ingelijfde betekenissen die
voortkomen uit de intenties van een verzameling aangeleerde vaardigheden die tezamen een (lichamelijke)
sporthouding vormen. De spelende omgang met de wereld hangt nauw samen met de voortdurende
herneming van lichamelijke vaardigheden.
Maar net als bij Heidegger zijn we in staat om dankzij de fenomenologische analyse ook
nieuwe vragen te stellen. Merleau-Ponty beschrijft de primordiale structuur tussen lichaam en
wereld, waardoor we kennisnemen van de onlosmakelijke verbondenheid van beiden. Het is
Merleau-Ponty, in zijn discussies met enerzijds het intellectualisme en anderzijds de empiristische
psychologie, voornamelijk te doen om deze primordiale onmiddellijkheid van lichaam en wereld.
Hiermee kan hij op contradicties wijzen binnen deze wetenschappelijke stromingen.90 Maar in
relatie tot de sportende mens blijven er daardoor vragen liggen waar de fenomenoloog ons
mogelijk niet verder mee kan helpen.
Welke vragen dit zijn wordt duidelijk als we de gradaties van gewoonten bekijken. Wat
betreft de complexiteit van gewoonten zijn vaardigheden zoals traplopen niet zo bijster bijzonder
90 Merleau-Ponty gebruikt hier pathologische gevallen voor die niet verklaard kunnen worden vanuit de heersende
wetenschappelijke stromingen en daarom vragen om een ander verklaringsmodel. De keerzijde is dat FvdW af en toe leest als een
eindeloos dialectisch steekspel om de positie van de fenomenologie te verantwoorden, maar soms vergeet de fenomenologie te
bedrijven.

36

in relatie tot sporten. Het gaat mij uiteraard om de complexere gewoonten en lichamelijke
vaardigheden die de mens zich eigen kan maken. Omdat de gewoonte volgens Merleau-Ponty
een verruiming van het bestaan is, zouden we de complexe vaardigheden van de sporter de
‘diepste en rijkste’ betekenissen van het lichaam kunnen noemen. Het zijn de ‘hoogste’ vormen
van het lichaam, volgens velen een begerenswaardige cultivering van ons lichaam. De service van
een tennisser, de hinkstapsprong van een atleet, de reuzeslalom van de skiër of de pirouette van
een ballerina. De inlijving van artefacten – die volgens Merleau-Ponty de sensitiviteit uitbreiden vormen hierbij vaak een wezenlijk onderdeel. De sporter houdt van de uitbreiding middels
artefacten die na inlijving onscheidbaar van hem zijn. Wat moet een werper zonder speer, een
stoter zonder kogel en een hoogspringer zonder polsstok?
Intuïtief kunnen we waarschijnlijk zonder al te veel weerstand dit waarderende
onderscheid aanbrengen tussen ‘lage’ en ‘hoge’ lichamelijke vaardigheden. Maar het
begerenswaardige karakter of zelfs de noodzaak van het aanleren van hoge lichamelijke vormen is niet
naar voren gekomen in onze bespreking van Merleau-Ponty. Dat is iets wat ik net zelf heb
ingebracht, daarbij refererend naar hoe men in het algemeen over vaardigheden van sporters
nadenkt. Maar waarom zouden we ernaar streven? Waarom zijn we geneigd sportvaardigheden
‘hoge’ vaardigheden te noemen? Dat zijn vragen waar nog geen antwoord op is gegeven. De
noodzaak of het begerenswaardige karakter van ‘hoge’ lichamelijke vaardigheden zijn daarom
vragen die vooralsnog openblijven en in het vierde hoofdstuk worden verkend.
Als we de complexe vaardigheden van de sporter nader bekijken is er nog een tweede
vraag die onbeantwoord blijft bij Merleau-Ponty. In een strikt fenomenologisch schema kunnen
we aan de hand van Merleau-Ponty sporten begrijpen als de voltrekking of uitoefening van
complexe vaardigheden die de sporter continue herneemt. De vraag blijft evenwel hoe we deze
complexe sportvaardigheden nu beter kunnen begrijpen. Dat was immers ook een belangrijke
reden om de overstap van Heidegger naar Merleau-Ponty hebben gemaakt.
In dit verband sprak Merleau-Ponty over het continue lichamelijke aftasten om een
gewoonte in te lijven. Oefening, gewenning en herhaling zijn noodzakelijk om gewoonten in te
lijven en een spelhouding in de sport te vormen. Dit hoef je geen enkele sporter uit te leggen,
eenieder die sport beoefent weet dat het niet gaat lukken door een handboek over sport te lezen of
YouTube filmpjes te bekijken of te analyseren. Sterker nog, als de atleet een trainer nabootst doet
hij er vaak goed aan om het denken op een gegeven moment zoveel mogelijk ‘uit te schakelen’ en
het lichaam het ‘denkwerk’ te laten doen. De aanwijzing en het voorbeeld zijn daarom ook
beproefde methodes om een motorische vaardigheid te leren. Pas wanneer de kennis volledig
met het lichaam is vergroeid, vergeet men de kennis niet meer. Merleau-Ponty gaf bovendien aan
dat lichamelijke gewenning ook niet vergezeld hoeft te gaan met een mentale representatie.
Zonder al te diep in de bewustzijnsfilosofie te graven is het redelijk om dit aan te nemen
als we spreken over een aardappel schillen. Maar op het moment dat vaardigheden complexer
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worden, is de status van ons bewustzijn een interessant discussiepunt. Wat gebeurt er innerlijk als
een sporter zijn kunsten etaleert? Is dat voor een sportexpert puur intuïtie zonder mentale
tussenkomst of speelt het denken altijd op een bepaalde manier mee in de spelactiviteit?91 En wat
bepaalt het succes dat de sporter een complexe vaardigheid aanleert? Is dat puur talent, harde
arbeid en veel uren oefenen of is het mogelijk daar meer over te zeggen? Op deze punten is de
analyse van Merleau-Ponty enigszins onbevredigend.

§8 Fenomenologische structuur van sport en spel
In het eerste hoofdstuk ging het erom een fenomenologisch begrip te ontwikkelen van de
speelactiviteit. Daardoor blijven we trouw aan Huizinga’s uitgangspunt om de sportervaring
vanuit de eerste persoon te begrijpen. Het begrip van sport en spel is langzaam opgebouwd door
de fenomenologische analyse. In tegenstelling tot het subject-object onderscheid is er een
fenomenologisch mensbeeld geïntroduceerd waarbij de eenheid tussen het (lichamelijke) erzijn
en de wereld centraal stond. Dat wil zeggen de intentionaliteit van de mens op zijn
speelomgeving. We hebben ons toegelegd op een onderzoek naar de act van het spelen
(spelactiviteit). Deze is uiteengelegd of opengevouwen door de bespreking van Heidegger en
Merleau-Ponty.
Met Heidegger is de eigen en unieke spelactiviteit doordacht vanuit zijn ruimte- en
wereldanalyse. We hebben de samenhang van de sporter en zijn wereld onderzocht en het
bewegelijke karakter van spelen besproken. Een sporter die zich niet als subject tegenover een
speelwereld bevindt, maar altijd al spelend op de wereld betrokken is. Voor Huizinga ontvouwt
de cultuur zich spelenderwijs. Het spel ‘speelt zich af’ en vindt plaats in een speelruimte. Spelend
ontplooit de cultuur zich. Dankzij Heideggers analyse begrijpen we nu deze basiskenmerken van
Huizinga’s spelbeschouwing beter: spelende omgang, speelwereld en speelruimte. Fenomenologisch
begrijpen we spelen vanuit Heidegger als een spelende omgang met de wereld. Vooral het bewegelijke
karakter was hiervan bij belang. In en door de spelende omgang met de wereld ontdek ik een
betekenisvolle speelwereld. In de hantering van de bal beduid ik een betekenisvolle
voetbalwereld en laat ik de speelzijnden zijn wat ze zijn en geef ik mijn medespelers en
tegenstanders ruimtelijk vrij.

91 Het skill acquirement model van Dreyfus (1980) vormt meestal het uitgangspunt van deze discussie rondom de status van het
bewustzijn tijdens complexe sporthandelingen. Teruggrijpend op Merleau-Ponty beschrijft hij hoe de beginneling of amateur
(novice) nog mentale representaties maakt, maar de expert puur op intuïtie – zonder tussenkomst van een mentale representatie –
in staat is complexe handelingen te verrichten. Sommigen verdedigen deze positie voor de sportexperts, zoals Moe (2004), die
zich daarbij vooral verzet tegen een alternatieve cognitieve benadering. Anderen proberen vooral een nuance aan te brengen in
het model (Breivik, 2013; Eriksen, 2010). In relatie tot sport is het volgens hen verkeerd te spreken over een gedachteloze ‘zombielike’ sporter, maar moeten we beter onderzoeken wat deze toestand van ‘superbewustzijn’ bij atleten betekent. Op sommige
momenten weet het lichaam precies wat het te doen staat en doet de sporter er goed aan het denken uit te schakelen, maar soms
is juist opperste concentratie en focus op het eigen lichaam en de situatie nodig. Putten bij golf is een voorbeeld van het eerste,
maar een klimmer die zijn volgende stap in de rotswand zet, is een voorbeeld van het tweede (Breivik, 2013).
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Aan de hand van Merleau-Ponty zijn de lichamelijke vaardigheden besproken. Een
algemeen inzicht was dat het lichaam fenomenologisch gezien niet volledig geobjectiveerd kan
worden. We zijn ons lichaam en lichaam-zijn betekent (onder andere) een gerichtheid op de
wereld. Het lichaam ‘begrijpt’ de sportwereld en is er op gewoonlijke en vaardige manier in thuis.
Het belangrijkste inzicht betrof de vaardigheden of gewoonten van de sporter. Een sporter lijft
complexe vaardigheden in die zijn bestaan verruimen. Tezamen vormen ze sporthoudingen die
wijzen op een lichamelijke ingesteld zijn op de omgeving. De act van het sporten is in deze
motorisch-lichamelijke zin niets anders dan het hernemen en uitoefenen van de potentialiteiten
van het lichaamsschema.
Dankzij het blootleggen van de fenomenologische structuur van de sportervaring
kwamen er ook nieuwe vragen opzetten. De fenomenologen heb ik ingezet om vooral de
‘actieve’ kant van de spelact te begrijpen. Het beduiden van de spelwereld en het uitoefenen van
ingelijfde sportvaardigheden. Maar tijdens de analyses van Heidegger en Merleau-Ponty zijn we
ook op een aantal tekortkomingen of blinde vlekken van de fenomenologen gestuit. Door
tegenvoorbeelden in te brengen en vragen te stellen hebben we gezien dat spelen mogelijk meer
impliceert dan de fenomenologen ons kunnen bijbrengen. Dit heeft ons in de richting gewezen
van het begrip inspelen en de termen sfeer en ritme. Noties die ook behoren tot het spel en met
een ‘passieve’ kant van spelen lijken samen te hangen die onvoldoende aanbod komt bij de
fenomenologen. Bij spel is inspelen op de ander ook van groot belang. Aanvoelen waar de ander
zich bevindt en meegaan in de ritmiek van een wedstrijd. Waar we dus naar op zoek zijn is om
naast een begrip van de spelactiviteit een begrip van de ‘spelpassiviteit’ te ontwikkelen. Niet als
tegengesteld begrip, maar als iets wat behoort tot de spelactiviteit zelf. ‘Spelpassiviteit’ is
zogezegd de dode hoek van spelactiviteit. Tot spelen behoort inspelen. Op basis daarvan concluderen
we dat mogelijk pas de ‘helft’ van de fenomenologische structuur is blootgelegd.
Daarnaast kleeft er nog een ander belangrijk probleem aan de fenomenologische analyse.
We zouden het huidige begrip een nauw begrip van sport en spel kunnen noemen. De ‘kale’
fenomenologische structuur legt wel degelijk wat bloot. Maar het verklaart de speelzin niet of
nauwelijks. Daardoor is het ook beknellend. Aan het einde van dit hoofdstuk blijven de cruciale
vragen van Huizinga nog steeds fier overeind staan: wat is de ‘pret en aardigheid’ van het spel?
Waarom kraait de baby van plezier? Wat is het vrije speelse gevoel? Waarom worden spelers in
vervoering gebracht? Wat zijn de harmonie en schittering van de spelers en het spel?
Bovenstaande fenomenologische structuur van spelen geeft een grove schets van de ontologie
van het spel van waaruit we de juiste vragen kunnen stellen, maar geeft zelf onvoldoende
invulling of antwoordt hierop.
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Hoofdstuk 3 Tot spelen behoort inspelen
De traditie van de fenomenologie heeft ons de eerste inzichten verschaft om de kenmerken van
het spel filosofisch te doordenken. Maar er zijn nog genoeg vragen blijven liggen. Vragen die ons
wezen richting de term inspelen. Tot spelen behoort inspelen. In dit hoofdstuk zal het begrip
inspelen centraal staan. Inspelen hangt samen met de ‘passieve’ kant van spelen waarin we ons
nadrukkelijk richten op de ander of de dynamiek die vanuit het spel zelf lijkt op te komen.
Inspelen wijst daarbij op een samenhang met sfeer en ritme. Deze kenmerken van de
sportgelegenheid waren ook voor Huizinga belangrijk. Voor Huizinga is het spel een ‘tijdelijke
sfeer’ met een ‘eigen ritmiek’. Zoals de boksers die ritmisch om elkaar heen dansen in de
sferische boksring.
In dit hoofdstuk wil ik deze sfeer en ritmiek van het spel begrijpen. Met Verbrugge
worden de begrippen sfeer en ritme doordacht in relatie tot de gelegenheid. Zijn ethologie van de
leefwereld kan ons helpen het wezenlijk sferisch-ritmische karakter van de sportgelegenheid te
begrijpen. Vervolgens wordt aan de hand van Spengler het begrip kosmisch tact besproken, dat
eveneens samenhangt met sfeer en ritme. Zijn filosofie heeft veel raakvlakken met MerleauPonty en Heidegger, maar zijn grondschema benadrukt andere kenmerken van het bestaan,
waardoor het nieuwe inzichten oplevert omtrent sport en spel.
Spengler en Verbrugge worden daarmee in dit hoofdstuk ingezet om de
fenomenologische inzichten uit het vorige hoofdstuk te verdiepen. Naast de ‘actieve’ kant van
spelen krijgen we daardoor ook meer zicht op de ‘passieve’ kant van spelen. We ronden de
fenomenologische analyse af met een samenvatting van het fenomenologisch begrip van sport en
spel. Hierin worden alle inzichten samengebracht. Tegelijk wordt daarin duidelijk dat het
fenomenologisch spelbegrip wederom nieuwe vragen oproept en mogelijk niet afdoende
antwoord kan geven op de vraag naar de speelzin van de mens. Een tekortkoming van de
fenomenologie als zodanig.

§1 Verbrugge over ethos en gelegenheid
Elke sporter zal gedurende zijn sportcarrière een aantal lichamelijke gewoontes ontwikkelen en
vaardigheden inlijven. Door eindeloze oefening en jarenlang trainen vormt de honkballer zijn
slag en lijkt het zelfs zijn tweede ‘natuur’ te worden. In de omgeving van het honkbalveld voelt
hij zich thuis en deze plaats is onlosmakelijk met hem en zijn identiteit verbonden. In dit verband
zagen we bij Heidegger hoe de sporter altijd al op gebruikelijke wijze een wereld beduidt. Daar
bovenop kwam bij Merleau-Ponty naar voren hoe de lichamelijke gewoonte een centraal principe
vormt om de primordiale eenheid tussen lichaam en wereld te begrijpen. Alleen we waren nog
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niet helemaal tevreden hoe de wereld en de lichamelijke gewoonte door de fenomenologen
werden uitgewerkt.
De gewoonte (l’habitude) behoort bij Merleau-Ponty tot het woordveld van wonen
(habiter) en hangt ook samen met de woonplaats (habitat). In het Griekse begrip ethos klinkt deze
samenhang nog goed door. Dit begrip wijst tegelijkertijd naar de gewoonte (habitus) en de
woonplaats (habitat). Ethos is een kernbegrip in Verbrugges proefschrift over Heidegger en raakt
dus eveneens aan de filosofie van Merleau-Ponty. Het begrip ethos vormt een interessant
vertrekpunt voor dit hoofdstuk, omdat een aantal principes uit de ethologie van de leefwereld
ons kan helpen de inzichten van de fenomenologen te verdiepen.
Ethos heeft twee kanten die met elkaar samenhangen en naar elkaar verwijzen: gewoonte
en woonplaats. 92 Het gaat om een dynamiek tussen een ‘buitenwereld’ en een ‘binnenwereld’. De
fenomenologie heeft ons al bijgebracht dat deze niet strikt gescheiden kunnen worden. De vraag
is alleen hoe we de wederkerigheid tussen beiden moeten verstaan. We richten ons eerst op de
‘buitenwereld’ om de wereldanalyse van Heidegger aan te vullen. De lichamelijke gewoonte van
de sporter impliceert een gerichtheid op de wereld, die gaan we uitdiepen. Daarbij richten we ons
op de gelegenheid als de woonplaats van de spelende mens. In het volgende hoofdstuk verkennen
we de ‘binnenwereld’.93
Verbrugge beschrijft dat de gewoonte als een (lichamelijke) houding, waarin iemand op
een bepaalde wijze ingesteld is op zijn omgeving, ontstaat in en door de beweging van het zichgewennen-aan.94 Dit is een structuur die we met Merleau-Ponty al besproken hebben. Maar
terwijl door mij aan de hand van de Fransman de lichamelijke beweging naar de wereld toe
besproken is, slaat bij Verbrugge de wereld ook nadrukkelijk terug op de gewoonten.95 Er toont
zich een wisselwerking tussen gewoonte en woonplaats. Hoe dienen we dit te begrijpen?
Vanuit het begrip ethos hangen iemands gewoontes samen met de woonplaats. Een
Amsterdammer houdt er andere gewoontes op na dan een Rotterdammer. We weten al dat
iemand altijd ‘ergens’ gesitueerd is. Het leven is feitelijk gesitueerd in een ‘plaats’. Deze plaats
wordt door Verbrugge begrepen als een gelegenheid.96 De gelegenheid is altijd ergens ‘gelegen’, het
heeft een feitelijke ruimtelijkheid en eigen gelegenheidsstructuur.97 Een dorp met het stratenplan
en winkelcentrum of de Albert Heijn met zijn schappen en vrieskasten. Gelegenheden zijn zeer

Verbrugge, VvhZ, p. 155
93 Alvast vooruitgrijpend zullen we daar zien dat spelen ook een innerlijke structuur heeft die bij de fenomenologen
onvoldoende wordt verdisconteerd.
94 Ibid., p. 155
95 Laat ik vooropstellen dat Merleau-Ponty dit zelf ook doorziet en veelvuldig bespreekt, de structuur van de existentie temporeel en intentioneel begrepen - is immers circulair. We hernemen de intenties die gegeven zijn met onze tijd en de
voorpersoonlijke structuren van de taal en cultuur. Maar met het ethosbegrip krijgen we een beter begrip op de wederkerigheid
en temporaliteit van mens en wereld, doordat ik in het bijzonder op het sferisch en ritmisch karakter wil wijzen. Bovendien denkt
Verbrugge de habitat vanuit de ziel en de bezieling. Het zielsbegrip opent een nieuwe taal en begrippenkader die we in het
volgende hoofdstuk verkennen en ons helpt de speelzin te begrijpen.
96 Verbrugge, VvhZ, p. 164
97 Ibid. p. 163-164
92
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uiteenlopend: er zijn studeergelegenheden, dansgelegenheden, werkgelegenheden, etc. Elke
gelegenheid heeft een bepaalde aard, maar het algemene karakter - zoals een studeerkamer-zijn is volgens Verbrugge slechts een moment hiervan. Om tot de gelegenheid ‘op zich’ te komen is
het bijkomstige zogezegd het wezenlijke.98 Alleen hoe raken we dan aan dit wezenlijke?
Dit wezenlijke wordt manifest als wij iemand vragen een bepaalde gelegenheid te
beschrijven. Ik kan in de beschrijving van de grote stad waarin ik woon beginnen met de
uiterlijke vorm, de gebouwen en de demografische gegevens. Om de beschrijving wezenlijker te
maken gaan we vaak over naar het beschrijven van iets wat zich laat omschrijven als een sfeer. De
aard van de gelegenheid heeft een specifieke ruimtelijke zin die openbaar wordt door er het
sferische karakter van te omschrijven.99 Deze sfeer hangt samen met de mensen en dingen in de
gelegenheid die de sfeer oproepen. Het is iets wat tussen mensen en dingen in ‘zweeft’ en ze
tegelijkertijd omvat en doortrekt. Men zegt: ‘er hangt hier een leuke sfeer’ of ‘ik kom vandaag niet
lekker ‘in’ de sfeer van het feest.
De sfeer is iets wat iemand moet aanvoelen, maar hangt ook samen met het denken, zoals
we later nog zullen zien. Ik roep ervaringen op die de sfeer kenmerken of beschrijf de gebruiken en
gewoonten waarin de sfeer van de grote stad ‘tastbaar’ is. Deze gebruiken of gewoonten “betreffen
de wijze waarop men zich gewoonlijk in de gelegenheid gedraagt en zich erin begeeft: de
gebruikelijke, bestendige wijze van omgaan met dingen en mensen.”100 Daardoor zien we
onmiddellijk dat de sferische gelegenheid ook weer terugwijst naar mijzelf en mijn medemensen,
als de mensen die zich sferisch uitdrukken en meebewegen met de gewoonlijke en gebruikelijke
bestendige wijze van omgaan.
Naast sfeer, wat samenhangt met het begrip ruimte, hebben gelegenheden ook een
‘tijdelijke’ zin.101 Elke aard van de gelegenheid heeft een eigen tijdsritmiek. De stad heeft in de
zomer een ander ritme dan in de winter, werkgelegenheden hebben een ander ritme dan
strandgelegenheden, etc. We laten ons sterk leiden door dit ritmische karakter. Met de eerste
lekkere zomerdagen beweegt Nederland massaal naar het strand en op vakantie doen we het
graag ‘wat rustiger aan’. Ritme is gegeven met de periodiciteit van de natuur, maar ritme ligt ook
besloten in de gebruiken en gewoonten van mensen. Het tempo van een alledaagse werkdag is
anders dan de ritmiek van een avond stappen. Ook binnen de uitgaansgelegenheden verandert de
ritmiek. Als de muziek hard staat en er zijn alleen statafels, volgen we een ander ritme dan in een

98 Wezenlijk wordt in de ethologische analyse evenwel op een andere manier begrepen dan gangbaar in de filosofie. Het wezen
wordt niet begrepen als essentie of substantie van een zijnde, maar moet begrepen worden vanuit de verhouding tot het leven
van enkeling. Dat wat het leven gewicht geeft en waar het om draait. Het wezenlijke hangt dus samen met de mensen die zich in
de gelegenheid verwezenlijken. Waar het in de gelegenheid om draait, waar men zich bij ophoudt. Vlg. Verbrugge, VvhZ, p. 169
& p. 194
99 Ibid., p. 167
100 Ibid., p. 169
101Ibid., p. 165
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‘praatcafé’. Ook ritme vinden we terug op verschillende niveaus van de samenleving en is naast
sfeer een ander wezenlijk element van de gelegenheid.

§2 De sferisch-ritmische sportgelegenheid
Daarmee hebben we een beknopte beschrijving gegeven van de begrippen sfeer en ritme in
relatie tot de gelegenheid. Waarom brengen we de sferisch-ritmische gelegenheid naar voren met
betrekking tot ons onderzoek naar de spelende mens? Met de korte analyse van de gelegenheid
ontwikkelen we een rijker beeld van de wereld waar de sporter zich aan went: de sportgelegenheid.102
De ethologie van Verbrugge geeft ons de mogelijkheid naar de aard van de sportgelegenheid te
vragen. Dit geeft een welkome aanvulling op Merleau-Ponty en Heidegger.
Wat zien we gebeuren in sportgelegenheden? Ik begin met ritme. De gewoonten van de
sporter krijgen vorm in extreem ritmische sportgelegenheden. Het begint natuurlijk al bij de
sportactiviteit zelf. Het ritme van de hink-stap-sprong, het tempo van de snelle dribbel, de
dressuur van het paard of het gezamenlijke ritme van een op elkaar ingespeeld tennisduo.
Sporten is het uitoefenen van motorische vaardigheden waarbij ritmiek van wezenlijk belang is.
Oefeningen worden in een gezamenlijk ritme uitgevoerd om pijn te verlichten en sporters leren
zichzelf te pacen en de juiste cadence te vinden. Naast de ritmiek van de activiteit zelf is er de
ritmiek vanuit de vereniging, samenleving, omgeving, wereld of kosmos. Het verenigingsleven
van het weekend en de ‘work hard train harder’ mentaliteit doordeweeks. Ochtendtrainingen
voordat het te warm wordt of wedstrijden bij het laatste natuurlijke daglicht voordat de avond
valt. De ritmiek van jaarlijkse competities, met zijn voorrondes, poulefases en finales. Het toe- en
naleven van EK’s en WK’s, met alle voorpret en napret, opbouw en afbouw, hoogtepunten en
dieptepunten. De sporter die op ‘het juiste moment weet te pieken’ of helaas een slechte aanloop
kende. Vanuit welke invalshoek we ook kijken, ritme speelt een belangrijke rol in de
sportgelegenheid.
‘Om’ of ‘in’ een sportgelegenheid ‘hangt’ ook altijd een bepaalde sfeer. Het verbindt en
doortrekt mensen in een gelegenheid of werpt juist een onzichtbare muur op tussen beiden. Ook
voor sfeer geldt dat we het terugvinden op verschillende niveaus, op het niveau van de kosmos
tot aan de verhouding van twee personen. De sfeer van een broeierige avondcompetitie is anders
dan een wintercompetitie. In een groot stadion hangt een bepaalde sfeer waarin veel mensen zich
niet thuis voelen of juist helemaal op hun plaats zijn. De sfeer van de voetballerij is volstrekt
anders dan de sfeer op een hockeyvereniging. Binnen de club zorgt de teamsamenstelling voor

102 Om de sportwereld te doorgronden kunnen we uiteraard vragen naar wat alle sportwerelden met elkaar gemeen hebben om
tot een algemeenheid te komen. Maar dan is de kans groot dat we het fenomenologische inzicht kwijtraken in de algemene
beschrijving van een regio zijnden. Met Heidegger hebben we daarom gekeken naar de algemene formele structuur van
verwijzingen in wereld en het beduiden van een wereld. Maar dat zegt ons weer weinig over het bijzondere karakter van de
speelwereld. Met de ethologie kunnen we nu ook naar het bijzondere of particuliere karakter van de sportwereld vragen.

43

een bepaalde sfeer in de groep. Een team vol met jonkies heeft een andere sfeer dan een elftal
met veel routiniers. Ook door de tijd heen kan sfeer veranderen of omslaan. Het team zit in een
neerwaartse spiraal, daarom is de sfeer is slecht. Spelers komen geïsoleerd tegenover elkaar te
staan en weten elkaar niet meer te vinden.103 De sfeer van een gelegenheid kan de sporter
ongemerkt meesleuren en vervoeren, maar de sporter ook ‘uit’ een wereld werpen en hem
daardoor met zichzelf confronteren. De sporter die in het elftal ‘niet op zijn plaats is’. De sporter
die ‘uit vorm’ is, het plezier volledig kwijt is en zich gaat afvragen waarom hij dit eigenlijk
allemaal doet. Net zoals ritme zien we dat sfeer een onmiskenbaar belangrijke rol speelt in de
sportgelegenheid.
Op basis van Verbrugge’s ethologie stellen we dat sfeer en ritme wezenlijke kenmerken
van sport en spel zijn. We nemen nu een stap terug en verdiepen de inzichten uit het vorige
hoofdstuk. Ik ga de sferisch-ritmische sportgelegenheid terugkoppelen aan de lichamelijke
vaardigheid en aan wat ik inspelen heb genoemd.
Ik begin met de lichamelijke vaardigheid. We kunnen nu de volgende dynamiek
inbrengen. In het lichamelijk-zich-gewennen-aan een wereld geeft de sporter zijn leven in gebruikelijke en
gewoonlijke wijze vorm in sportgelegenheden. Dankzij Merleau-Ponty weten we dat het inlijven van
sportvaardigheden een belangrijk aspect is om het bestaan te verruimen en een wereld te
bewonen. Training, oefening, en eindeloze herhaling zorgen ervoor dat hij bepaalde lichamelijke
houdingen ontwikkelt en thuis is in de wereld om hem heen. Vanuit de ethologie voegen we
eraan toe dat de aard van de sportgelegenheid ook terugslaat op de vorm van de gebruiken en gewoonten. Denk
aan de voetbalschool van Cruijff of de hardnekkige wijze waarop Italianen verdedigen. Beiden
geven een bepaald karakter of stijl aan de voetbalvaardigheid. Hier komt de wederkerigheid van het
ethosbegrip expliciet naar voren.
De handballer lijft (culturele) lichamelijke vaardigheden in en gaat op gebruikelijke en
gewoonlijke wijze spelend om met de wereld. Maar spelen terwijl we sporten is meer dan dat. De
aard van de sportgelegenheid heeft een ritmische en sferische zin die mede de wezenlijkheid
ervan bepalen. Er kan daarom nog een element aan de lichamelijke vaardigheid worden
toegevoegd en met name dit gegeven is belangrijk. We begrijpen de sportvaardigheid nu als
volgt: een speler of elftal voltrekt niet alleen spelend de ingelijfde betekenis van de motorische en culturele
vaardigheid, maar komt ook in een gezamenlijke ritmiek waarin het een bepaalde sfeer uitdrukt. Bijvoorbeeld
de collectieve dans van de volleybaldames of de ‘zwevende’ cadence van een marathonloper.
Hiermee verbreden we de strikt motorische zin die we aan de hand van Merleau-Ponty hebben
besproken.

103 Naast het uitdrukkelijke sferische karakter van teamsporten herbergen ook individuele sporten wel degelijk iets sferisch. De
enkeling die opgaat in de sfeer van het weiland als de dauw tijdens een ochtendloop langzaam verdampt door de ochtendzon.
Tegenstanders die aan elkaar gewaagd zijn, het beste in elkaar naar boven halen en zich daardoor ongevraagd in een sferische
dans voegen.
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Dan kunnen we de zaak ook omdraaien en bekijken vanuit sfeer en ritme. De
wederkerigheid van het ethosbegrip betekent in dit verband dat ik altijd al meegenomen wordt in
het sferisch-ritmische karakter van de gelegenheid, maar er ook op inspeel. De sporter wordt spelend
meegezogen door de dynamiek van het spel, maar verhoudt zich er ook inspelend toe. We zijn nu bij het begrip
inspelen aanbeland dat te maken heeft met de ‘passieve’ kant van spelen. Dankzij de sferische en
ritmische zin van een gelegenheid kunnen we deze kant van spelen beter begrijpen. Inspelen
werd door mij in het vorige hoofdstuk in verband gebracht met de noties aanvoelen en
afstemmen. Deze noties kunnen we nu koppelen aan sfeer (aanvoelen) en ritme (afstemmen).
Inspelen betekent dat we ons op een bepaalde manier verhouden tot de sferisch-ritmische sportgelegenheid. Spelen
terwijl we sporten betekent afstemmen op de ritmiek van het spel en aanvoelen van de sfeer van het
spel. De sporter die zijn tegenstander aanvoelt en ‘verdwijnt’ in een collectieve dans. Zodat
spelen niet alleen een Heideggeriaans ‘actief’ omgaan met de wereld is, maar ook een ‘passief’
meegaan met de wereld en ‘passief’ opgaan in de wereld. De sporter voelt de sfeer aan en gaat
daardoor spelend op in de wereld. Hij stemt af op het ritme en gaat daardoor mee in de maat van de
spelwereld. De sporter laat zich nadrukkelijk leiden en begeleiden. Hij voegt en volgt, hij
schaduwt en schikt, hij imiteert en reageert.
Inspelen op sfeer en ritme is een kwestie van aanvoelen en afstemmen, een meegaan en
opgaan in de sferisch-ritmische sportgelegenheid van de sport. Voor zover wij op deze ritmiek
en sfeer van de sportomgeving zijn ingesteld, impliceren onze lichamelijke houdingen en
gewoonten daarom eveneens een gevoelsmatige (sferisch-ritmische) betrokkenheid tot dingen en mensen om
ons heen. ‘Wat is de gebruikelijke sfeer in deze voor mij nog onbekende wereld? ‘Hoe stem ik mij
af op deze ritmiek van het elftal of oefening?’ Dit hoeft iemand evenwel niet als bewuste
afweging voor ogen te hebben, iets wat natuurlijk al in de term aanvoelen zit.
Inspelen is voor elke spelgelegenheid anders. Het is gebonden aan de uniciteit van elke
sportgelegenheid en niet in een universeel schema vast te leggen.104 De analyse van de
sportgelegenheid is daarmee ‘aardser’ dan de abstracte formele structuur van wereld bij
Heidegger. De ethologie van de leefwereld en de term inspelen bieden op deze manier een
aanvulling op de wereldanalyse van Heidegger. Daar zagen we een discontinuïteit bij de
verwijzingen in de formele structuur van wereld. De sprong van veld naar kantine is een verandering van
gelegenheid, met eigen gelegenheidsstructuur, gebruiken, gewoonten en sferische en ritmische zin.
Met de gelegenheid als uitgangspunt wordt deze valkuil (van de discontinuïteit) vermeden.
Met de ethologische analyse krijgen we een begrippenkader aangereikt dat meer
rechtdoet aan de ‘passieve’ kant van spelen dan de analyses van Heidegger en Merleau-Ponty.
Spelen is ‘actief’ en ‘passief’. De vraag is nu alleen op welke manier ‘actief’ en ‘passief’ spelen
104 Het inspelen van een rotsbeklimmer op zijn omgeving is compleet anders dan het inspelen van de schaatser op de schaatsbaan
en zijn materiaal. Bij de eerste kan een moment van verslapping ervoor zorgen dat je in het ravijn eindigt, de laatste moet – zeker
op lange afstanden – juist op zoek gaan naar de ‘ontspanning in zijn slagen’.
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zich tot elkaar verhouden. Spelen is niet alleen op ‘automatische piloot’ vaardigheden hernemen,
maar ook inspelen en scheppend en speels reageren op ‘wat er speelt’. Wat is het samenspel van de
lichamelijke vaardigheid en het inspelen en wat kan ervoor zorgen dat we met succes inspelen op
de sferisch-ritmische spelgelegenheid? Ik kom aan het eind van het hoofdstuk op deze vragen
terug.
Het ethologisch denkkader van Verbrugge geeft ons de eerste verdieping van de
fenomenologische inzichten. De begrippen sfeer en ritme zijn verhelderend voor sport en spel.
De term inspelen laat zich goed rijmen met deze ethologische invalshoek. Tot spelen behoort
inspelen. Als we spelen zijn we gevoelsmatig betrokken op een spel- of sportgelegenheid en
maken we deel uit van sferisch-ritmische bewegingen. Bewegingen die bovenindividueel zijn en
wijzen naar de culturele dimensie die schuilgaat in spelen en zo belangrijk is voor Huizinga. Een
denker bij wie we deze kant van spelen ook goed terugzien is Oswald Spengler.

§3 Spengler’s kosmisch tact
Oswald Spengler was een Duitse cultuurfilosoof en geschiedfilosoof die tijdens het interbellum
zijn befaamde Untergang des Abendlandes schreef. In dit werk vormt het begrip kosmisch tact een
belangrijk gegeven. Deze notie wijst naar “een collectief sferische en ritmische beweging van
mensen.” 105 Tact raakt op deze manier aan de hierboven beschreven aard van de gelegenheid en
zal voor ons een belangrijk gegeven vormen in het volgende hoofdstuk bij het samenspel van
lichaam en geest. We bespreken eerst zijn begrip kosmisch tact. Vervolgens wordt beschreven op
welke manier tact samenhangt met sport en spel.
Voor de cultuurfilosoof Oswald Spengler is tact een wezenlijk onderdeel van ons
bestaan. De Duitse filosoof gaat minder schematisch en grondig te werk dan de fenomenologen
uit het eerste hoofdstuk. Maar hij heeft meer oog voor de kosmische inbedding van het
lichamelijk erzijn en de cultuurhistorische dynamiek van volkeren en rassen. Om de notie
kosmisch tact goed te begrijpen dienen we kort de tegenstelling van Spengler te bespreken tussen
de twee ‘kanten’ van het individuele bestaan, Dasein en Wach-sein. Deze tegenstelling vormt het
‘grondschema’ van zijn filosofie. Ik begin met Wach-sein en werk toe naar het belang van Dasein in
het leven van de sporter.
Met Wach-sein (‘wakker-zijn’) probeert Spengler een polariteit en spanning in het
individuele bestaan te beschrijven. Er is voor de mens een tegen dat zijn wezen bepaalt, het wordt
gevormd door polariteit. Het gaat om ons bewuste ‘wakkere’ en reflectieve leven, maar we
moeten het niet gelijk stellen aan denken en bewustzijnsfilosofie, waarvan het laatste voor
Spengler eerder een manifestatie van Wach-sein is. We dienen Wach-Sein te begrijpen vanuit het
bestaan en de komische inbedding van ons leven. De plant is geteeld, de mens is geboren. Het
105
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ontwaakt.106 De mens is net zoals het dier een microkosmos. Het is een kleine wereld binnen een
grotere wereld. Het leeft weliswaar een aan het aardse gebonden bestaan, maar verhoudt zich
ook als microkosmos tot een macrokosmos. Pas dan is het voor Spengler een lichaam.107 Het ligt
dicht tegen het ‘buiten zichzelf’ zijn van het lichaam aan, zoals beschreven door Merleau-Ponty’s
intentionaliteitsbegrip, maar benadrukt andere elementen ervan.
Tot Wach-sein behoort het geestelijke leven, gericht op de uitgebreidheid en op zoek naar de
tijdloze waarheden van het bestaan. Kennen en beleven behoren daarom tot Wach-sein. Het wakkere
leven lijkt daardoor op de onthouding die voor Heidegger typerend was voor de theoretische
verhouding tot de wereld. De reflexieve en afstandelijke kant van ons bestaan. Ook de zintuigen
brengt hij hiermee in verband en weet hij in zijn tegenstelling onder te brengen. Wach-sein wordt
door Spengler in verband gebracht met het afstandelijke oog. Het oog verzamelt en registreert
gegevens, die als indrukken of lichtweerstanden op hem inwerken.108 Licht drukt en weerkaatst. We
kunnen bij Spengler zelfs een psychologisch motief in het begrip Wach-sein ontwaren. Wach-Sein
raakt aan de gemoedstoestand waarbij we het gevoel hebben onder hoge spanning te staan.
Bijvoorbeeld als we een hevige en continue druk ervaren en een stressvol bestaan leiden. Ons
wakkere leven wijst voor Spengler daarom ook op de overspannen geestelijke toestand die
typerend is voor het moderne leven in de ontwortelde metropool, losgerukt van het landschap
waaruit ze is ontsprongen.
Maar als geest en zintuig zich ontspannen blijft het leven stromen. “De nacht sluit alle
ogen, maar het bloed slaapt niet.”109 Het leven dat blijft stromen wijst naar Dasein en raakt
weliswaar aan Heideggers Dasein-begrip, maar dient toch anders begrepen te worden. Het gaat
Spengler met name om de primaire en voorbewuste bewogenheid van het leven en wordt gecontrasteerd
met het wakkere, reflectieve leven. Dasein is tragisch, hoort bij de mens die het leven leeft, een
lotsbeschikking heeft, feiten in plaats van waarheden kent en zin en betekenis ontleent aan de wereld
die hij voltrekt.110 Zo weet Spengler ook karakters en personen onder te brengen in zijn
tegenstelling. Grote staatsmannen, boeren en vaklieden worden getypeerd door Dasein,
monniken, wetenschappers en beurshandelaren door Wach-sein.
Bovenal, en dit is voor ons het belangrijkste, wordt Dasein gekenmerkt door tact. Ons
lichamelijke bestaan is kosmisch ingebed en daardoor speelt kosmisch tact een belangrijke rol.
Hierin is ten eerste de periodiciteit met de kosmos gegeven. In tal van zaken zien we de
harmonie met de kringlopen van de kosmos terug: de ‘biologische klok’ die elk etmaal ons ritme
bepaalt, de harmonie van de vrouwelijke menstruatie met de maan of de lentekriebels die we bij
de eerste terrasjesdag voelen in de buik. In deze periodiciteit waarop wij zijn afgestemd zien we de
Spengler, OvhA, p. 562
Spengler, OvhA, p. 557
108 Ibid., p. 561
109 Ibid., p. 228
110 Ibid., p. 562
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107

47

tactvolle kant van het individuele bestaan. Naast de periodiciteit is kosmisch tact ook hetgeen wat voor
Spengler verband houdt met richting, voelen, inspelen, ritme, beweging, lot en zin.111 Het gaat Spengler
niet alleen om de grote kosmische kringlopen waarin wij meedeinen, maar ook om de subtielere
verhoudingen in een samenleving, bij een groep of tussen individuen.
Tact vormt een wezenlijk element van Dasein. Hieruit volgt niet automatisch dat iedereen
evenveel tact heeft. Dit heeft onder andere te maken met de verhouding van Dasein en Wach-sein
in ons leven. We hebben allemaal een ‘biologische klok’, maar vooral in de verhouding tot een
andere microkosmos zijn verschillen zichtbaar. Iemand kan tactvol te werk gaan, of juist tactloos zijn.
De politicus die aanvoelt wat er speelt in zijn gemeenschap opereert met gevoel voor tact en
hetzelfde geldt voor de fietser die tactvol en daardoor moeiteloos meebeweegt op de drukke
fietspaden in Amsterdam. Er vormen zich om de haverklap collectieve sferen waarin kosmisch
tact zichtbaar is, maar ze kunnen ook weer ruw en plots verdwijnen. Het op elkaar ingespeelde
voetbalelftal openbaart kosmisch tact en in het ritmisch in elkaar opgaan van twee danspartners is
kosmisch tact manifest. Zodat we zeggen dat ‘het’ er is: “het woedt en dreunt, het duwt en trekt,
het vliegt, draait en golft.”112 Kosmisch tact kan in een ruk de spanningen oplossen van de
wakkere zielen, ze in een lotsverband in kosmische kringlopen voortstuwen, in een grote gevoelde
harmonie. “De ledematen verstrengelen zich, de voet loopt storm, één kreet klinkt uit alle
monden, één lot hangt boven allen.”113

§4 Kosmisch tact en inspelen
Tot zover de korte bespreking van Spengler’s kosmisch tact. Het geeft een mooi en herkenbaar
beeld voor velen denk ik. De sporter wordt opgenomen in één organisch geheel, het kantelende
elftal dat net als een zwerm vogels harmonieus heen en weer beweegt. Maar ik breng Spengler
met name in omdat hij in deze beschrijving op een paar belangrijke elementen van spelen wijst.
Wederom heeft dit met de ‘passieve’ kant van spelen te maken: inspelen. Er zijn twee inzichten
die ik uit Spengler’s analyse wil halen. Het eerste inzicht leert ons iets over de aard van de
betrokkenheid van de inspeel(act). Het tweede inzicht leert ons iets over de voltrekking van de
inspeel(act).
Ik begin met het eerste inzicht. In de vorige paragraaf heb ik aanvoelen en afstemmen in
verband gebracht met inspelen. Ze geven de aard van de betrokkenheid weer op de sferischritmische sportgelegenheid. De sporter zwoegt en voltrekt zijn lichamelijke vaardigheden, maar
moet ook aanvoelend en afstemmend inspelen op wat er gaande is. Ageren gaat gepaard met
reageren, acties met reacties. Bij Spengler hangt de tactvolle kant van ons bestaan nauw samen
met sfeer en ritme. We kunnen Spengler’s begrip tact daarom gebruiken om deze betrokkenheid
Ibid., p. 558
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op de spelwereld verder te duiden. Het aanvoelen van sfeer en het afstemmen op ritme worden
vanaf nu door mij ondergebracht in het begrip tact. Het tactgevoel omvat deze elementen van
inspelen. Tact wijst naar de voorbewuste sferisch-ritmische bewogenheid van ons leven. De
dynamiek van de sferisch-ritmische sportgelegenheid, waar we altijd al in opgenomen zijn en die onze
aard mede bepaalt, maar waar we ook tactvol of tactloos op inspelen.114 Met tactgevoel is nu een eerste
vermogen van de mens onderscheiden dat van belang is bij spelen. Tactgevoel zorgt ervoor dat we
goed kunnen aanvoelen en afstemmen op de sferisch-ritmische sportgelegenheid. De sporter dient
vaardigheden in te lijven, maar ook het cultiveren van tactgevoel is van wezenlijk belang wil de sporter goed
kunnen inspelen op wat er speelt.
Dan bespreken we nu het tweede belangrijk inzicht van Spengler. In plaats van radicaal
of gespannen tegenover de wereld te staan wijst tact ook op het vermogen van de mens om in verbinding
met de medemens of de wereld te treden. Daarmee komt een belangrijk element van inspelen naar voren.
Inspelen is nadrukkelijk gericht op de ander en het openbreken van de individualiteit. Door in te
spelen treedt de sporter toe tot een sportgemeenschap. Dit hangt samen met de tactvolle kant
van ons bestaan. Voor de sporter wijst spelen op de mogelijkheid om de polariteit van het
bestaan op te heffen en toe te treden tot een gemeenschappelijk spel.115 Hier komt nadrukkelijk de
culturele zin van spelen naar boven. Er ontstaat een collectief wezen dat zich bewaart in de vorm
van spel. De vorming van cultuur vindt plaats door spel. Er bloeit iets op dat bovenindividueel
is. Maar het spel staat daardoor ook altijd bloot aan de mogelijkheid van verval.116
Als we de sportgelegenheid begrijpen als een aanvulling op Heidegger met betrekking tot
de ruimtelijke zin van het spel, dan kunnen we kosmisch tact begrijpen als een aanvulling met
betrekking tot de tijdelijke zin van het spel. De daseinsanalyse van Heidegger legt tot op zekere
hoogte de structuren bloot van de existentie, maar gaat voorbij aan deze culturele dimensie die
ook altijd besloten ligt in de spelactiviteit. De daseinsanalyse is niet tijd-specifiek, het spel wel. Door
kosmisch tact in verband te brengen met spelen kunnen we meer nadruk leggen op de culturele
dimensie en tijdelijke zin van het spel.
Deze wezenlijke kenmerken van spelen werden ook door Huizinga beschreven. De
neiging van het spel om een clubje te worden: “de club hoort bij het spel als de hoed bij het
hoofd.”117 Spelen is een gemeenschappelijke bezigheid (die zelfs voortduurt als het spel is
afgelopen). In een collectieve sferische en ritmische beweging opgenomen worden. Terwijl de

114 De reden waarom ik tact inbreng is omdat het een onderscheid mogelijk maakt: tactvol of tactloos. Het is een vermogen van
de mens. Tact zal een belangrijk vermogen worden om het samenspel tussen lichaam en geest te begrijpen tijdens het sporten.
Hoe we tact verder moeten begrijpen komt in het volgende hoofdstuk aan bod.
115 Het openbreken van de individualiteit geldt met name voor teamsporten, maar ook individuele sporten hebben wel degelijk
een gemeenschappelijke vorm. De vorm is altijd algemeen en daarmee al bovenindividueel. Bovendien zijn ook individuele
sporters zelden alleen. Zoals de schaatser waarin de individualiteit gedeeltelijk is opgeheven en het in een gemeenschappelijke
vorm wordt opgenomen, opgezweept door het Abe Lenstra stadion.
116 Op de korte termijn vooral door het gevaar van een spelbreker. Op de lange termijn kan het spel op allerlei manieren haar zin
verliezen. Soms verliest het spel haar magie of is het spel simpelweg ‘niet meer van meer van deze tijd’.
117 Huizinga, Homo Ludens, p. 28
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spanningen van onze zintuigen door Spengler gekenmerkt worden door een gewaarwording,
bespeuren we kosmisch tact door te voelen. Te voelen wat er ‘speelt’, in te spelen op de ander en
toetreden tot een harmonieus geheel, zodat we zeggen dat het team op elkaar is ingespeeld en ‘in
vorm’ is.118 Door tactvol in te spelen treden we toe tot een gemeenschappelijke sportwereld en
wordt onze individualiteit gedeeltelijk opgeheven. Waardoor de scheidslijn tussen mij en de ander
vervaagt in de gezamenlijke ritmiek en sfeer van de sportgelegenheid. Ik word één met mijn
tegenstander en we bevinden ons in een gezamenlijke sferische cocon. Zelfs tijdens individuele
sporten zonder medespelers of tegenstander – bijvoorbeeld een fietssessie langs de Amstel –
ervaren we vaak dat op een bepaalde manier onze individualiteit doorbroken wordt. We zijn één
met de fiets en één met de omgeving.

§5 Fenomenologisch begrip van sport en spel
Na Verbrugge zorgt ook Spengler voor een verdieping van de fenomenologische inzichten.
Dankzij beide denkers zijn we in staat geweest om de ‘passieve’ kant van spelen beter te
begrijpen. Hierdoor hebben we een completer beeld gekregen van het spel. De eerste ‘helft’ van
de van de fenomenologische structuur heeft hier haar andere ‘helft’ gekregen. We nu een
fenomenologisch begrip van sport en spel. Telkens heb ik getracht om een fenomenologisch
inzicht van Heidegger en Merleau-Ponty te presenteren en deze vervolgens verdiept door de
‘passieve’ kant van spelen te analyseren. Op deze manier zijn elementen van spelen benadrukt die
onderbelicht blijven bij de fenomenologen. Het begrip inspelen heb ik als uitgangspunt genomen
om recht te doen aan dit gegeven. Tot spelen behoort inspelen. Ik breng hieronder de
belangrijkste verdiepingen uit dit hoofdstuk samen en verbind ze aan de inzichten van de eerste
twee hoofdstukken.
In het dagelijks taalgebruik van de sportwereld hangt inspelen nauw samen met de
warming-up. Voordat de wedstrijd begint, ‘gaan we nog even inspelen’. Dit is niet hoe ik de term
ben gaan hanteren. De act van het inspelen wijst op de ‘passieve’ kant van het bewegelijke spel,
dat de gehele loop van het spel van belang is. Als we spelend omgaan als de ‘actieve’ kant van
spelen begrijpen – het beduiden van de sportwereld – hangt het ‘passieve’ inspelen samen met
het spelend meegaan met de sportwereld en spelend opgaan in de sportwereld. Spelen is niet alleen een
praktisch bezorgend omgaan met de spelwereld, het is ook een meegaan en opgaan. Ik ben
nadrukkelijk gericht op de ander en de wereld en voeg me naar de dynamiek van het spel. Een
speler die niet alleen de zijnden op zijn beloop laat, maar zich ook voegt naar het verloop van de
spelwereld. Hoe ‘het’ zijn gang gaat.

118 Inspelen wijst daarmee ook naar de overgang van niet-speler naar speler. Dit hangt samen met het toetreden tot een
gemeenschappelijkheid. Het is een transformatie van ons zijn in een ‘hogere’ vorm. De ballerina die haar kunsten etaleert en haar
natuur veredelt. Wat dit dan precies behelst is vooralsnog onduidelijk en komt in het volgende hoofdstuk aan bod.
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Een dynamiek die te maken heeft met de sfeer en ritmiek van een sportgelegenheid. Ik
bevind me niet tegenover het spel, maar moet wel inspelen op de wereld om in een gezamenlijke
spelvorm te komen, zelfs als de ander mijn tegenstander is. Spelen in de sportwereld is tot op
zekere hoogte te begrijpen als een wereld beduiden, maar minstens zo belangrijk is tactvol
meebewegen in het sferisch-ritmische karakter van de sportgelegenheid. Ik hanteer weliswaar het
racket om-te serveren, maar wordt ook één met het racket en het racket lijkt ook mij te
‘hanteren’. Ik volg het spel met zijn onverwachtse plotwendingen, probeer te reageren op wat
zich voordoet, boots de ander na en ‘verdwijn’ in de betovering van het spel, alles terwijl ik het
speeltuig daarbij laat zijn wat het is. Zoals Huizinga al aangaf over het spelen: “zolang het gaande
is, is er beweging, heen en weer gaan, afwisseling, beurt, knoping en ontknoping.”119
Ook bij de ruimtelijkheid van het spel is inspelen van belang. Net zoals bij de
wereldanalyse van Heidegger heb ik het begrip inspelen gebruikt om de ‘passieve’ kant van de
ruimtelijkheid van het spel te benadrukken. Zodat we een beter beeld krijgen van de speelruimte
die ons voortdurend uitnodigt en stuurt. Die aan ons ‘trekt’ en ‘duwt’. Heideggers
onderscheidende inrichtende en oriënterende oog hangt van hieruit meer samen met de ‘actieve’
kant van spelen. Inspelen is ingebracht om naast het ‘actieve’ oriënterende oog ook andere
‘passieve’ zintuigen ‘in het spel’ te brengen. De speler voelde de aanvaller aan en heeft een oog voor
zijn medespelers omdat ze goed op elkaar zijn ingespeeld. Spelen is tot op zekere hoogte te
begrijpen als ‘actief’ oriënterend ontverren, maar net zozeer als ‘passief’ (inspelend) aanvoelend, aftastend en
afstemmend vrijgeven van medespelers, tegenstanders en het veld met al zijn speelzijnden.120 Inspelen
heeft derhalve ook een ruimtelijk aspect, door in te spelen geven we een speelruimte vrij. Tot spelen behoort
inspelen en het is deze ‘passieve’ kant van het spel dat eveneens van wezenlijk belang is bij het
inruimen van de speelwereld.121
Na Heideggers wereld en ruimte-analyse is de lichamelijkheid van het bestaan nader
onderzocht, want inspelen wees ons onmiddellijk intuïtief op een breder oriënterend en voelend
lichamelijk spel. Het gehele lichaam speelt mee. Bij sport en spel is het hele lichaam van groot
belang, uiteraard bij de uitoefening, maar ook om medespelers en speelruimte vrij te geven. Een
koud, onervaren of ongeoefend lichaam beleeft een andere speelruimte. Dit lichaam is bovenal
gebonden aan een gelegenheid en de gebruiken en gewoonten die daarbinnen gangbaar zijn. Het
lichaam is altijd gesitueerd in een (spel)gelegenheid, waardoor de sprong van veld naar kantine in
het Heideggeriaaanse verwijzingsgeheel ook een sprong over de eigen lichamelijkheid is.
Huizinga, Homo Ludens, p. 26
Het ‘nabij brengen’ en in een ‘richting brengen’ begrijpen we dan niet meer uitsluitend vanuit een uitsluitend visuele
verhouding. Spelen is ‘actief’ oriënterend en ontverrend nabij brengen en in een richting brengen. Maar inspelen is ‘passief’
aanvoelend en afstemmend ‘nabij brengen’ en in een ‘richting brengen’.
121 De ruimtelijkheid van de existentie is echter een complexe thematiek en ik probeer met aanvoelen, afstemmen en aftasten
geen alternatieve existentialen voor de ruimtelijkheid te formuleren Aanvoelen is geen existentiaal. We kunnen niet zeggen dat de
mens naar haar aard aanvoelend is. Net zoals bij de wereldanalyse wil ik slechts aankaarten dat het begrip inspelen het wereld en
ruimtebegrip van Heidegger kan verruimen, doordat het in staat is kenmerken van sport te duiden die buiten het bereik van
Heideggers analyse vallen.
119
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Bij Merleau-Ponty hebben we geprobeerd meer rekenschap te geven van deze
lichamelijkheid van ons bestaan en hebben we ons gericht op de vaardigheden van een sporter.
Dit is wederom verdiept met inzichten uit de (ruimtelijke) ethologie van Verbrugge en (tijdelijke)
‘morfologie’ van Spengler. Vaardigheden verruimen ons lichamelijke bestaan, maar de
verruiming van traplopen is wel van een andere orde dan de verruiming van complexe
sportvaardigheden. Daarnaast is spelen in de sportwereld de (individuele) uitoefening van
ingelijfde lichamelijke vaardigheden, maar ook het openbreken van de individualiteit en toetreden
tot een gemeenschappelijke spelvorm. Inspelen is gericht op het eigen maken van het vreemde.
Spelen heeft daarmee de neiging om een clubje te worden en het spel blijft bewaart als cultuur,
met de voortdurende cycli van bloei en verval.
Tot slot zagen we bij Merleau-Ponty dat vaardigheden het ‘actief’ hernemen van
ingelijfde betekenissen zijn. Maar de voltrekking van de spelactiviteit duidt ook op een ander
moment. Als het spel aan de gang is komen we doorgaans in een bepaalde ‘passieve’
zijnstoestand terecht die typerend is voor spelen. Een collectief sferische en ritmische beweging
waarin mensen worden opgenomen. Deze wordt doorgaans als zeer prettig ervaren. Een
hoedanigheid waarvan we genieten, zelfs terwijl we fysieke pijn ervaren die kenmerkend is voor
sport. Een zijnstoestand die we vandaag de dag graag aanduiden met flow en nauw samenhangt
met het begrip kosmisch tact dat we aan de hand van Spengler hebben besproken. ‘In één gevoelde
harmonie met één lot’.

§6 De vraag naar de innerlijkheid van de spelende mens
Er is nu een grove schets van de fenomenologische structuur van sport en spel gegeven. Een
fenomenologisch begrip van sport en spel ontwikkelt. Dan keren we terug naar de hoofdvraag.
Kunnen we uit dit fenomenologisch begrip verklaren waarom de mens tijdens het sporten speelt
omwille van het spelen zelf? Hebben we de speelzin van de sporter inmiddels opgehelderd? Een
verklaring gegeven voor de ‘pret en aardigheid’ van het spel, zoals Huizinga het zo mooi
verwoord? Geenszins, de vraag staat nog steeds overeind. De fenomenologie vertelt ons wel hoe
we spelen, maar nog te weinig waarom we spelen. Wat zou hier een verklaring voor zijn? Ligt dit
misschien aan een tekortkoming in de fenomenologie zelf?
In het ethosbegrip van Verbrugge kwam naar voren dat er een wisselwerking is tussen
‘binnenwereld’ en ‘buitenwereld’. Er is tot op heden met behulp van de fenomenologische
denkers met name naar de ‘buitenwereld’ gekeken. De ‘binnenwereld’ is vooralsnog begrepen in
relatie tot de sferisch-ritmische sportgelegenheid. Telkens hebben we laten zien hoe de spelende
mens altijd al op een wereld betrokken is en een spelwereld bewoont. De intentionaliteit – en
daarmee de gerichtheid op de wereld – stond centraal, wat de kern is van fenomenologisch
onderzoek. Maar daardoor hebben we weinig aandacht besteed aan de innerlijkheid van de
spelende mens. Het zou kunnen dat we daarom de speelzin nog onvoldoende begrijpen. De
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fenomenologie kijkt naar de wereld, maar kijkt mogelijk te weinig naar de innerlijkheid van de mens. Of anders
geformuleerd: naar de ziel en de bezieling van het bestaan.122
Desalniettemin hebben we de in dit hoofdstuk al wel geraakt aan deze thematiek en
begrippen geïntroduceerd die in de deze richting wijzen. De collectief sferisch-ritmische
beweging werd gekenmerkt door kosmisch tact, wat raakt aan de hedendaagse term flow. Een
zijnstoestand die we doorgaans als zeer prettig ervaren en waar we naar streven. Dit raakt aan de
thematiek van de ziel en bezieling. Over een team dat ‘uit vorm’ is wordt gezegd dat de bezieling
eruit is. Daarentegen is een speler in flowtoestand of ‘in de vorm van zijn leven’ bezield. Kunnen
we daar überhaupt wat zinnigs over zeggen of is het een mysterieus gegeven? Soms is een elftal
nou eenmaal ‘in vorm’, soms is het ‘uit vorm’.123 Veel trainen, oefenen en vaardigheden inlijven
zijn uiteraard de kern van sport. Is daarmee alles gezegd? Ons spelbegrip heeft duidelijk gemaakt
dat sporten meer is dan urenlang oefenen, zweten en zwoegen. Uit het niets zit je ‘er-lekker-in’
en dein je mee met het spel. Een sprong of discontinuïteit splitst beiden, er lijkt geen geleidelijke
overgang te zijn. Er is geen halve-flow of bijna-flow. Kunnen we de sprong afdwingen of
versnellen? Is het misschien mogelijk alleen randvoorwaarden te definiëren? Zoals het gegeven
dat veel winnen doorgaans helpt en samen gezellig eten bijdraagt aan de teamspirit. Of kan een
filosofische doordenking meer opleveren dan het definiëren van randvoorwaarden of andere
vanzelfsprekendheden? 124
Een deel van het antwoord hebben we al gekregen bij de bespreking van Spengler.
Daarin kwam naar voren dat tactgevoel een vermogen is waardoor we goed kunnen aanvoelen en
afstemmen. Maar is tactgevoel het enige belangrijke vermogen van een sporter dat we kunnen
onderscheiden? Als we nadenken over de ziel en de bezieling van een sporter vallen gelijk een
aantal dingen op. Een sporter die de motivatie voor zijn sport kwijtraakt zal niet snel ‘in vorm’
komen en de ‘pret en aardigheid’ van het spel beleven. Motivatie lijkt ook een belangrijk
zielsvermogen te zijn. We hebben veel aandacht besteed aan de lichamelijke vaardigheid, maar
sport is geen ‘geestloze’ activiteit. Wat heeft iemand aan fysieke talenten als hij niet geraakt wordt
door sport? Wat heeft een atleet aan zijn ingelijfde lichamelijke vaardigheden als hij zichzelf niet
kan motiveren voor een training? Hoelang houdt een atleet zijn carrière nog vol als hij het plezier
in het spel is kwijtgeraakt?

122 Het zielsbegrip wordt hier niet gehanteerd als een klassiek ontologisch en teleologisch mensbegrip, maar als een taal en
begrippenkadar om facetten van het menselijk bestaan uit te lichten die onderbelicht blijven in het existentiële fenomenologische
mensbeeld van Merleau-Ponty en Heidegger. Daardoor wordt er in het komende hoofdstuk wel impliciet teruggegrepen op een
Griekse ontologie. Het idee hierachter is niet om de Griekse ontologie te bewijzen, maar om er inzichten uit te halen die ons
verder kunnen helpen de speelzin te begrijpen. Zie ook het slotwoord.
123 Ik gebruik hier haakjes om het vormbegrip omdat we dit ‘in vorm’ zijn niet moeten verwarren met het vorm of bildungbegrip
dat verderop wordt gehanteerd. Hier gaat het om het alledaags fenomeen dat te maken heeft met een bepaalde flow of
zijnshoedanigheid waarin een elftal terecht kan komen, waarin alles lukt en makkelijk lijkt te gaan. De vorming van een atleet
begrijpen we daarentegen als het veredelen of omvormen van zijn natuur in een gecultiveerde hogere algemeenheid.
124 Een van de redenen waarom ik de flow herinterpreteer vanuit een filosofisch denkkader is omdat het begrip uit de psychologie
enigszins teleurstelt. De belangrijkste voorwaarde die Czikszentmihalyi in zijn werk bestseller flow (1990) stelt, is dat flow een
evenwicht tussen complexiteit en uitdaging vereist. Dit is ontegenzeggelijk waar, maar ook erg vanzelfsprekend.
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Ook tijdens het sporten valt op dat sport geen ‘geestloze’ activiteit is en er tal van
zielsvermogens meespelen in de spelactiviteit. Ondanks dat door mij – in navolging van MerleauPonty - is aangestipt dat een sporter er soms goed aan doet het denken ‘uit te schakelen’ om een
vaardigheid te leren, lijkt het denken zeker niet onbelangrijk te zijn bij sport. We zeggen toch
immers vaak dat sporters ‘het koppie erbij moeten houden’. Een mountainbiker moet scherp en
gefocust zijn terwijl hij een parcours aflegt. En vraagt een sportcarrière niet ook om waanzinnig
veel discipline, onverwachtse sportacties om de nodige creativiteit en een nauwkeurige tennisservice
om een goed concentratievermogen? Wat is iemand met een goeie traptechniek waard als hij zich niet
kan concentreren voor een vrije trap?
De sporter heeft dus verschillende lichamelijke en geestelijke zielsvermogens die op
elkaar kunnen of misschien wel moeten worden afgestemd. Als ‘actief’ en ‘passief’ bij het
(in)spelen door elkaar lopen komt dit mogelijk doordat gelijktijdig lichamelijke en geestelijke
zielsvermogens in het spel worden gebracht. De vermogens bestaan niet op zichzelf, ze
verwijzen naar elkaar en hebben elkaar wellicht zelfs nodig. Sporten is lichamelijke oefening,
maar geestelijke vermogens vormen hier een wezenlijk onderdeel van. Het denkvermogen - dat
we met de fenomenologie van Merleau-Ponty hebben gerelativeerd - pakken we daarom vanaf
nu weer op. Dit betekent evenwel niet dat we ons nu afzetten tegen de fenomenologie van
Merleau-Ponty. Het lichaam van Merleau-Ponty is immers altijd een geestelijk lichaam en geest
altijd een belichaamde geest.125
Onze fenomenologische analyse van (in)spelen is te eenzijdig geweest om de speelzin op
te helderen. Om tot de kern van de spelervaring te komen dienen we ook de afstemming en het
innerlijke samenspel van zielsvermogens te onderzoeken. Daarvoor zullen we de innerlijke
structuur van de spelactiviteit moeten analyseren.

Hoofdstuk 4 Vrijheid en het innerlijke samenspel
Huizinga schreef zijn studie omdat hij ontevreden was met de verklaringen van de andere
wetenschappen omtrent het spel. Telkens geschiedt het spel ten behoeve van iets anders. Spelen
wordt dan begrepen als een middel, en niet een doel op zichzelf. De historicus wil daarentegen
aantonen dat de mens speelt omwille van het spelen zelf. Maar uiteindelijk geeft hij ook zelf geen
verklaring hiervoor. Momenteel zitten we op hetzelfde spoor. We hebben nu een grove schets
gegeven wat spel is (Hoofdstuk 1), hoe men speelt (Hoofdstuk 2 en 3), maar nog geen antwoord

125 Het lichaam is zoals we hebben gezien voor de fenomenologie geen mechanisme of verzameling organen. Het lichaam-geest
dualisme is hetgeen waar ze zich juist tegen verzet. Onze fenomenologische bespreking van het lichaam en de lichamelijke
intentionaliteit betekent dus niet dat we het denken als afzonderlijke substantie begrijpen. Het (rationale) denken wordt ook zeker
niet veronachtzaamd, zoals dat wellicht bij de romantiek meer het geval is. De fenomenologie van Merleau-Ponty is geen
omkering, die het lichaam vanaf nu boven de geest stelt, maar wil de eenheid begrijpen vanuit ons lichamelijk inbedding in de
wereld.
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gegeven op de vraag waarom men speelt. Wat een existentiële implicatie van de spelactiviteit is, zodat
we een antwoord kunnen formuleren op de vraag waarom de homo ludens een speelzin heeft. Dat
gaan we in dit hoofdstuk doen.
De aanwijzing hiervoor krijgen we wederom van Huizinga. Als historicus geeft hij geen
filosofische verklaring voor de speelzin. Spelen hangt voor Huizinga wel fundamenteel samen
met vrijheid. Vrijheid wordt doorgaans in de filosofie begrepen als doel in zichzelf en is daarom
een interessant uitgangspunt. Huizinga begrijpt de vrijheid van het spel echter op verschillende
manieren en doordenkt deze niet. Ik zal de vrijheid van het spel daarom herinterpreteren vanuit
het ontwikkelde begrip van sport en spel.
De fenomenologische spelanalyse heeft ons hiervoor een aantal belangrijke inzichten
opgeleverd, maar we zijn nog niet tot de kern van de spelervaring doorgedrongen. Daarvoor
gaan we dit hoofdstuk eerst het samenspel van zielsvermogens analyseren. Er wordt onderzocht
op welke wijze lichaam en geest bij de sporter samenwerken. Het zal blijken dat de complexe
lichamelijke vaardigheden van een atleet een innerlijk samenspel van ons denken, willen, voelen
en zintuigen vereisen. Uiteindelijk zullen we zien dat het samenspel van de sporter gepaard gaat
met een innerlijke ervaring tijdens het spelen. Deze innerlijke ervaring tijdens het sporten hangt
samen met de vrijheid van het spel en zal ons iets vertellen over de speelzin van de homo ludens.

§1 Het samenspel van de zielsvermogens
Bij de fenomenologische analyse was de blik vooral naar ‘buiten’ gericht.126 Het thematiseren van
ons intentionele lichaam dat altijd buiten zichzelf op een wereld gericht is. Met deze horizontale
benadering is vooral de eenheid van sporter en wereld besproken. Deze benadering wordt in dit
hoofdstuk verruild voor een blik naar ‘binnen’. Met de verticale benadering gaan we de innerlijke
diepten van onze existentie verkennen door het samenspel van lichaam en geest te onderzoeken
terwijl we sporten. Wat is de verhouding tussen onze lichamelijke en geestelijke vermogens op
het moment dat we de spelact voltrekken? De eenheid van lichaam en geest vormt daarbij het
uitganspunt. Om deze samenhang te doordenken zullen we het innerlijke samenspel van lichaam en
geest analyseren. Dit samenspel tussen lichamelijke en geestelijke vermogens vormt de kern van
de innerlijke structuur van spelen en gaan we ophelderen. We maken de overstap van de
fenomenologische structuur van (in)spelen naar de innerlijke structuur van (in)spelen.127 Lichaam en geest

126 We moeten oppassen met de termen ‘binnen’ en ‘buiten’, omdat ze neigen een strak onderscheid tussen het innerlijke en
uiterlijke te veronderstellen, iets waar de fenomenologie zich juist nadrukkelijk tegen verzet. Daarom gebruik ik ‘binnen’ en
‘buiten’ hier tussen haakjes. ‘Binnen’ wijst in dit geval naar de ziel en de bezieling van het individuele bestaan. De ziel is wel altijd
verwerkelijkt in een wereld. Om Merleau-Ponty te parafraseren, De ziel is een belichaamde ziel en het lichaam een bezield
lichaam.
127 Met deze overgang geef ik tevens gehoor aan de interpretatie van Martinkova (2011) uit hoofdstuk 1 paragraaf §1. Dit
hoofdstuk is de overgang fenomenologische sportfilosofie naar existentiële sportfilosofie volgens de opvatting van Martinkova (2011). Was
de vraag in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 gericht op hoe we de sportactiviteit in algemene zin kunnen beschrijven, vanaf nu
onderzoeken we wat dit mogelijk voor existentiële implicatie in zich draagt?
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spelen samen en moeten op elkaar worden afgestemd wil de spelende mens in de collectief
sferisch-ritmische ruimte van het spel worden opgenomen.
De reden waarom we de blik naar ‘binnen’ richten is omdat spelen een innerlijke
structuur heeft dat nog onvoldoende verdisconteerd is ons fenomenologisch begrip. Om dit ‘gat’
te dichten gebruiken we een analyse van Verbrugge. Hij heeft in Staat van verwarring (2013) vrij
uitvoerig het liefdesspel beschreven en dit uitgewerkt in relatie tot de zielsvermogens die hierbij in
het geding zijn. De zielsvermogens wijzen op de mogelijkheid van een harmonieus samenspel
tussen denken, voelen, willen en de zinnelijkheid. Het samenspel van zielsvermogens kan tot op
zekere hoogte in het verlengde van de ethologie begrepen worden en past daarom ook goed in
het verlengde van onze analyse van de sferisch-ritmische sportgelegenheid. De analyse van het
innerlijke samenspel uit Staat van verwarring vormt een verdieping van wat in de ethologie de
bezieling heet. De ziel en de bezieling van het bestaan is een centraal thema in het werk van
Verbrugge. Het samenspel van zielsvermogens is een onderdeel van deze thematiek. Dit deel
gaan we uitlichten en bespreken.
Het gewoonlijke samenspel van de zielsvermogens noemt Verbrugge toewijding.
Verbrugge bespreekt de zielsvermogens in relatie tot het liefdesspel, maar benoemt ook de
relevantie voor de wereld van sport en spel. Ook sport en spel vereist toewijding. In sport en spel
komen volgens Verbrugge de elementen discipline, concentratie, aandacht, motivatie, creativiteit en
tactgevoel samen.128 Wat is het afzonderlijke belang van deze elementen en hoe hangen ze met
elkaar samen? Ik bespreek er de belangrijkste elementen uit door de relevantie ervan voor de
sport te beschrijven.
Om te beginnen vraagt het spel volgens Verbrugge om een zekere ontvankelijkheid.129 Dit
geldt uiteraard ook voor sport. Om gemotiveerd te raken voor een sport moet de sporter weten wat
het is om ergens door geraakt te worden. Dat vereist echter wel een bepaalde ontvankelijkheid,
naast een bepaalde persoonlijke aanleg moet het open staan voor de wereld van sport en spel. De
sporter moet de eigen vertrouwde wereld open laten breken en een plaats inruimen voor een in
eerste instantie vreemde en onbekende wereld. Is het eenmaal ‘getroffen’, dan vormt intrinsieke
motivatie vervolgens de bezieling van elke handeling. Ontvankelijkheid en motivatie vormen
daarmee het beginsel van de toewijding aan een sport.130 Ze bestendigen de gerichtheid over de
gehele loop van een sportcarrière.
Maar alleen intrinsieke motivatie is onvoldoende als het niet vergezeld wordt door andere
vermogens. Intrinsieke motivatie bezield ons, maar de ziel bestaat uit meer vermogens die
meespelen. Het volgende element is discipline. De negatieve kant van discipline, uitvoerig
128 Het is een samenvoeging van de vier genoemde elementen uit staat van verwarring (discipline, concentratie, motivatie,
tactgevoel) en de elementen (aandacht en speelsheid) uit het essay Wie weet hier de weg. Speelsheid pak ik hier samen met creativiteit
omdat het anders verwarrend kan worden in relatie tot het inspelen en de bepaling van de mens als spelend wezen.
129 Verbrugge, Staat van verwarring, p. 197
130 Hiermee wil ik ook aangeven dat er een mogelijkheid is dat iemand gewoon helemaal niks met sport heeft. Zelfs als men
ontvankelijk is, is er uiteraard een reële kans dat de persoon niet getroffen wordt door de wereld van sport en spel.
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besproken door filosofen als Foucault, wijst op fenomenen als onderdrukking en normalisering,
die met machtsproblematiek te maken hebben.131 Bij sport komt ook duidelijk de positieve kant
van discipline naar voren. Discipline zorgt voor een vorming van de sporter. Onderdrukking en
vorming kunnen we begrijpen als twee kanten van dezelfde medaille. In welke zin dienen we de
vorming van een sporter te begrijpen? Verbrugge geeft aan dat discipline voor volharding zorgt,
ondanks tegenslagen blijft de sporter doorgaan. Men geeft niet snel op. Discipline begrepen als
zelfbeheersing hangt hier nauw mee samen. De sporter keert zichzelf tegen de eigen impulsen en
grilligheden van de natuur. ‘Ik voel me slecht en ben moe, maar ga toch trainen vandaag’. Alleen
met de juiste zelfbeheersing en volharding wordt de sporter gevormd.
Dit vormbegrip raakt aan de bildung van Hegel en het deugdbegrip van Aristoteles.
“Daarin wordt iemands ongevormde en verwarde natuur opgeheven om plaats te maken voor
een ordentelijke of gevormde tweede natuur”, aldus Verbrugge.132 De sporter veredelt zijn
lijfelijke vermogens en dientengevolge bereiken ze hun hoogste vorm. In dit vormbegrip ligt ook
een antwoord besloten op het onderscheid tussen ‘hoge’ en ‘lage' vaardigheden. In traplopen zit
nog de noodzakelijkheid van de natuur, die ons van ‘buitenaf’ dwingt deze basale vaardigheden
eigen te maken. Complexe sportvaardigheden lijken volledig uit onszelf te komen, overstijgen
onze verwarde natuur en veredelen haar tot ongekende hoogte.133 Hegel zou dit als de
verwerkelijking van vrijheid kenmerken en voor Aristoteles betekent het de werkelijkheid van
ons welbevinden. We kunnen met deze twee elementen en het vormbegrip nu het volgende
zeggen. Door de discipline van een gemotiveerde sporter wordt het lichaam door gewoontevorming in het spel
gebracht, dat wil zeggen: het lichaam “in een gemeenschappelijke vorm laten komen.”134 Discipline
en motivatie zijn belangrijke elementen voor de lichamelijke vorming van een sporter. Alle uren lichamelijke
training en oefening en het eindeloze zwoegen en zweten. De continue herneming van de
ingelijfde vaardigheden, ze zijn onlosmakelijk verbonden met de geestelijke zielsvermogens
discipline en motivatie. Ze ‘tillen’ de gerichtheid van de sporter over moeilijke periodes heen en
‘trekken’ de gerichtheid door tegenslagen en uitdagingen heen.
Discipline kent ook een facet dat mooi aansluit bij het begrip inspelen. Volgzaamheid is
van groot belang tijdens spelen. Het zorgt ervoor dat de sporter openstaat voor de ‘passieve’
kant van het spel. Dat spel een ‘actieve’ en ‘passieve’ kant kent is al uitgebreid aan bod gekomen.

131 Dit is een problematiek waar ook de sportwereld mee te maken heeft. Machtsmisbruik van trainers, ongewenst seksueel
gedrag richting vrouwelijke en mannelijke atleten of het ‘kweken’ van jong olympisch talent in China en Rusland zijn
wanpraktijken die helaas ook behoren tot de hedendaagse sport.
132 Verbrugge, Staat van verwarring, p. 199. Deze Hegeliaanse verwerkelijking van de vrijheid kunnen we eveneens gebruiken om de
vrijheid te begrijpen in samenhang met het kind dat wil spelen. De zelfbepaling tot het spel wordt dan begrepen als de
verwerkelijking van diens vrijheid in de wereld. Dit vereist echter wel een Hegeliaanse ontologie en deze is niet aan bod gekomen
in deze these. Daarom kies ik er voor het vrije gevoel van spelen centraal te stellen en kom ik in het laatste hoofdstuk terug op de
relatie van vrijheid tot mens-zijn.
133 Tegelijk moeten we opmerken dat de natuur eveneens wordt behouden – het Hegeliaanse aufheben betekent zowel opheffen als
behouden. Zeker in de verwerkelijking van complexe sportvaardigheden zien we dat de natuur niet absoluut genegeerd wordt,
maar wordt veredeld. Daarvoor moeten we wel onze directe en noodzakelijke biologische behoeftes beheersen.
134 Ibid., p. 207
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Het is een belangrijk uitgangspunt geworden binnen mijn onderzoek en is een onderscheid dat ik
terugvond bij Verbrugge. In sport en spel zijn we vaak op een ander aangewezen, maar de
scheiding tussen subject en object is hierbij vervaagd. Verbrugge wijst erop dat in het spel de
strikte tegenstelling tussen ‘activiteit’ en ‘passiviteit’ is opgeheven.135 Het gaat Verbrugge in dit
verband om de relatie van spelen en autonome wilsbepalingen.136 De sporter bepaalt zich
weliswaar tot het spel, maar wordt ook tijdens het sporten door de ander bepaald.137 Hij moet
luisteren naar de aanwijzingen of bevelen van de trainer of aanvoerder, ook al is hij het er niet
altijd mee eens. Van hieruit kunnen we stellen dat een gedisciplineerd en volgzaam sporter erop
gericht is zichzelf als bepalend of autonoom subject, in ieder geval gedeeltelijk, op te heffen.
Spelen betekent het loslaten van de autonomie.138 Discipline schept ruimte voor de ander in de
gerichtheid van de sporter op het spel.
Volgzaam luisteren naar de aanwijzing van de trainer betekent dat de sporter zich
expliciet laat bepalen, dat is de zin waarin Verbrugge ‘passief’ opvat, maar de ‘passieve’ kant van
spelen wees voor ons op een breder fenomeen. Dit zien we evenwel ook terug bij Verbrugge’s
duiding van het spel. In relatie tot de passieve kant is tactgevoel van levensbelang. Bij Spengler
hebben we tactgevoel al ingebracht. Omdat het een vrij onbekend begrip is, heb ik er in het
vorige hoofdstuk bijzondere aandacht aan besteed. Tactgevoel krijgt bij Verbrugge een plaats
naast de andere zielsvermogens. In het tactgevoel van de sporter schuilt volgens Verbrugge het
vermogen mee te spelen en toe te spelen.139 Ik bepaal met tot een sport, maar moet ook toespelen en
meespelen vanuit de rolverdeling die in het spel tot stand komt. 140 Daar hebben we de begrippen
aanvoelen en afstemmen voor gebruikt. Deze gevoelsmatige gerichtheid van de sporter op het
verloop van het spel veronderstelt tactgevoel en dit behelst tegelijk een relativering van het eigen
gevoel en de eigen wil. Het eigen gevoel staat op gespannen voet met tactgevoel. Pas als deze
niet de boventoon voeren in het spel, is er ruimte voor de verbinding met de ander en het
bovenindividuele spel. Bij de tactvolle sporter wordt de autonomie wederom gedeeltelijk
losgelaten, maar dat vergroot de ontvankelijkheid voor de medespelers en de gang van het spel.
Tactgevoel is een wezenlijk kenmerk van de goede teamspeler, die oog heeft voor zijn
medespeler en voeling heeft met het spel.141 Hij is gericht op de ander en de dynamiek van het
spel. Hij imiteert de beweging van de medespeler en volgt de ritmiek van het spel, met haar heenen-weer gaan, met haar spanning en onverwachtse wendingen, met haar ontlading en vervoering.
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138 Als we de klassieke betekenis van het woord autonoom aanhouden zouden we het volgende kunnen zeggen: het loslaten van
de ‘autonomie’ is de voorwaarde om waarlijk autonoom te zijn, dat wil zeggen: spelen overeenkomstig de wetten van het spel.
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de omgeving vereist ook een zekere mate van tact.
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Naast het belangrijke fundament van een gedisciplineerde en gemotiveerde sporter met
voldoende tactgevoel, moet de sporter ook ‘bij de les blijven’. De openheid voor het spel vergt
inspanning, het komt niet aanwaaien. De lichamelijke gerichtheid van de sporter moet op de
juiste plaats blijven, verwijlen bij de spelomgeving en niet afdwalen. Dit brengt ons bij de
elementen concentratie en aandacht. Sport resulteert vaak in fysieke pijn, spannende situaties en
onverwachtse wendingen. Deze verhogen de concentratie op natuurlijke wijze. Dit is evenwel
een goede zaak, zo geeft ook Verbrugge aan.142 Concentratie is fundamenteel voor de
gewaarwording van de omgeving, zodat we geen verkeerde keuzes maken tijdens het sporten.
Een verkeerde bal kan de wedstrijd beslissen en een stuurfout kan ervoor zorgen dat de
wielrenner in het ravijn belandt. Fysieke pijn zorgt ervoor dat de blik niet alleen naar buiten,
maar ook naar binnen wordt gericht. We concentreren ons simultaan op het eigen lichaam en de
spelsituatie. Een goede concentratie verscherpt daardoor de aandacht en intensiveert de ervaring,
waardoor het tactgevoel als het ware in stelling wordt gebracht. Hij is er ‘met zijn koppie bij’ en
heeft nu gevoelsmatig aandacht voor het eigen lichaam, zijn medespelers en de omgeving.
Aandachtig en geconcentreerd wordt het lichaam in stelling gebracht en speelt de sporter in op
de sferische dynamiek van het spel. Ook hier lopen ‘passief’ en ‘actief’ door elkaar heen. Inspelen
is tactvol afstemmen en aanvoelen. We zien nu dat het echter wel geconcentreerd afstemmen en
aandachtig aanvoelen is. Tactgevoel opent de sferisch-ritmische horizon van het spel, aandacht en
concentratie brengen de Waarneming op de juiste plek en zorgen voor de bestendiging van de
spelact.
We hebben nu aan de hand van Verbrugge de elementen motivatie, discipline, aandacht
en concentratie besproken. Het laatste element is creativiteit of speelsheid. Deze is van groot belang,
want we zullen zien dat de speelse spelscheppingen samenhangen met een gevoel van vrijheid.
Ook voor creativiteit geldt dat ze de andere zielsvermogens nodig heeft. Verbrugge stipt aan dat
discipline, en daar verkijkt men zich nog weleens op, een belangrijke voorwaarde voor creativiteit
en speelsheid is.143 Pas als het lichaam gedisciplineerd ‘in orde’ is en de basisvormen van een
sport volledig eigen zijn gemaakt, krijgt de creativiteit vrij baan in het spel en kan het scheppend
worden. Creativiteit is de verveling van kunde. Over creativiteit en speelsheid in de sport kunnen
we zeggen dat ze een vermogen vormen om scheppend te zijn. Creativiteit draagt de zorg voor
het spontane moment van de intentionele act. Elke lichamelijke herneming is ook een herschepping van
het spel.
De mate waarin dit gebeurt ligt aan het vermogen creativiteit, het niveau van de
lichamelijke vaardigheid, de ontvankelijkheid voor ‘wat er speelt’ en tot slot de uitnodiging van
het spel zelf. Vooral dat laatste moeten we niet vergeten. De speelruimte nodigt uit om
scheppend te zijn. Hieruit volgt wederom een onderscheid met de ‘lage’ basale vaardigheden,
142
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alledaagse gelegenheden nodigen zelden uit tot een speelse herschepping. De kracht van de
speelruimte is dat het de contouren en geschikte voorwaarden schept om scheppend te kunnen
zijn. Speelsheid en creativiteit zijn uiteraard belangrijke voorwaardes om strategisch en tactisch te
zijn tijdens het sporten. Om gewiekste onverwachtse strategieën te bedenken en nieuwe tactieken
toe te passen, daardoor slim te reageren op de gebeurtenissen van het spel. Op de juiste plaats
staan op het juiste moment en de juiste spelbeslissingen nemen. De tegenstander ‘te kijk zetten’
met schijnbewegingen en onverwachtse manoeuvres. Maar het gaat ook om de kunst van een
snijdende pass, de rust bewaren tijdens een versnelling en het vermogen medespelers beter
maken.

§2 Het samenspel van de zinnelijkheid
Er zijn nu meerdere zielsvermogens besproken die tijdens het sporten naar elkaar verwijzen en
elkaar nodig hebben. De lichamelijke gerichtheid van de sporter op de speelwereld - de
fenomenologische structuur - veronderstelt een innerlijk samenspel van zielsvermogens.
Discipline, aandacht, concentratie, motivatie, speelsheid en creativiteit in een groot samenspel.
Ze bepalen mede het succes of een sporter toetreedt tot de gemeenschappelijke spelvorm en ‘in
vorm’ komt. Terwijl het lichamelijke vaardigheden inlijft wordt zijn lichaam gevormd. De atleet
voltrekt gedisciplineerd en gemotiveerd zijn ingelijfde lichamelijke vaardigheden, maar speelt ook
tactvol, geconcentreerd en aandachtig in op de speldynamiek van de sferisch-ritmische
sportgelegenheid. Toegewijd brengt de sporter het samenspel op gang en gaat hij speels aan de
slag binnen de begrenzingen van het spel.
Toch is het beeld van de toegewijde sporter nog niet compleet. Bij de toewijding van de
sporter is ook een samenspel van de zinnelijkheid van groot belang. Zowel bij de zintuigen
onderling als in samenspel met het denken, voelen en de wil. Wederom is het belangrijk om aan
te geven dat het bij deze analyse niet gaat om de objectivering van het lichaam. De zintuigen
worden niet begrepen als afzonderlijke organen die stimuli (prikkels) ontvangen en waarvan we
de causale werking en onderlinge verbanden willen blootleggen. Ik probeer fenomenologisch op
te helderen wat de ervaring van zien of voelen voor de sporter betekent en wat de relevantie
ervan is voor de spelactiviteit. De zinnelijkheid van de sporter is het laatste element om het
samenspel van lichaam en geest te doordenken. Wederom maken we hiervoor gebruik van
Verbrugge’s analyse van het liefdesspel en bespreken we de relevantie voor sport.
Zinnelijkheid is de omvattende en meest algemene term voor alle ervaringen die via de
zinnen aan ons gegeven zijn, aldus Verbrugge.144 Daarbinnen gaat het meestal over onze vijf
zinnelijke zintuigen. Het oog is bij Heidegger en Spengler al langsgekomen en werd door de laatste
in verband gebracht met de spanning en polariteit van het Wach-sein. Het oog wordt
144
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hooggewaardeerd in onze geestelijke cultuur. Maar ook bij Aristoteles zien we al een voorkeur
voor het oog, omdat het volgens hem de meeste onderscheidingen aanbrengt.145 Het is een
analytisch zintuig. Tegelijkertijd is ons oog een afstandelijk zintuig, wat in zekere zin ook geldt
voor het oor. Dat wat het waarneemt is altijd tegenover ons, het oog zorgt daardoor voor een
duidelijk onderscheid tussen waarnemer en waargenomene. In de tastzin komt daarentegen
sterker de verbinding naar voren en gaat daardoor gepaard met het opheffen van een onderscheid.
‘Ik geef mijn vriendin een knuffel en we lijken eventjes één lichaam te zijn’. Bij Spengler werd
daarom tact ook met voelen en Dasein verbonden. Met voelen, maar ook proeven en ruiken
maken we volgens Verbrugge een sterker lijfelijk con-tact met mensen of dingen.146
Vanuit de gedachte dat toewijding ook een samenspel van de zintuigen vereist, kunnen
we een aantal gevolgtrekkingen maken voor sport. Uiteraard is het oog van groot belang voor
een sporter, maar vooral in samenspel met andere zinnen en zielsvermogens. De sporter moet
een goed oog voor de medespeler, de tegenstander of het speelveld hebben, maar het gaat hier
niet slechts om een afstandelijk registrerend oog. Verbrugge spreekt in dit verband over een
tactvolle waarneming.147 De ontwikkeling van de andere zintuigen kan bijdragen aan de cultivering
van een tactvolle waarneming. Vooral de tastzin lijkt hierbij cruciaal voor de sporter. De atleet
moet ‘voeling hebben’ met zijn materiaal en de speelomgeving. In het tweede hoofdstuk bracht
ik het tegenvoorbeeld in van het goede inzicht bij de voetballer, waarin al naar voren kwam dat het
meer dan een werkend oog omvatte. We beginnen nu in te zien dat een goed inzicht iets is wat
we tactvol inzicht kunnen noemen, een ‘aanvoelend oog’. Een ‘oog’ dat ruimte geeft aan de andere
zintuigen.
Maar zinnelijkheid is breder dan de vijf zintuigen. Verbrugge geeft aan dat met de gehele
zinnelijkheid niet alleen de naar buiten gerichte vijf zintuigen worden bedoeld, maar ook de
innerlijke zinnelijkheid: spiersamentrekkingen, vlinders in de buik, tintelingen, energiestromen
etc.148 Voor een sporter is deze innerlijke zinnelijkheid van groot belang, van de trekkende
hamstring tot de overbelaste knie, een sporter moet leren ‘naar het lichaam te luisteren’. Onze
ogen en oren moet geconcentreerd en aandachtig gericht zijn op de buitenwereld, maar ook
ruimte laten voor innerlijke gewaarwordingen. In de loop van een sportcarrière leert een sporter
doorgaans steeds beter de signalen van het lichaam op te vangen, iets wat per persoon verschilt
en niet uit tekstboeken te leren valt. Een overweg kunnen met het eigen lichaam. Hoe hard kan
ik trainen? Wanneer ben ik oververmoeid? Hoe moet ik mijn race opbouwen? We noemen dit
tactvol luisteren, een ‘aanvoelend oor’. Oog en oor dat speelruimte schenkt aan innerlijke gewaarwordingen.
Onze ‘onderscheidende’ en ‘verbindende’ zintuigen dienen samen te werken tijdens het
sporten. Ook vanuit het samenspel van de zinnen begrijpen we beter op wat voor manier ‘actief’
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en ‘passief’ door elkaar lopen bij het spelen. Het oog onderscheidt ‘actief’ en bewaart overzicht,
de tastzin zorgt ‘passief’ voor voeling en verbinding. Hetzelfde geldt voor innerlijke en uiterlijke
gewaarwordingen. Luisteren naar de ‘stem van de omgeving’, maar ook luisteren naar ons eigen
lichaam. Tactvol inzicht en tactvol luisteren zijn belangrijk om een complete sporter te zijn en succesvol in te
spelen. Het wijst erop dat sporten bij uitstek een spelvorm is waarbij het belangrijk is dat de
volledige zinnelijkheid wordt gecultiveerd. Op het moment dat bepaalde zinnen achterblijven
komt het samenspel van de zinnen in de problemen. In het volgende hoofdstuk kijken we wat de
rol van moderne techniek is bij de cultivering van onze zinnelijkheid in de huidige samenleving.

§3 De speelse sporter
Al bij al levert het spelelement van sport een interessant samenspel van zielsvermogens op. Een
complex en gelaagd samenspel tussen zinnelijkheid, denken, willen en voelen. Vanwege de vele
geïntroduceerde zielsvermogens een kleine greep terug op de verwijzingen om de innerlijke
samenhang te laten zien. Creativiteit vereist discipline, maar discipline is nergens zonder
motivatie. Discipline zorgt voor zelfbeheersing en volharding, waardoor de sporter gehard wordt
tegenover omstandigheden van buiten. Ook volgzaamheid is een facet van discipline, waardoor
het zich juist openstelt voor de ander. Het slechte weer raakt mij niet, maar de aanwijzing van de
aanvoerder ‘raakt’ mij wel. Door volgzaamheid opent de sporter zich voor de bepalingen van de
ander, maar ook tactgevoel is nodig om zich door het spel te laten bepalen. Tactgevoel vraagt om
concentratie en aandacht, maar een aandachtig oog is weinig waard zonder samenspel met de
andere zintuigen. Speelse scheppingen ontspringen uit een creatieve geest, maar deze rust op
diens beurt altijd op een gedisciplineerde en geconcentreerde geest. Paniek is nooit speels en
geprikkeldheid botst met creativiteit. Het oog moet weliswaar scherp onderscheidend
waarnemen, maar ook tactvol waarnemen. Het oor moet gespitst zijn op geluiden in de
omgeving, maar ook ‘luisteren’ naar de innerlijke zinnelijkheid. De speler dient zich
geconcentreerd en gedisciplineerd af te sluiten voor ruis, verlokkingen en impulsen, maar moet
tegelijkertijd wel mee- en toespelen op de sfeer en ritme van de sportgelegenheid.
Daarmee is het samenspel van lichamelijke en geestelijke zielsvermogens besproken. Wat
is nu de kern van het innerlijke samenspel van lichaam en geest? “Er is nu een “soort innerlijke
‘paring’ van zielsvermogens tevoorschijn gekomen: de zinnelijkheid en het gevoel in samenspel
met het denken en de wil”, aldus Verbrugge.149 Dit samenspel is door de filosoof uitgewerkt in
relatie tot het liefdesspel, maar hetzelfde heb ik getracht bloot te leggen bij sport en spel. Het is
een misvatting om sporten uitsluitend als ‘domme geestloze’ fysieke activiteit te begrijpen. Juist
tijdens sporten zien we dat lichaam en geest met elkaar dienen samen te werken. Als er geen
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geestelijke vermogens worden gecultiveerd, komt een sporter zichzelf doorgaans snel genoeg
tegen.
De reden waarom we het samenspel van zielsvermogens hebben ingebracht is omdat we
daarmee oog krijgen voor iets wat met de fenomenologie niet lukte. De vaardigheid inlijven is
volgens Merleau-Ponty een ambigue aftasten. Eenmaal ingelijfd behoort het tot ons
lichaamsschema, ons lichaam ‘begrijpt’ de wereld en dit impliceert een gerichtheid op de wereld:
de sporthouding. Sporten hebben we vervolgens begrepen als het uitoefenen van vaardigheden,
het hernemen van ingelijfde betekenissen als de speelwereld daartoe uitnodigt. Zeker voor
‘alledaagse vaardigheden’ zoals traplopen is dit al een mooie fenomenologische weergave. Maar
voor complexe vaardigheden hebben we aangestipt dat het ook ergens onbevredigend is. Het
brengt ons weinig bij over het bijzondere karakter van complexe sportvaardigheden en de
onderlinge afstemming tussen ons lichaam en geest als we sporten.
Het samenspel van zielsvermogens heeft een innerlijke structuur toegevoegd aan de
primordiale eenheid tussen lichaam en wereld. De gerichtheid van het lichaam op de wereld
veronderstelt een innerlijk samenspel van zielsvermogens. De intentionaliteit van de sporter
verlapt zonder concentratie, verwaterd zonder motivatie, verstrooid zonder aandacht en ‘verhard’
zonder tactgevoel. De cultivering van een sporthouding veronderstelt de cultivering van deze
vermogens.
Bovendien zien we dat zielsvermogens ook elkaar veronderstellen. Daardoor hebben we
beter zicht gekregen op een wezenlijk kenmerk van spelen dat we keer op keer hebben
ingebracht. Spel is de vereniging - of beter gezegd harmonie - van ‘actief’ en ‘passief’ spelen. We
snappen nu waarom ‘actief’ en ‘passief’ telkens tussen haakjes zijn geplaatst. Ze zijn in het spel
niet strikt onderscheiden. In hoofdstuk twee ging het vooral om de ‘actieve’ kant van spelen. In
hoofdstuk drie hebben we hier de ‘passieve’ kant aan toegevoegd. Maar omdat we vanuit de
fenomenologische invalshoek telkens gericht waren op de ‘buitenwereld’ kregen we onvoldoende
zicht op de onderlinge afstemming en het samenspel tussen beiden. Dat hebben we nu in
hoofdstuk vier gedaan door de blik op de zielsvermogens te richten.
Daarmee begrijpen we de inzichten uit hoofdstuk drie beter. ‘Passief’ spelen had in de
repliek op Heideggers analyse immers niet de betekenis van achterover leunen en louter
toekijken. Het is ook niet jezelf volledig laten meevoeren of complete ontspanning. Het is
ontspanning door inspanning. De basketballer met tactvol inzicht kenmerken we met een tactvolle
aandachtige waarneming. Het is telkens passief actief of actief passief. Bij onze repliek op MerleauPonty kwam eveneens naar voren dat we ‘passief’ niet moeten begrijpen als onszelf louter laten
meevoeren. Ik word weliswaar opgetild en mij bekruipt het gevoel te zweven als ik in de flow zit,
maar slechts onder de voorwaarde dat ik mijn eigen lichaam belast en activeer. Sport is ‘verlichting
dankzij verzwaring’. De lichamelijke vaardigheid die een skiër herneemt veronderstelt een innerlijke
afstemming. Hij moet geconcentreerd de skipiste aanvoelen. De herneming van een steekpass door
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een hockeyer is gedisciplineerd en speels, kundig en spontaan. De tactvolle teamspeler stuurt en laat zich
sturen.
Het samenspel van zielsvermogens heeft ons bij een innerlijke ‘paring’ van
zielsvermogens gebracht. Een harmonie van ‘actief’ spelen en ‘passief’ spelen. Over de ‘paring’
kunnen we zeggen dat het kan worden gedemonstreerd door een sporter tijdens het sporten.
Deze sporter, die het lichaam heeft gevormd en de zielsvermogens en zintuigen zodanig heeft ontwikkeld dat een
innerlijke ‘paring’ op gang kan komen, noemen we vanaf nu de speelse sporter. We hebben nu in dit
hoofdstuk toegewerkt naar een nieuw begrip: de speelse sporter. Uiteraard zijn de
fenomenologische kernelementen nog steeds van kracht. De speelse sporter lijft lichamelijke
vaardigheden in die hij telkens herneemt en hij speelt in op de collectief sferisch-ritmische
sportgelegenheid. Spelend is de speelse sporter altijd ‘buiten zichzelf’ en betrokken op
spelwereld. Maar daar hebben we nu een innerlijke structuur aan toegevoegd.
De speelse sporter omvat het tactvol inzicht, tactvol luisteren en het samenspel van de overige
zielsvermogens. Het aanvoelend en afstemmend inspelen op de sportgelegenheid, dat wil zeggen het
tactvol inspelen, werkt bij deze sporter samen met de geestelijke vermogens. Oog en oor zijn bij
de speelse sporter afgestemd op de andere zinnen. De common sense van de rationele sportman of
sportvrouw.150 Zo vergroot de sportman de kans om werkelijk in con-tact met sport te treden.
Om de verbinding met een collectief sferisch-ritmische spelgemeenschap te maken.
Sport geeft op deze manier de mogelijkheid om het gehele zielsleven in het spel te brengen. Spelen terwijl
we sporten is een natuurlijke manier om het gehele lichaam te laten ‘paren’ met onze geest. De
speelse sporter voltrekt dit harmonieuze samenspel en vormt een kernbegrip in deze these,
omdat we gaan zien dat in de hedendaagse cultuur de speelse sporter mogelijkerwijs onder druk
komt te staan.
De speelse sporter is beschreven aan de hand van een fenomenologische structuur
(‘buitenwereld’) en het samenspel van zielsvermogens (‘binnenwereld’). We zouden kunnen
stellen dat daarmee het fenomenologisch begrip van sport en spel is uitgebreid naar een filosofisch
begrip van sport en spel. Nu we een filosofisch begrip van sport en spel hebben geschetst, gaan
we tot slot de speelzin van de mens van hieruit filosofisch begrijpen. Waarom we spelen omwille
van het spelen zelf. Daar was het ons immers om te doen, zodat we de spanningen in de
moderne sportwereld kunnen doordenken. De vraag is alleen op wat voor manier het filosofisch
spelbegrip aan Huizinga’s speelzin kan worden gekoppeld. De historicus besteedt zelf geen
bijzondere aandacht aan een filosofische verklaring waarom de mens een speelzin heeft. Dat is
een van de redenen geweest waarom ik dit onderzoek gestart ben. Hij geeft ons wel een
aanwijzing die we als startpunt nemen.
150 Deze gedachtegang is een losse interpretatie van mediatheoreticus en techniekdenker Marshall McLuhan. Een evenwichtigheid
in de ontwikkeling van de zintuigen wordt door hem in verband gebracht met de common sense en de rationality, terwijl een
eenzijdige ontwikkeling van onze zintuigen een numbness teweegbrengt; een zelf-amputatie die gepaard gaat met een bepaalde
afstomping. Vlg. McLuhan, Understanding Media, p. 45-53
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§4 Vrijheid vanuit het fenomenologisch spelbegrip
Huizinga geeft vrijheid als een van de belangrijkste kenmerken van het spel. In de filosofie wordt
vrijheid doorgaans als een doel op zich begrepen. Als spelen ten diepste samenhangt met
vrijheid, dan zou vrijheid wel eens een belangrijke reden kunnen zijn waarom de mens een
speelzin heeft. We hebben in hoofdstuk een gezien dat Huizinga de vrijheid van het spel op
verschillende manieren begrijpt. Wat opviel is dat Huizinga niet zozeer het bestaan van de vrije
wil ten opzichte van een gedetermineerde wereld wil aantonen. Hij leek vanuit zijn
fenomenologische en culturele invalshoek meer geïnteresseerd in het vrije en speelse gevoel dat
ons ‘overvalt’ als we spelen. Waardoor we naar het spel worden gedreven en in de betovering
van het spel ‘verdwijnen’. Als we spelen voelen we ons vrij. Maar het is nog niet duidelijk op wat
voor manier we dit nu het beste kunnen interpreteren. Waarom voelen we ons vrij tijdens het
spelen, zelfs terwijl we dondersgoed weten dat het ‘maar een spelletje is’? Hoe verhouden de
regels van het spel zich tot een vrij gevoel? Vrijheid is een complex filosofisch grondbegrip,
daarom is het niet vreemd dat Huizinga’s korte beschrijving van het vrije spelkarakter vragen
oproept. Echter, we hebben inmiddels een filosofisch begrip van sport en spel ontwikkeld. Ik zal
daarom dit begrip hanteren om de vrijheid van het spel te herinterpreteren. Om aansluiting te
vinden bij Huizinga en ook mijn eigen fenomenologische invalshoek richt ik mij op de ervaring
van vrijheid tijdens het spelen.
De ervaring van vrijheid herinterpreteren we langs twee stappen. Bij de eerste stap wordt
gekeken of het fenomenologische spelbegrip elementen bevat die overeenstemmen met
Huizinga’s spelbeschrijving en zijn duiding van het vrije spel. Men zou dit als een validatie kunnen
zien. Als onze fenomenologische spelbeschrijving op hele andere elementen wijst dan de
ervaring van vrijheid, is het niet gerechtvaardigd de speelzin op deze manier te begrijpen. Bij de
tweede stap wordt de speelse sporter en het samenspel van zielsvermogens ingezet – het
filosofisch spelbegrip – om de vrijheid van daaruit te verklaren. Hiervoor gebruiken we de speelse
sporter. De eerste stap wordt in deze paragraaf (§3) besproken. De volgende stap komt in §4 en
§5 aan bod.
Vrijheid zou een einddoel van spelen kunnen zijn en hangt mogelijk samen met de
speelzin van de Homo Ludens. Hebben we vrijheid zien terugkomen in onze fenomenologische
analyse en stemt dit overeen met Huizinga? We hebben niet expliciet over vrijheid gesproken,
maar er mogelijk wel impliciet al aan geraakt. De fenomenologische analyse van spelen heeft
immers niet alleen de algemene structuur van de spelactiviteit geschetst, maar ook terloops een
aantal bijzondere elementen van de sportervaring uitgelicht. Er is uitgebreid gesproken over de
collectief sferisch-ritmische beweging van mensen binnen een spelgelegenheid. Een bewogenheid die we
terugzien bij de flow van een atleet of het kosmisch tact van een elftal. Zijn dit begrippen die
samenhangen met het vrije karakter van sport en spel? We bekijken ze achtereenvolgens.
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Er kunnen interessante verbindingen worden gelegd tussen vrijheid en de collectief sferischritmische beweging van mensen. We worden opgenomen en meegevoerd in de sfeer en ritmiek
van het dynamische spel, maar spelen er ook op in. Aanvoelen en afstemmen en van daaruit
reageren en imiteren. We lijken dus tijdens het spel een vrije verhouding in te nemen waarin
creativiteit en speelsheid ruimte krijgen en eenieder zichzelf bovendien eindeloos kan verbeteren.
Het spel heeft begrenzingen in de tijd en ruimte en vormt een afgesloten gelegenheid, maar
daarbinnen krijgen creativiteit en speelsheid vrij baan. Dit raakt ook aan de zelfbewuste toestand
die Huizinga opmerkt als een belangrijk element van speelsheid. De speler weet dat er gespeeld
wordt, maar hij geniet van zijn speelsheid en alle plotwendingen en gebeurtenissen van het spel.
De creativiteit en speelsheid van het sferisch-ritmische spelgelegenheid roepen ook
vragen op. Spelen terwijl we sporten kan ook dwingend en stressvol zijn? Vaak hebben we
helemaal geen tijd om na te denken en is sport niet meer dan een fysieke uitputtingsslag. Op
zulke momenten is een gevoel van vrijheid ver te zoeken. Een ware kwelling lijkt meer op zijn
plaats, zeker tijdens sporten. Bovendien geeft het spel weliswaar de mogelijkheid tot vrije
spelscheppingen, maar spelen ontneemt ons toch ook autonomie en mogelijkheden? We krijgen
een rol toebedeeld, moeten luisteren naar de bevelen van anderen en de regels zijn bindend en
dwingend. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?
Ook de gemoedstoestand flow lijkt samen te hangen met vrijheid. Flow is oorspronkelijk
een begrip uit de psychologie, inmiddels maakt het deel uit van ons alledaags taalgebruik.151
Opeens zit je ‘er-lekker-in’ en ben je ‘in’ de flow, maar wat is dit ‘lekker-in-zijn’? Tijd vliegt
voorbij, maar wordt ook intenser beleefd. Secondes duren een eeuwigheid, maar de eeuwigheid
ook een seconde. Complexe handelingen worden opeens relatief moeiteloos en in een vloeiende
beweging uitgevoerd. We lijken minder met onszelf bezig zijn en verblijven volledig bij hetgeen
we aan het doen zijn. Bij Huizinga kwamen we dit tegen in de betovering van het spelen. We
weten dat we spelen en vinden het heerlijk om ‘in de ban van het spel’ te zijn en te ‘verdwijnen’
in de speelruimte. Onszelf te verliezen in het spel. Deze beschrijving lijkt zeker samen te hangen
met een gevoel van vrijheid. Er lijkt een moment van bevrijding in te zitten. Het gevoel te
zweven, het gevoel verlost te zijn van het Ego, verlost van mijn dagelijkse zorgen of verlost van
de drukkende tijd en eindigheid van mijn bestaan. Allemaal kenmerken die wijzen op de vrijheid
ergens van los te komen wat gewichtig en zwaar is. Maar ook dit roept vragen op. Als de flow een
gevoel van bevrijding geeft, betekent het dat niet-flow een vorm van gevangenschap of ketening
impliceert. Waarvan wordt de sporter bevrijdt als we spelen en in de flow zijn? Waarom willen
we zo graag de tijd kwijtraken of opgaan in de spelwereld?
151 De psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi heeft de term in 1990 (officieel) gemunt en bij het grote publiek geïntroduceerd. Zijn
baanbrekende studie heeft veel navolging gekregen in de allerlei disciplines van de wetenschap, maar is inmiddels ook
ingeburgerd. Het begrip om een optimale ervaring en is vrij vaag gedefinieerd, waardoor de term vandaag de dag voor allerlei
situaties wordt gebruikt. Van de werkflow of studieflow, tot aan de flow van een goed nummer of de flow van een tuinman, flow
is overal.
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Tot slot geeft ook het begrip kosmisch tact de mogelijkheid om het met vrijheid in verband
te brengen. Spelen lijkt immers veelal gepaard te gaan met een gevoel van vrijheid doordat we
een eenheid vormen. Spelen is opgaan en meegaan in een bovenindividueel wezen. Kosmisch
tact raakt aan flow, maar we kunnen met kosmisch tact beter bepaalde elementen benadrukken.
Vooral het gevoel als teamspeler, fietser of bergbeklimmer onderdeel te zijn van een groter
harmonieus geheel, hetzij een elftal, landschap of bergketen. Tegenstanders die om elkaar heen
dansen en met elkaar versmelten. De ervaring dat we één zijn met onze uitrusting, één zijn met
de ander of één zijn met de omgeving. Bij Huizinga zagen we de neiging van het spel om een
clubje te worden, maar hij koppelde dit niet zodanig aan vrijheid. Toch zou ik willen inbrengen
dat we ons ook op deze momenten vrij kunnen voelen tijdens het spelen. Zoals we ons ook vrij
kunnen voelen als we bij vrienden of familie zijn, geborgen en gedragen door onze geliefdes of
een groter geheel waar we deel van uitmaken. Een gemoedstoestand waarin we ons vrij voelen
door de eenwording met de ander. In tegenstelling tot de bevrijding als het loskomen van iets,
voelen we ons hier juist vrij in de verbinding met iets anders. Maar deze lijken elkaar toch juist
tegen te spreken? Waarom voelen we ons vrij in de verbinding met een ander?
Op het eerste gezicht lijken de elementen uit onze fenomenologische spelbeschrijving
een bepaalde overeenstemming te hebben met Huizinga en de ervaring van vrijheid tijdens het
sporten. We kunnen ons vrij voelen door de speelsheid van het spel, vrij voelen omdat we ergens
van worden bevrijd of juist doordat een nieuwe verbinding wordt gemaakt. Maar net als bij
Huizinga zien we dat deze vormen van vrijheid ook nieuwe vragen oproepen en soms zelfs met
elkaar lijken te contrasteren. De cruciale vraag is of we de verschillende vormen van vrijheid
kunnen verklaren uit een begrip? Kunnen we de vormen van vrijheid die we terugzien in het spel met elkaar
in verband brengen? Is er een gemeenschappelijke noemer die allen verbindt en de speelzin
verklaart?

§5 De vrije speelse sporter
Om deze vraag te beantwoorden keren we terug naar de speelse sporter en het samenspel van
zielsvermogens. Zien we bij de speelse sporter de vormen van vrijheid terug die zijn besproken?
Wordt de speelse sporter gekenmerkt door een vrij gevoel tijdens de demonstratie van zijn
innerlijke samenspel? En biedt hij hiermee ook een antwoord op de vragen die we hebben
geformuleerd?
Laten we beginnen met het creatieve en speelse karakter van sport. Deze werd in verband
gebracht met de sferisch-ritmische spelgelegenheid waarin de speelsheid vrij baan heeft.
Creativiteit gaat tijdens het sporten vanuit ons begrip een samenspel aan met andere lichamelijke
en geestelijke vermogens. De speelse spelhandelingen tijdens het sporten zijn geen
onverklaarbare ingevingen uit het ‘niets’. Ze komen voort uit iets wat we een innerlijk vrij spel
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kunnen noemen.152 Een innerlijk vrij spel van speelsheid en creativiteit met discipline, concentratie,
aandacht en tactgevoel als ‘ondersteunende zielsvermogens’. De spelhandeling - als uiting van
creativiteit of speelsheid - van de speelse sporter is geen lukraak fantaseren. Het is een vrije
scheppende reactie op het spel dat in goede banen wordt geleid door geestelijke vermogens en
het lichamelijk ‘kenvermogen’. Een innerlijk samenspel dat uitmondt in de scheppende en vrije baan
van de eigen speelsheid. Zoals de twee baanwielrenners, die in een bloedstollende dans aandachtig
naar elkaar kijken, vol speels venijn en gewiekste schijnbewegingen. Een wonderbaarlijk
samenspel van krachtige pedaalslagen, opperste concentratie, aandacht en creatieve speelsheid,
resulterend in een innerlijk vrij spel.
Het innerlijke vrije spel kunnen we begrijpen als een soort ‘vrije discussie’ tussen onze
zintuigen, voelend kundig lichaam en denkende geest.153 Maar een discussie die niet eindigt met
een afgerond begrip van het (lichamelijk) verstand, resulterend in onbetwijfelbare handelingen.
Bij spel en sport heeft ons denken of verstand nimmer het laatste woord. De herneming van de
lichamelijke vaardigheid gaat gepaard spontaniteit. Spel is continue herneming en herschepping.
De ‘vrije discussie’ zorgt doorgaans voor een intuïtie. Bij intuïtie is het niet ons verstand dat het
laatste oordeel geeft. We kunnen het immers niet eenduidig beredeneren.154 Een voetballer met te
veel tijd voor de goal om het verstand zodanig te laten gelden om een eenduidig eindoordeel te
maken gaat meestal de mist in. ‘Niet denken, maar doen’ is dan ook vaak het devies aan sporters.
Inmiddels kunnen we zeggen dat ‘niet overdenken’ of ‘niet nadenken’ hier beter op zijn plaats is.155
Spel kent geen eindoordeel, geen begrip dat het spel voor eens en altijd op slot gooit.
Uit de vrije innerlijke discussie kunnen we ook een verklaring geven voor de ‘pret en
aardigheid’ van het spel, dat de essentie van spelen voor Huizinga uitmaakt. Het vrije spel
begrijpen we dan als het fundament of de grond voor de ‘pret en aardigheid’ die we beleven
tijdens het spel. Het innerlijke vrije spel zorgt voor een harmonie tussen het lichamelijk
‘kenvermogen’ en de overige zielsvermogens. Deze ‘subjectieve overeenstemming’ wordt door
ons ervaren als een lust of genoegen. Dit genot dat we ervaren door de harmonie van deze
zielsvermogens zorgt ervoor dat het innerlijke spel steeds soepeler en makkelijker verloopt, we
komen in de ‘flow-stemming’. Het genot van het innerlijke vrije spel vervolmaakt daardoor de
spelactiviteit en zorgt ervoor dat we het spelen willen bestendigen. De ‘pret en aardigheid’ van
152 Het innerlijke vrij spel dat ik hier inbreng grijpt terug op een onderdeel van Verbrugge’s ethologie en past daarom goed in het
verlengde van de sferisch-ritmische sportgelegenheid. Verbrugge herinterpreteert de esthetische idee van Kant en trekt het
innerlijke vrij spel dat Kant ontwikkelt in relatie tot een kunstobject door naar de gelegenheid in zijn geheel. Al onze betrekkingen
tot de wereld kunnen tot op zekere hoogte gekenmerkt worden door een innerlijk vrij spel (van kenvermogens). Wij zullen het
innerlijke vrije spel toepassen op de spelervaring in een sportgelegenheid. Vlg. Verbrugge, VvhZ, p. 187-194
153 We zagen bij het samenspel al dat speelsheid de ruimte opent en de zijnsmogelijkheden verbreedt, mogelijkheden waartoe de
speelruimte uitnodigt en het verstand van het lichaam de voorwaarde voor is. Concentratie ‘trekt’ de speelse blik bijeen en houdt
het dankzij aandacht rondom een baan.
154 We kunnen achteraf een verklaring geven, maar dat komt niet overeen met de beredenering (logos) van een speelse handeling
op het moment dat de act voltrokken wordt. Scoren is geen kennisoordeel.
155 Er zijn spelsituaties en sporten waarbij overdenken en nadenken van groot belang is. Strategie en tactiek behoren wezenlijk tot
sport, maar worden vooral voor of in pauzemomenten besproken. Tijdens het spelen zorgt de aard van het spel dat hier niet veel
gelegenheid voor is.
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het spel is hier intrinsiek aan de voltrekking van de activiteit, een gedachte die we al terugvinden
bij Aristoteles.
Het vrije gevoel wijst hier nadrukkelijk naar een innerlijk vrij spel, waar creativiteit een
vrije discussie met onze zintuigen en verstand aangaat. Het vrije spel van onze zielsvermogens
dat in de sport vrij baan treft om scheppend te zijn. De vrijheid huist dan evenwel in het innerlijke
‘proces’, niet in de (speelse) uitkomst. De ‘vrije discussie’ die resulteert in de onverwachtse demarrage,
de snijdende steekpass of de geconcentreerde dropshot. Maar in zekere zin geldt het voor elke
pass, elke sliding, elke sprong, elke slag, elke trap, etc. In deze vrije verhouding tot het spel en de
speelwereld heeft de mens een ‘bewuste speelruimte’ waarin onze zielsvermogens kunnen ‘paren’.
De kracht van het spel is dat het geoefend is, maar ook spontaan. Geconcentreerd, maar ook
speels. Kundig en routineus, maar ook intuïtief en scheppend. Het innerlijke vrije spel als een
teken van zijn vrijheid. Daardoor kan de speelse sporter zich zo vrij voelen tijdens spelen,
ondanks de gelimiteerde en daarmee eindige spelmogelijkheden die binnen zijn bereik liggen in
de begrenzingen van de spelwereld.
De creativiteit en speelsheid van het spel vormde de eerste reden waarom we ons vrij
konden voelen tijdens het spelen. Deze zien we terug bij het innerlijke vrije spel van de speelse
sporter.156 Het vrije karakter van spelen hing ook samen met een gevoel van bevrijding als we
opgaan in het spel. Kunnen we deze bevrijding ook begrijpen vanuit de speelse sporter? Dan
moeten we ons eerst richten op de vraag waarvan de sporter zich precies bevrijdt.
Als spelen een bevrijding is, betekent dit dat niet-spelen op een bepaalde manier als een
gevangenschap wordt ervaren. Dit zou naar meerdere richtingen kunnen wijzen.
Het kan wijzen naar een ervaring van gevangenschap door de dagelijkse beslommeringen
en vaste structuren van het dagelijkse leven waarin we ‘opgesloten zitten’. We zitten ‘gevangen’ in
onze familie- en werkgelegenheden. Sport en spel als een verpozing van dwingende dagelijkse
routines en structuren. Het spel als een secundaire wereld, een andere spelgelegenheid met eigen
structuur, afgeslotenheid, spelregels, gebruiken, gewoonten en sferisch-ritmische dynamiek. Er is
naar voren gekomen dat spelen een breuk of discontinuïteit impliceert in de formele structuur en
het verwijzingsgeheel, een ‘sprong’ naar een andere gelegenheid. Misschien ligt hierin het
antwoord besloten. Deze sprong kan ervaren worden als vrijheid. In en door de beweging van de
spelactiviteit gaat er een betekenisvolle speelruimte voor ons open waarin we speels opgaan.
Deze beweging impliceert tegelijkertijd een breuk met de ‘alledaagse gelegenheden’. Een
overgang die resulteert in een bevrijd gevoel. Voor even ontsnappen we aan de hectiek van werk,
deadlines en verplichtingen. Voor even worden we betoverd door de speelwereld en vergeten we

156 Dit innerlijke vrije spel is vooral typerend voor teamsporten en vindt plaats binnen een bepaalde bandbreedte, niet elke sport
leent zich goed voor creativiteit en speelsheid. Een bergbeklimmer kan speels opgaan in zijn betoverende sportgelegenheid, maar
typeren we doorgaans niet als iemand die speels en creatief te werk gaat. Maar ook de bergbeklimmer hebben we begrepen als
iemand die zich extreem vrij kan voelen tijdens zijn bezigheid. Zijn vrijheid huist dan in de verbinding met de kosmos.
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onze zorgen. Vrijheid komt hier niet voort uit het innerlijke vrije spel dat gepaard gaat met de
spelactiviteit. Simpelweg de voltrekking van de spelactiviteit levert in zichzelf al een bevrijd gevoel op.157
In dit geval is er een probleem als we de ervaring van vrijheid vanuit de speelse sporter
willen begrijpen. De speelse sporter lijkt hier geen uitzonderingspositie te hebben. Iedereen die
gaat sporten zou dit kunnen ervaren.158 Echter, de bevrijding kan ook betrekking hebben op
onszelf. Dan verandert de situatie. Laat ik dit als volgt uitleggen. Doorgaans begrijpen we een
‘ketening’ of ‘gevangenschap’ als het onvrijwillig aan iets anders aan vastzitten, zoals ook in
bovenstaande situatie. Maar ditmaal zitten we aan onszelf vast en willen we loskomen van
onszelf. Het ‘zelf’ wordt ervaren als gevangenschap. Het zelf dat opgescheept zit met zichzelf en
niet van zichzelf afkomt. Het is hier een positieve beweging – een verbinding of bepaling tot iets
anders – die als een bevrijding wordt ervaren.
Waarom het zelf als gevangenschap kan worden ervaren is een complexe vraag en een
populair thema in de filosofie van de afgelopen eeuw.159 ‘Gevangenschap’ wijst in dit verband op
fenomenen als alleenheid, eenzijdigheid, isolatie, gebrokenheid, leegheid of zinloosheid.
Fenomenen waardoor ons het gevoel kan bekruipen dat we opgescheept zitten met onszelf en er
een hevig verlangen opkomt om onszelf hiervan te verlossen. Consumeren is vaak een geschikte
methode om dit te doen, van een vreetbui tot aan binchdrinking of binchwatching, het zijn populaire
activiteiten om ‘even lekker onszelf te verliezen’. Een rode draad is in ieder geval dat het zelf op
een of andere manier een drukkend en gewichtig karakter aan ons leven geeft. Wij zijn niet meer
onze eigen vriend. De mens wordt vijand van zichzelf en slaat voor zichzelf op de vlucht.
Misschien sporten we wel net zozeer omdat we willen ontsnappen aan onszelf, iets wat
op het eerste gezicht een vreemde stelling lijkt. Bij nadere observatie zien we dat het een vrij
heldere gedachte is. Sport is immers niet alleen een bevrijding uit de alledaagse gelegenheden.
Doordat sport net zozeer het leggen van nieuwe verbindingen als uitgangspunt heeft, kan men
ook ‘loskomen van zichzelf’. Sport is dan niet alleen een bevrijding van routineuze
werkgelegenheden, maar ook een nieuwe vereniging of verbinding die als bevrijding wordt
ervaren. Ditmaal is de speelse sporter juist bij uitstek iemand bij wie dit het geval is. Maar
waarom is het zelf voor de speelse sporter dan een ‘gevangenschap’ waaraan hij wil ontsnappen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

157 Vreemd genoeg kan sport vervolgens weer routine worden, bewaard blijven als cultuur en de vaste structuur en maat van ons
leven bepalen. ‘Dwingend en onvrij zijn’ aanvoelen omdat ze onze week volpropt met trainingsuren waar we tegenop zien. De
beweging is dubbelzinnig.
158 In hoofdstuk zes komen we terug op dit gevoel van vrijheid in de hedendaagse sport.
159 Een aantal voorbeelden. Het kan wijzen op het gewicht van een eenzaam en afgesloten leven. Het kan wijzen op het
lastkarakter van een (zinloos) bestaan dat we volstrekt individueel te dragen hebben. Het kan te maken hebben met de druk van
de verantwoordelijkheid die een individueel zelfbeeld doorgaans met zich meebrengt. Het kan te maken hebben met het
stressvolle bestaan in een metropool. Het is mogelijk een isolatie of gebrokenheid met onze medemens of onze omgeving die het
leven zwaar maakt. Of het kan te maken met de dominantie van een deel van ons zielsleven, zoals de last van een zittend bestaan.
Vooral dit laatste vermoeden zal ik in deze masterthese uitlichten.
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Een vanzelfsprekend antwoord is dat voor de speelse sporter spelen de bevrijding
inhoudt van een louter geestelijk bestaan. Hij wil de eenzijdigheid ervan doorbreken en zijn
lichaam recht doen in een cultuur waar deze onder druk staat. Het denkende deel van onze ziel
wordt ‘moe’ van het denkende deel en wil daar los van komen. In onze gedigitaliseerde
samenleving zitten veel mensen nu eenmaal lange dagen achter de laptop. Een zittend bestaan
dat weinig aandacht besteedt aan het lichaam. Ons lichaam speelt maar in zeer geringe mate mee
in de samenleving. De meesten van ons zijn weliswaar blij dat ze niet lange dagen zwaar fysiek
werk hoeven te verrichten, maar lange computerdagen brengen nieuwe problemen en
vraagstukken voor ons lichaam met zich mee. Echter, in de consumptiecultuur krijgt het lichaam
toch voldoende aandacht? In onze vrije tijd zijn we voortdurend ons lichaam aan het prikkelen
en jagen we lichamelijke genoegens na. Van virtueel vertier, een lekkere maaltijd, een dagje
wellness tot aan een avondje stappen, overal speelt het lichaam een belangrijke rol. Is het dan niet
onzinnig om te zeggen dat ons lichaam niet meer meespeelt in de samenleving. Waarom dan
toch sport en spel?
Daarop kunnen we het volgende inbrengen. De bevrijding van sport voor de speelse
sporter is niet zozeer de voorrang van het lichaam boven de geest, maar de eenheid en harmonie van
beiden. De eenheid van lichaam en geest tijdens het innerlijke samenspel. We weten dat de
eenheid van lichaam en geest een belangrijk uitgangspunt van de fenomenologie is. Maar dat is
vooral in theoretische zin.160 Hier gaat het erom dat de eenheid bij de speelse sporter wordt
uitgedrukt en verwerkelijkt in het harmonieuze samenspel van zielsvermogens. Dit levert een
diepgevoelde innerlijke ervaring van harmonie op. Een ervaring waar de werkwereld en de
consumptiecultuur maar in zeer geringe mate slagen om deze teweeg te brengen. Sport is
misschien het best te begrijpen als een tegenkracht op de eenzijdigheid van de geest in de
werkwereld en als een tegenkracht op de eenzijdigheid van het lichaam in onze
consumptiecultuur. We komen in het volgend hoofdstuk uitgebreid op dit vermoeden terug.
De speelse sporter komt zo tijdens het sporten los van zichzelf en lijkt te zweven, ook dit
raakt aan de kenmerken van de ‘flow-toestand’. Ondanks de zware fysieke inspanning die we
leveren is dit de typering die we vaak geven aan sport. ‘Spel bindt en verlost’, zag Huizinga al scherp.
Het verbindt geest met lichaam, maar verlost ons lichaam van haar gewichtigheid en
ongemakken, juist door het gewicht voor haar te laten werken. Sport is ‘verlichting dankzij
verzwaring’. Ook hier bracht Huizinga ons op het juiste spoor door te stellen dat het spel een
inspanning is, maar streeft naar ontspanning.
De bevrijding van zichzelf wijst in dit geval nadrukkelijk naar binnen en de innerlijke
harmonie van lichaam en geest, maar ik gaf al aan dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn. Tot
160 Merleau-Ponty laat op fenomenale wijze zien waarom het dualisme van Descartes geen stand kan houden op fundamenteel
ontologisch niveau. Maar dat doet niet af aan het feit dat in een cultuur alsnog een neiging kan zijn tot het ‘verabsoluteren’ van
geest of lichaam.
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het innerlijke harmonieuze samenspel hoort bij uitstek de verbinding met de ander of de
omgeving. Dat wat zich in de ziel afspeelt heeft volgens Aristoteles de natuurlijke neiging zich te
spiegelen in de wereld. De bevrijding van zichzelf tijdens het sporten kan daarom breder worden
gedefinieerd. Niet alleen een innerlijke eenheid en harmonie van lichaam en geest. De speelse
sporter is nadrukkelijk gericht op de ander en spelomgeving. De individualiteit wordt
opengebroken en men gaat op in de collectieve sfeer en ritmiek van het spel. Men vormt een
harmonieus geheel met een ander, een elftal of wordt onderdeel van het landschap. Dat laatste
was typerend voor het begrip kosmischt tact, waar in tegenstelling tot flow nadrukkelijker de
harmonie met de kosmos wordt benadrukt.
Sport wordt gekenmerkt door een ambivalente beweging als we deze begrijpen vanuit de
bevrijding die ermee gepaard gaat. Enerzijds loskomen en ontsnappen van de ‘gewone wereld’.
Anderzijds worden er in het spel ook nieuwe verbindingen gelegd om te ‘ontsnappen aan
zichzelf’. De verbinding van lichaam met geest, of de verbinding van het zelf met de ander. De
ontsnapping aan de ‘gewone wereld’ geldt in principe voor iedereen. Het belangrijkste op dit
moment is dat we in de positieve beweging uitsluitend het beeld van de speelse sporter
herkennen.161 Alle vormen van vrijheid zien we terug bij de speelse sporter. De speelse sporter
voelt zich vrij als hij speelt. Het is de vrije speelse sporter.

§6 Oorspronkelijke zin van sport en spel
Het doel van dit hoofdstuk was om langzaam naar een existentiële implicatie van de
sportactiviteit toe te kruipen en daardoor een oorspronkelijke zin van sport en spel bloot te
leggen. De mens is volgens Huizinga het wezen dat een speelzin heeft en het is deze speelzin die
we wilden begrijpen. Dit hebben we gedaan door de fenomenologische inzichten te verbinden
met Huizinga’s belangrijkste spelkenmerk: vrijheid. Vervolgens is dit verklaart vanuit het
samenspel van zielsvermogens. Dit hebben we gedaan door de innerlijke structuur van spelen te
bespreken. Hiervoor moesten we de fenomenologie gedeeltelijk loslaten, maar de
fenomenologische inzichten waren wel noodzakelijk om hier te komen: een soort Wittgenstein’s
ladder.
Na de fenomenologische analyse van de vorige hoofdstukken is de blik dit hoofdstuk
naar ‘binnen’ gericht. We zijn uitgekomen op het samenspel van zielsvermogens dat wordt
tentoongespreid door de speelse sporter. De speelse sporter ervaart een vrij gevoel tijdens het
spelen. Alle besproken vormen van vrijheid die we ervaren tijdens het sporten zijn op hem van
161 Een kernonderscheid dat we hierbij kunnen maken is dat alle sporters voor even naar de sportwereld kunnen ontsnappen en
zich daardoor vrij kunnen voelen, maar de speelse sporter vindt er ook zijn bestemming. Zijn bestemming is de innerlijke
ervaring van harmonie. Een harmonie waardoor een last en gewicht van zijn schouders valt, of dat nu de eenzijdigheid van een
geestelijk zittend bestaan is of juist de eenzijdigheid van een lichamelijk bestaan, de sluimerende eenzaamheid of stress van het
leven in een metropool of misschien wel de verloren connectie met medemens of wereld is. Ik kom hier in hoofdstuk zes
uitgebreider op terug, als we zullen zien dat er door de hedendaagse context van sport ook sporters opkomen die getypeerd
worden door schijnvrijheid of onvrijheid.
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toepassing. Maar wat kenmerkt de speelse sporter? Hebben we nu een gemeenschappelijke
noemer gevonden voor de vormen van vrijheid? We zouden kunnen inbrengen dat ze allen
teruggaan op een harmonie van lichaam en geest. Het vrije gevoel dat we ervaren tijdens spelen
stroomt voort uit een harmonieus samenspel van lichaam en geest. De speelzin van de homo ludens
begrijpen we dan als een streven naar dit harmonieuze samenspel. Een natuurlijk streven naar het op gang
brengen van het innerlijke harmonieuze samenspel, met het gevoel van vrijheid tijdens sporten
als een uitvloeisel. Het vrije gevoel huist bij de speelse sporter in het streven naar de innerlijke
ervaring van harmonie. We begrijpen dit als een oorspronkelijke zin van sport en spel. De
innerlijke harmonie van de spelende mens is ook een kenmerk dat we terugvinden bij Huizinga
en op deze manier filosofisch doordacht is. Het spel “is vol van die twee edelste hoedanigheden,
die de mens in de dingen kan waarnemen en zelf kan uitdrukken [mijn cursivering]: ritme en
harmonie.”162
Deze harmonie van lichaam en geest wordt getypeerd door een plezierige vereniging van
tegenstellingen die het alledaagse bestaan kenmerken. We zijn ze al veelvuldig tegengekomen.
Sport en spel is ontspanning door inspanning. Daarnaast lopen passief en actief door elkaar bij
het harmonieuze samenspel. Spelen draait om geconcentreerd aanvoelen en tactvol waarnemen,
bepalen en laten bepalen, inrichten en gericht worden. Bovendien vereist de ‘verlichting’ van ons
lichaam eerst een ‘verzwaring’. Als we willen ‘zweven’ tijdens het hardlopen dienen we juist ons
lichaam te belasten. Vrijheid heeft voor de sporter handen en voeten nodig om te ademen,
anders blijft het in het luchtledige zweven. “Het spel bindt en verlost”, zag Huizinga al scherp.163
Het spel brengt ons in een nieuwe betekenisvolle speelruimte waarin we ‘verdwijnen’ en de
‘gewone wereld’ voor even compleet vergeten. De innerlijke ervaring van harmonie brengt de
sporter in een flow-stemming. Hierdoor intensiveert de ervaring en ‘krimpen’ secondes ineen,
maar het laat ook de tijd vervliegen. We ervaren fysieke pijn, maar tegelijkertijd genieten we van
onze verrichtingen en verlangen we opnieuw naar de fysieke uitputtingsslag. Sporten is pijn
zonder litteken.164 Het is trotse pijn.
De vrije speelse sporter verenigt de tegenstellingen op een harmonieuze wijze en ervaart
vrijheid tijdens het sporten. Belangrijk is om op te merken dat het verschilt per sporter en sport.
De gevoelde vrijheid van een teamspeler is anders dan de vrijheid die iemand ervaart tijdens het
lopen van een marathon. De ervaring van vrijheid tijdens sport en spel is niet eenduidig. Een
interessant gegeven is dat met het harmonieuze samenspel een breed gebied aan sportactiviteiten
kan worden verklaard. We kunnen inbrengen dat er niet een evenwicht is, maar, om een term uit
de economie te gebruiken, we met een multi-equilibirium te maken hebben. Er zijn meerdere
Huizinga, Homo Ludens, p. 25
Ibid., p. 25
164 De pijn tijdens sporten is geen pijn die je doorgaans onthoudt, de pijn laat geen herinnering achter (extreme situaties en
blessures uitgezonderd). Integendeel, de pijn laat een verlangen achter om het opnieuw te beleven. Omdat de pijn geen naakte
kwelling is, maar een innerlijk spel van vermoeidheid, fysieke last, uitputting, maar ook heroïek, trots, deugd en geestelijk genot.
Een innerlijk spel waarbij de pijn in schoonheid sterft.
162
163
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harmonieuze evenwichtssituaties tussen lichaam en geest, met een ander vrijheidsgevoel als
gevolg.
De evenwichtssituaties kunnen we bijvoorbeeld op een lat van inspanning leggen.
Verschillende niveaus van inspanning resulteren in verschillende harmonieuze
evenwichtssituaties. De gematigde inspanning van een wandelaar levert bijvoorbeeld een
‘creatieve en genoeglijke gedachtestroom’ op, een teamspeler brengt dankzij een gemiddelde
inspanning een speels innerlijk vrij spel op gang en een marathonloper die op de anaerobe
drempel loopt (hoge inspanning) creëert een ‘serene leegte’, waardoor hij opgaat in het
landschap.165 Het voert te ver om hier een uitgebreide analyse van te maken en er zijn ook andere
interessante assen denkbaar. 166 Maar in de besproken gevallen van de vorige paragraaf zien we
dat het vrije gevoel van de speelse sporter, de flow-toestand van een atleet of het kosmisch tact
van een elftal allen nauw samenhangen met een harmonieus samenspel van lichaam en geest.
Daarmee vormt het streven naar een innerlijke ervaring van harmonie een interessant
onderliggend fenomeen dat de speelzin van de homo ludens zou kunnen verklaren.
Sport kan daarmee een levensdomein zijn waar we dankzij de innerlijke harmonie van het
samenspel een bepaalde eenheid, rijkheid, volheid of heelheid van het bestaan ervaren. We zijn
nadrukkelijk lichamelijk bezig, maar dit lichaam dient wel te worden afgestemd op geestelijke
vermogens. Alles speelt mee tijdens het sporten. De sporter voelt zich daardoor vrij als die
speelt. Maar is vrij voelen ook vrij zijn? Door de uitgebreide analyse van de harmonie van
lichaam en geest hebben we ook onvermijdelijk het domein van de ontologie betreden. Wat
betekenen de harmonie, heelheid, vrijheid, rijkheid of volheid voor ons mens-zijn? Kunnen we

165 Een korte greep. Bij lage inspanning zoals hiken, wandelen of rustig fietsen bereikt ons lichaam een prettig evenwicht met een
rustige creatieve gedachtestroom. Publieksfilosoof Damon Young grijpt hiervoor terug op een fenomeen uit de
neurowetenschappen: transinient hypofrontatility. Matige lichaamsbeweging zorgt ervoor dat de prefrontale cortex minder actief
wordt. Dit is het deel dat gaat over algemene regels en structuren. Daardoor is er meer ‘ruimte’ in het bewustzijn voor creatieve
associaties en verbanden, een reden waarom we vaak een goed idee bedenken als we wandelen of rustig fietsen volgens de
filosoof. Bij gemiddelde inspanning, mogelijk met korte pieken van inspanning, zoals doorgaans het geval is bij teamsport, kunnen we
het innerlijk vrije spel inbrengen als een typerende harmonie van lichaam en geest, dat vooral gericht is op het laten ontspringen
van speelse en creatieve spelscheppingen, zie paragraaf §5. Bij zware inspanning, bijvoorbeeld hardlopen rond de anaerobe drempel,
kunnen we in een intense meditatieve toestand terechtkomen waarin ons het gevoel kan bekruipen ‘uit het lichaam te treden’ en
de muren van het Ego te doorbreken. Schrijver Murakami verwoordt het mooi in zijn boek What I talk about when I talk about
running (2009). Daarin zegt hij dat ‘hij loopt om een leegte te ervaren’, en zich vervolgens corrigeert door te stellen dat ‘hij loopt
om een leegte te creëren’. De innerlijke harmonie lijkt hier vooral gericht op de verbinding van het zelf met een groter geheel.
Het doorbreken van de gedachtestroom van een afgesloten zelf. Prachtig is dat Murakami niet aangeeft aan helemaal niks meer te
denken, maar de intensiteit verlaagt waardoor de gedachtes vanaf nu vredig ‘uit het landschap’ opkomen en hij laat ze vredig
achter ‘in het landschap’. Hij geeft door de hoge lichamelijke inspanning zijn geest de rust om zich te nestelen in de omgeving. Bij
extreme inspanning, bijvoorbeeld allerlei vormen van high-intensity training, extreme intervaltraining en vechtsporten, zien we een
fascinerende harmonie tussen extreme lichamelijke kwelling en geestelijk genot. In de filosofie is het Aristoteles die al opmerkte
dat de gewaarwording van het zelf dat voortreffelijk bezig is genot oplevert. In de psychologie zijn er de theorieën van Ronald
Melzack om deze eeuwenoude gedachte te ondersteunen met moderne wetenschap. Hij stelt dat pijn geen eenduidig
eenrichtingverkeer is, maar een activiteitenpatroon in reactie op de wereld. Hierbij speelt ook onze innerlijke wereld een rol, met
onze verbeelding, fantasie en ideeën en herinneringen. Prikkels kunnen het proces in gang zetten, maar produceren niet de pijn
zelf. Veel pijn ervaren in de zinvolle context van een sportpraktijk kan ook heroïsch of deugdelijk voelen. Pijn moet zin hebben
merkte Nietzsche ooit al scherp op. Vlg. Damon Young, filosoferen over sport en beweging, p. 49-50 & p. 157-159 & p. 168-189.
166 Er zijn meer interessante assen mogelijk. Men kan ook de complexiteit van de vaardigheid als uitgangspunt nemen. De
innerlijke ervaring van een hardloopvaardigheid is van andere orde dan een turnvaardigheid. Men zou ook kunnen kijken langs de
assen van het zelf: innerlijke harmonie (flow), wereld: harmonie ik en de ander (collectief-sferisch spelgelegenheid) en kosmos:
harmonie ik en de kosmos (kosmisch tact).
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ook een ontologische les trekken uit deze diepgevoelde vrijheid? Op deze vragen kom ik in het
slot van de these terug.
We gaan ons nu eerst richten richtten op de vraag of het vrije karakter van spelen ‘op het
spel staat’ in de moderne sportwereld. Nu we een oorspronkelijke zin van sport en spel hebben
blootgelegd, kunnen we de sprong wagen naar de context van de moderne sportwereld. Het
filosofisch begrip toetsen aan de werkelijkheid. We gaan kijken wat de moderne techniek met de
spelende mens doet.

Hoofdstuk 5 De spelende mens in hedendaagse context
Nadat Huizinga zijn fenomenologische spelbeschrijving heeft gemaakt, vervolgt hij zijn weg met
een cultuurhistorische ontdekkingstocht langs volkeren, culturen en beschavingen. Overal waar
hij keek, zag hij de spelende mens. Maar in zijn tijd was er iets veranderd. De beschaving van de
19de en 20ste eeuw had de speelzin in ons getemd. Het spel was weggemoffeld naar de marges van
de samenleving. Echter, er lijkt een lichtpuntje te zijn. Huizinga stelt dat de beschaving volgens
velen een compensatieverschijnsel treft in het moderne sportwezen. In dit hoofdstuk wordt deze
stelling hernomen in een hedendaagse cultuuranalyse. Is sport een compensatieverschijnsel? En
zo ja, wat compenseert ze precies?
Om deze vraag te beantwoorden ga ik een element van de hedendaagse cultuur
uitlichten: de moderne techniek. Ik richt mij daarbij op de wijze waarop moderne techniek de
leefwereld heeft getransformeerd.167 Moderne techniek wordt begrepen als een proces van
digitalisering en virtualisering. Aan de hand van Jos de Mul kijken we wat dit voor gevolgen heeft
voor de leefwereld. Vervolgens bespreken we met Verbrugge hoe dit proces samenhangt met de
opkomst van een virtuele consumptiecultuur. Na de techniekanalyse maken we de
terugkoppeling naar de spelende mens. Hiervoor nemen we de gelegenheid wederom als
uitgangspunt. We zullen ons bezinnen op de gevolgen van techniek en consumptie voor de
alledaagse werk- en vrijetijdsgelegenheden. De sferen waarin we werken of consumeren. Is de
spelende mens nog ‘thuis’ in deze gelegenheden of had Huizinga gelijk en is de speelzin getemd?
Tot slot bekijken we de weerslag van moderne techniek op de spel- en sportgelegenheden. Het
zal blijken dat sport begrepen kan worden als een tegenkracht op processen die te maken hebben
met digitalisering en virtualisering. Ons vermoeden uit het vorige hoofdstuk krijgt hier haar
invulling. Maar deze hedendaagse context van de sportwereld draagt een gespletenheid in zich
die vragen oproept voor de verwerkelijking van de speelse sporter.

167 Het doel van dit hoofdstuk is niet om een uitgebreide en gedetailleerde reflectie op techniek te geven. Mijn analyse is
allerminst volledig. Ik wil slechts de contouren schetsen van de cultuur waarbinnen de sport zich momenteel beweegt, zodat we
beter begrijpen waar de spelende mens momenteel mee wordt geconfronteerd.
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§1 Jos de Mul over mechanisering en informatisering
Met de denkers Heidegger, Merleau-Ponty, Spengler en Verbrugge hebben we een ahistorische
typering van het spel gegeven. Een filosofisch begrip van sport en spel ontwikkelt. We gaan nu
de spelende mens in de hedendaagse cultuur analyseren. Het ontbreken van de culturele dimensie
van sport en het eigentijdse van de sportervaring waren immers belangrijke redenen om de
overstap van de philospohy of sport naar Huizinga te maken. We bespreken daarom nu de
verwerkelijking en concretisering van het filosofisch spelbegrip in de hedendaagse cultuur.168 Dit
wordt eerst gedaan aan de hand van de hedendaagse context van sport.169 Ik richt me daarbij op
een kernelement van de hedendaagse cultuur: de moderne techniek.
Moderne techniek wordt de laatste decennia gekenmerkt door een proces van
digitalisering. Deze digitalisering drukt een steeds grotere stempel op de alledaagse leefwereld en
we zullen zien dat ook het moderne sportwezen niet ontsnapt aan deze tendens. De digitalisering
komt voort uit ontwikkelingen in de InformatieTechnologie (IT). Sinds een aantal decennia heeft
IT de wereld fundamenteel veranderd. Grofweg kunnen we stellen dat deze informatisering de
mechanisering heeft opgevolgd, die sinds de moderne tijd het maatschappelijke leven heeft
getransformeerd. Mechanisering vormt voor filosofen een van de centrale kenmerken van de
moderniteit. De mechanisering werkt door in de informatisering en is er verwant aan, maar de
laatste brengt ook nieuwe principes voort. Ik bespreek kort de implicaties van de mechanisering
om vervolgens te kijken welke invloed IT uitoefent in de manier waarop we de wereld ervaren
(§1). Vervolgens onderzoeken we de belangrijkste kenmerken van de virtuele ruimte (§2). Dit
doen we door middel van een techniekfilosofische analyse.170 We gebruiken het werk Cyberspace
Odyssee (2002) van Jos de Mul, waarin hij een uitgebreide filosofische ‘zwerftocht’ maakt door
cyberspace.171

168 In Hegeliaanse zin spreken we hier over de filosofische Idee van sport en spel. De Idee is het begrip en zijn verwerkelijking.
De methode in dit hoofdstuk zal dan ook grotendeels dialectisch zijn, maar we gebruiken inzichten uit de hedendaagse
techniekfilosofie.
169 In dit hoofdstuk maak ik de dialectische beweging waarin de sport als tegenkracht opkomt binnen de cultuur. In het volgende
hoofdstuk maken we dezelfde dialectische beweging, maar dan binnen de sportwereld.
170 Mens en techniek zijn voor de techniekfilosoof onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of technologische ontwikkelingen
eenduidig goed of slecht zijn voor de mens is een vraag die techniekfilosofen (in eerste instantie) dan ook meestal uit de weg
gaan. Het ligt volgens hen gecompliceerder dan dat. Zonder al te uitgebreid in te gaan op de techniekfilosofie kunnen we stellen
dat techniekfilosofen over het algemeen twee uitersten posities proberen te vermijden. Aan de ene kant is er het
instrumentalisme, waarbij techniek wordt begrepen als een middel. Techniek wordt begrepen als iets dat los van de mens bestaat.
Maar dan zien we de onbedoelde neveneffecten van techniek over het hoofd en overschatten we de mens als iemand die techniek
naar eigen gelang en gewin voor menselijke doeleinden in kan zetten. Aan de andere kant van het spectrum is er het
substantialisme. In deze positie wordt techniek verzelfstandigd als een volledig autonoom opererend systeem. Techniek wordt
begrepen als iets substantieels, met eigen wetten en logica. De mens is slechts een schakel in dit autonome geheel. Maar dan
ontnemen we de mens elke speelruimte om zich hiertoe te verhouden en veranderingen aan te brengen in onze technologische
leefwereld. Techniekfilosofen hanteren een middenweg die probeert te ontsnappen aan de valkuilen van deze uitersten posities.
Deze middenweg vormt het uitgangspunt van mijn techniekreflectie. In de middenweg proberen we het techniekoordeel op te
schorten en eerst te analyseren op wat voor manier mens en techniek met elkaar verweven zijn. Vervolgens kunnen we de vraag
stellen of de ontwikkelingen wenselijk zijn of juist een gevaar met zich meebrengen. Vlg. Peter-paul Verbeek, de daadkracht der
dingen, p. 11-61
171 De Mul, Cyberspace Odyssee, p. 21-35
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Met de mechanisering verschijnt het heelal onttoverd als een grote complexe machine.
Tot begrip gebracht zijn we dit retrospectief de mechanisering van het wereldbeeld gaan
noemen. Mechanisering brengt een ander type weten met zich mee dat gekenmerkt wordt door
een mathematische werkwijze om de wetmatigheden van het universum te ontdekken. De
mechanisering zorgt ook voor een andere indeling van de ruimte, die met het oog op haar
beheersbaarheid en sturing wordt ingericht. Tot mechanisering behoren uiteraard alle
ontwikkelingen in de moderne natuurwetenschappen die hiermee samenhangen. Maar ook in de
algehele ordening van het maatschappelijke leven, de economie, het onderwijs en de rechtstaat,
werkt de mechanisering zichtbaar door. Daardoor zijn de implicaties groot en uitgestrekt over
alle domeinen van het bestaan. De bureaucratie of moderne organisatievorm, met duidelijke
functieomschrijvingen, gelaagde hiërarchische structuur en afgebakende bedrijfsprocessen, zijn
typische voorbeelden die een mechanisch wereldbeeld veronderstellen. Jos de Mul vat de
mechanisering samen in de postulaten analyseerbaarheid, wetmatigheid en beheersbaarheid.172
Jos de Mul contrasteert dit met de informatisering van het wereldbeeld.173 Met de Informatie
Technologie (IT) komt een andere vorm van ‘werkelijkheidsontsluiting’, wat in dit geval betekent
dat zijnden als informatie worden opgevat. 174 Er komen zijnden die een eigen verklaringsprincipe
nodig hebben en niet slechts vanuit de mechanica te begrijpen vallen. Voorbij de fysische wetten
(elke ontsluiting is metafysisch) maakt informatisering een onderscheid aan tussen informatie en
informatieverwerkende systemen, tot de laatste behoren onder andere de mens en de computer.
De informationele som hiervan is groter dan de materiele delen, ze emergeren uit telkens nieuwe
constellaties van materie en energie (syntheses). Ook de informatisering heeft volgens de Mul een
aantal postulaten. De informatiewereld wil niet zozeer de atomaire geanalyseerde wereld in
wetmatigheden samenvoegen, maar haar in programma’s nabootsen. Daarbij is het haar niet om
beheersing te doen, maar veeleer om de manipulatie van de werkelijkheid. De werkelijkheid is
slechts interessant als ‘vertrekhal’, het wordt tot een soort ‘trampoline’ om nieuwe mogelijkheden
te bereiken.175 Terwijl de beheersing van de natuur het oogmerk was van de mechanisering, is
vanaf nu de wetmatigheid zelf object van beheersing geworden.176 De mens begint op een andere
manier naar de wereld te kijken, het oog gericht op creatie en schepping, waardoor de
vergelijking met god snel gemaakt is in populaire series zoals Westworld. Een noodzakelijke
mogelijkheidsvoorwaarde voor deze handelingspatronen is dat de mens de werkelijkheid begrijpt
in termen van input en output modellen, gekenmerkt door een eindeloze uitwendige loop van feedback
De Mul, Cyberspace Odyssee, p. 135
De Mul, Cyberspace Odyssee, p. 138
174 De ontdekking van het DNA op microscopisch cellulair of atomair niveau, dat als informatie ontsloten is en open staat voor
manipulatie, is een andere ervaring van de wereld dan de ontdekking van biologische wetten en behoeft daarom een eigen
verklaringsprincipe volgens de Mul.
175 Naar de term trampolin van Bernard Stiegler. Vlg. Lemmens, Gedreven door techniek, p. 29
176 Met informatisering gaat de opkomst van ‘modale wetenschappen’ gepaard, die minder geïnteresseerd zijn in hoe de
werkelijkheid is, maar daarentegen gericht zijn op hoe de werkelijkheid zou kunnen zijn. Het primaat van de mogelijkheid boven
de werkelijkheid. Vlg. De Mul, Cyberspace Odyssee p. 149.
172
173
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en sturing, gevat in een digitale taal van nullen en enen. Een wending die we zien terugkeren in de
moderne sport en in hoofdstuk zes uitvoeriger wordt besproken. De Mul vergelijkt
informatisering met mechanisering en vat de eerste samen in de contrasterende postulaten
synthethiseerbaarheid, programmeerbaarheid en manipuleerbaarheid.

§2 Het proces van digitalisering en virtualisering
Belangwekkend is dat informatisering - zoals hierboven begrepen - de digitalisering van de
samenleving mogelijk heeft gemaakt. Digitalisering begrijpen we dan als een maatschappelijk
proces; het op alle domeinen van ons bestaan steeds digitaler worden van de samenleving. En
het is dankzij dit proces dat de ontwikkeling van de virtuele ruimte de laatste drie decennia zo’n
ongekende transformatie van ons alledaagse bestaan teweeg heeft gebracht. Het proces van
digitalisering gaat hand in hand met een proces van virtualisering. Deze virtuele ruimte is de ‘ruimte’
die we betreden via onze telefoons, tv’s en computers en tegenwoordig ook via smart watches,
voice speakers, smart glasses of VR-brillen. De virtuele ruimte is een door de computer
gegenereerde omgeving waarin we zinnelijk aanwezig zijn. Dit kan in gradaties begrepen worden,
waarbij de onderdompeling (immersie) steeds vollediger wordt.177 De virtuele ruimte is voor de
filosoof echter niet illusoir, nep of minder werkelijk dan de fysieke wereld om ons heen, daar
haar invloed op de existentie allesbehalve irreëel is.178
Het ‘raakpunt’ of de ‘ontmoeting’ van de mens met de digitale wereld verloopt via een
interface. De interface is een koppelvlak of koppelstuk waardoor mens en niet-mens met elkaar
een relatie aan kunnen gaan, een beeldscherm is zo’n koppelvlak. De huidige vorm van de
interface wordt voornamelijk bepaald door de Graphical User Interface (GUI). De mens is een
groot deel van de dag betrokken op tweedimensionale beeldschermen en dwaalt uren rond in de
virtuele ruimte achter schermen van laptops, telefoons en tv’s, iets wat Verbrugge de schermwereld
noemt en waar we dadelijk dieper op in gaan. Via de interface betreedt men de virtuele ruimte.
Eenmaal verbonden is de mens linked in. Door het ‘inlinken’ is de mens voortdurend online en
kunnen we in navolging van Heidegger zeggen dat offline steeds meer een deficiënte modaliteit
van online begint te worden.
De digitale wereld zorgt er mede voor dat een groot deel van ons bestaan in de virtuele
ruimte ‘plaatsvindt’ en opent op deze manier een ander type werkelijkheid. Een belangrijk
oogmerk van deze werkelijkheidsontsluiting is dat de verwevenheid of ‘breuklijnen’ tussen de
virtuele ruimte en ‘reële’ ruimte niet voorhanden dient te worden. Een vastlopende computer,
een haperend beeldscherm of een vertraagde reactie op commando’s wekt irritatie, verstrooiing

177 De GUI openbaart een virtuele ruimte op vlakke schermen, augmented reality brengt een extra ‘laag’ aan over de fysieke realiteit
en bij Virtual Reality (VR) wordt de onderdompeling nog extremer en lijken we volledig van binnenuit in een door de computer
gegeneerde ruimte te existeren.
178 Vlg. De Mul, Cyberspace Odyssee, p. 167-191
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of teleurstelling.179 Dat de mens voortdurend in de alledaagse omgang op een vreemde manier in
twee werelden tegelijk lijkt te verkeren is iets wat niet manifest dient te worden. Veel van de
huidige ontwikkelingen zijn daarom gericht op het seamless worden van de ervaring, een streven
naar de naadloosheid van computerwereld en mensenwereld.
De informatietechnologie brengt steeds meer een werkelijkheid tot stand die wij fysiek
doorkruisen middels een ‘verdwijnende’ interface. Een beweging die Spengler al aankaartte in het
steeds “ascetischer, mystieker en esoterischer” worden van de techniek, van de luidruchtige
stoommachines tot de zwijgzame ultradunne smartphones.180 Met smart glasses, microscopische
gehoorapparaten of zelfs inwendige sensoren en chips kruipt de techniek letterlijk onder de
huid.181 “Alles wat beslissend is, trekt zich terug in het binnenste”, zei Spengler honderd jaar
geleden al over de techniek.182 De naadloosheid van de computerwereld betekent niet dat we
moeten verwachten snel de overstap te maken naar een compleet virtuele realiteit, maar eerder een
steeds subtielere verwevenheid gaan ondervinden. Zonder merkbare overgang ‘wisselen’ we tussen
werelden of zijn we in beiden tegelijk. Mijn computer zet ik nog volledig uit, mijn laptop slaapt
slechts en mijn telefoon is altijd stand-by. Het ‘aan’ en ‘uit’ van de digitale wereld worden hierdoor
termen van het verleden, waardoor ook het onderscheid tussen online en offline wat ik zojuist
opperde in de prullenbak kan. Beter kan er gesteld worden dat offline de vorm van een simulacra
krijgt, gereserveerd voor luxe ‘offline vakanties’ in speciaal daarvoor opgerichte resorts, met
elkaar zwijmelend over het genot van een digitale detox en krampachtig vasthoudend aan een ver
verleden, maar steeds meer wordend tot een kopie zonder origineel.183
Mechanisering en informatisering spelen dus een belangrijke rol in de wijze waarop we de
wereld ervaren, kennis opdoen, de sociale ruimte indelen, bedrijven organiseren, de maatschappij
ordenen en ons leven vormgeven. Deze techniekanalyse geeft ons daarmee een generieke
beschrijving van de structuur van de hedendaagse wereld en ons verstaan ervan. Het is daarmee
in grote lijn een Heidegerriaanse techniekanalyse.184 We laten zien hoe de (formele) structuur van
wereld verandert en bespreken in algemene zin de wijze waarop wij daarbinnen omgaan met de
dingen. Echter, de kritiek die we in het tweede hoofdstuk hierop hebben geformuleerd geldt ook
met betrekking tot deze techniekanalyse. We willen niet alleen de (theoretisch geladen) formele
179 Latency en lag zijn al jaren alledaagse begrippen in de gamewereld en vormen ook de speerpunten bij het uitrollen van het 5G
netwerk.
180 Spengler, OvhA, p. 1141
181 Bij de inwendige chips of Brain Computer Interfacing (BCI) wordt er zelfs rechtstreeks gecommuniceerd met de computer en
is er geen bemiddelende interface met onze zintuigen meer nodig.
182 Spengler, OvhA, p. 1141
183 Dat de ‘digitale onthouding’ voor filosoof Hans Schitzler en zijn studenten een interessante filosofische meditatieoefening is
betwijfel ik niet (zie zijn essay kleine filosofie van de digitale onthouding), maar als levenshouding verschilt het niet veel van de
zijnswijze van een museumstuk.
184 Heideggers techniekopstel vormt nog steeds veel denkers het uitgangspunt voor een gedegen techniekfilosofische reflectie. In
zijn beroemde techniekopstel heeft Heidegger het Dasein achter zich gelaten en nu staat het zijn centraal, maar zijn eerdere werk
speelt uiteraard nog steeds een grote rol. Vooral zijn transcendentaal-filosofische benadering blijft doorwerken. Ondanks dat er
voldoende kritiek wordt geleverd op zijn techniekanalyse wordt het uitgangspunt dat het wesen van de techniek een rol speel in
ons verstaan van de wereld breed gedragen en is het een keerpunt in het techniekdenken geweest. Techniek dienen we ook
transcendentaal te bestuderen.
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structuur, het verwijzingsgeheel en het verstaan doordenken. Maar ook de gebruiken en
gewoonten bespreken van een plaats waarin wij lijfelijk aanwezig zijn en betrokken zijn op sfeer
en ritme. Daarin toont zich het wezenlijke van de spelende mens. Gelukkig hebben we hiervoor
al een begrip geïntroduceerd: de sferisch-ritmische gelegenheid. De sportgelegenheid was het
uitgangspunt om de fenomenologie van de spelende mens te verdiepen. Kunnen we de
gelegenheid dan ook niet gebruiken om de ‘virtuele mens’ te analyseren? Op deze manier kunnen we
vervolgens de ‘virtuele mens’ vergelijken met de spelende mens. De ‘homo technologicus’ vergelijken met de
homo ludens.

§3 Verbrugge over de virtuele biotoop en de virtuele consumptiecultuur
De spelende mens is thuis in de spelgelegenheid. Wat is de gelegenheid van de ‘virtuele mens’?
Daarvoor hanteren we de term virtuele biotoop van Verbrugge. De virtuele biotoop begrijpen
we als de ‘natuurlijke habitat’ van de digital natives. Het vormt de natuurlijke leefomgeving of
alledaagse ‘gelegenheid’ van op zijn minst de laatste generaties. Dan zien we onmiddellijk een
probleem, want de virtuele ruimte is nergens gelegen. De virtuele ruimte veronderstelt weliswaar
datacenters, kabels, satellieten en telefoons die allen ergens gelegen zijn, maar voor de virtuele
ruimte zelf geldt dit niet. Ondanks dat de virtuele ruimte zelf nergens gelegen is, heeft het wel
degelijk de plaats waar we leven getransformeerd. Het uitgangspunt van de analyse omtrent de
virtuele biotoop is daarom op welke manier het de leefwereld, en dus ethos, heeft
getransformeerd. Waardoor de gebruikelijke en gewoonlijke wijze van omgaan in onze leefwereld
is veranderd en ons lichaam op een andere manier (sferisch-ritmisch) betrokken is op de
leefwereld.
Goed, op welke wijze ‘is’ de mens dan ‘in’ deze virtuele ruimte of ‘gelegenheid’? En wat
is het sferisch-ritmische karakter van de virtuele biotoop? Om aansluiting te vinden bij de
ethologische analyse en het samenspel van zielsvermogens gebruiken we hiervoor een analyse
van Verbrugge uit Staat van verwarring (2013). Hij geeft een nadere beschrijving van de
zijnswijze waar de virtuele biotoop naartoe lijkt te tenderen. Volgens Verbrugge neigt de
existentie in de virtuele ruimte in een collectief sferische ruimte te worden opgenomen. Dit gaat
gepaard met een stroom van indrukken die de existentie in de ban brengt van het scherm, betoverd
en verdoofd door de amusante verlokkingen van de virtuele ruimte. Appjes, nieuwtjes, filmpjes
of instagramfoto’s, opvallende billboards, geinige reclames, ze komen uit het niets en werken op
ons lichaam in, waardoor de existentie wegzwijmelt in iets wat lijkt op een dromerig of
narcotisch bewustzijn. Roesachtig beweegt het mee met de ritmiek en sfeer van de virtuele ruimte.
De virtuele ruimte opent zo een sferische wereld vol ongekende mogelijkheden, waarin
we eindeloos kunnen verdwalen en ronddolen. Het zorgt voor nieuwe verhoudingen tot de
wereld en laat ons kennismaken met een onuitputtelijke bron aan simpel vermaak, films, muziek,
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maar ook kennis en literatuur. We zijn in staat nieuwe connecties te maken, communities te vormen
met gelijkgestemden over de hele wereld en relaties te onderhouden die anders verwateren.
Maar er kleven ook problemen aan deze virtuele sferische ruimte. Verbrugge
beargumenteert dat de huidige schermwereld een gereduceerde werkelijkheidservaring tot stand lijkt te
brengen, met de eenzijdige ontwikkeling van het oog en het oor als gevolg. Doordat de virtuele
ruimte ons laat rondzweven in het ‘overal en nergens’ onttrekt het de mens aan het lijfelijke ‘hier
en nu’, de binding van ons lijf met een gelegenheid. We zijn in de virtuele ruimte opgenomen in
een wereld van indrukken die ons ont-lijven, en neigen zo een groot deel van het lichaam buitenspel
te zetten.185 Er gaat een betoverende werking uit van de bevrijding van onze lichamelijke
bepaaldheden, met al zijn gewichtigheid en ongemakken. Maar het lijkt ook een afschermen van het
zelf teweeg te brengen, “het inschakelen van de tv wordt op die manier een uitschakelen van
zichzelf”, zodat ons het gevoel kan bekruipen slechts ‘toeschouwer’ te zijn van het leven.186 De
mens kan zich moeiteloos laten prikkelen en amuseren in een stroom van amuserende
indrukken, een opeenvolging van kortstondige afstandelijke consumpties, wirwar aan
belevenissen en ervaringen, maar niks dat ons werkelijk bijblijft, beklijft of beter gezegd be-lijft,
dat wil zeggen: “lijfelijk bestaan krijgt en lijfelijk met ons vergroeid raakt.”187
Het is evenwel een misvatting om te denken dat de virtuele ruimte niet lichamelijk is. Er
kan een extreem zinnenprikkelende werking van de virtuele ruimte uitgaan, maar wel in de
gereduceerde vorm van het zicht en het gehoor.188 Hierdoor kan de “de tastbaar lijfelijke
omgang” met medemensen en dingen achterwege blijven.189 Het zorgt ervoor dat de virtuele
ruimte enerzijds extreem lijfelijk prikkelend is, maar anderzijds onttrekt het ons aan het lijfelijke
bestaan met al zijn facetten. We treden in een ander contact met de wereld en de medemens,
misschien wel een contactloos contact. Online netwerken leveren nieuwe mogelijkheden op, zoals
de fijne vakantievriend die ik niet kwijtraak, maar er komt wel de vraag op wat de aard van de
relatie met de ander of de wereld is.
Volgens Verbrugge neigt de virtuele ruimte naar een gebrek aan werkelijke verbinding
met de ander en komen er afgeschermde en ongebonden ‘connecties’ voor in de plaats. We zijn
linked in. Grote onlinenetwerken zorgen voor een extensivering van het bestaan, maar de relatie
wordt zelden geïntensiveerd. Verbindingen worden connecties en relaties worden transacties. In

Verbrugge, Staat van verwarring, p. 81
Verbrugge, Staat van verwarring, p. 82. We kunnen ook stellen dat het de instandhouding betekent van wat Taylor het buffered self
noemt. Een modern verlicht subject dat als afgesloten zelf zichzelf afschermt van zijn omgeving. In relatie tot de techniek is de
moderne auto in dit verband een typisch buffered self medium, een zinnebeeld van de afgeslotenheid. De ambivalentie is hier duidelijk
zichtbaar, het zelf is ingesloten tussen ‘muren’, afgeschermd van de werkelijkheid, maar tegelijk is de auto vrij om overal heen te
gaan. Het blijft een van de favoriete manieren voor de marketingbranche om vrijheid mee te symboliseren, de road-trip. Maar tegelijk
is het contact met de medemens en de buitenwereld door de auto drastisch veranderd.
187 Idem., p. 79
188 Publieksfilosoof Damon Young koppelt het aan wat wetenschappers inattentional blindness noemen, iets waar volgens hem veel
voetgangers aan leiden: “luisterend naar de Ipod of tikkend op telefoon of tablet werken onze oren en ogen perfect, maar dat wil
nog niet zeggen dat we zien of horen wat er voor onze neus gebeurt.” Vlg. Damon Young, filosoferen over sport en beweging, p. 55-56
189 Verbrugge, Staat van verwarring, p. 80
185
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de kwantitatieve verruiming en uiterlijke lichamelijkheid bevestigt het ik weliswaar zijn
autonomie. Maar Verbrugge ontwaart er ook een hechtingsproblematiek in. Een tendens tot
ontbinding en onthechting van elke vorm van gemeenschap gaat schuil in de virtuele biotoop.
Deze tendens zorgt ervoor dat Verbrugge een diep verlangen naar erotische intensivering en
gemeenschapsvorming waarneemt in de samenleving.

§4 De gespletenheid van de hedendaagse context van de sportwereld
Er is nu een beeld geschetst van de wijze waarop moderne techniek de leefwereld heeft
getransformeerd en een virtuele biotoop teweeg heeft gebracht. We maken nu de terugkoppeling
naar de spelende mens door de ‘virtuele mens’ te vergelijken met de spelende mens. Dit doen we
door de vraag te stellen of er nog plaats is voor de spelende mens in de virtuele biotoop? Daarvoor geef ik eerst
een korte reflectie op de gelegenheden waar de hedendaagse mens de meeste tijd doorbrengt: de
alledaagse werkgelegenheden en vrijetijdsgelegenheden. De virtuele biotoop wordt hierdoor
gesplitst in de sferen werk en consumptie. Zijn dit sferen waar de spelende mens nog kan
aarden? Bestaan ze nog uit gelegenheden waar het verlangen naar het harmonieuze samenspel dat schuilgaat achter de speelzin van de homo ludens - ingelost kan worden? ‘Paren’ lichaam en
geest elkaar nog in de werkwereld en consumptiecultuur? Of had Huizinga gelijk en wordt er in
het maatschappelijk leven niet meer gespeeld en is het spel een bijzaak geworden?
Voor onze werkgelegenheden heeft het proces van digitalisering grote gevolgen gehad.190
Nederland is een kenniseconomie geworden, de dienstensector vormt veruit het grootste deel
van onze economie. Het aandeel in de Nederlandse economie van de dienstensector is van 19682016 gestegen van 58% naar 78% procent. 191 Daarmee is voor een aanzienlijk deel van onze
samenleving het werkleven een zittend bestaan geworden. Laten we vooropstellen dat de
transitie van loopband naar desk en desktop, om een grove lijn te trekken, ons ontegenzeggelijk
veel heeft gebracht. De kenniseconomie is een emanciperende beweging geweest die het
welvaartsniveau van de gemiddelde Nederlander sterk heeft verhoogd. De kenniseconomie
bevrijdt ons onder andere van verschrikkelijke ziektes, maakt ons minder afhankelijk van
natuuromstandigheden en maakt ons logistiek flexibeler dan ooit tevoren. Maar het zittende
bestaan brengt nieuwe vraagstukken en problemen met zich mee die verder strekken dan
rugklachten en andere medische complicaties.
De hand rust op de muis en met de rug gekromd hangt het lichaam veelal over het
bureau. De schermen om ons heen vragen om een zekere handvaardigheid, maar het lijkt voor de
rest lichamelijk weinig van ons te vragen. In het alledaagse kijken, schrijven, lezen, analyseren,

190 Werk wordt hier geanalyseerd vanuit de productiezijde. Als men werkt, consumeert men gewoonlijk niet. Dat de
consumptiecultuur veel mensen van werk voorziet - als vraagzijde van de economie - is hier niet van belang.
191 Bron: CBS. Er dient hier wel gecorrigeerd te worden voor arbeidsproductiviteit wat de stijging verminderd, maar de trend lijkt
me onbetwistbaar.
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berekenen, interpreteren, surfen, opzoeken, modelleren of coderen speelt het lichaam maar in
geringe mate mee. De kundigheid en vaardigheid van ambacht en de vakman zijn inmiddels
grotendeels uitbesteed aan het buitenland. Fysieke zware arbeid is vervangen door geestelijke
verrichtingen met minimale lichamelijke ondersteuning.
Daar bovenop is de eentonige loopband weliswaar vervangen, de mens is niet meer
aaneengeschakeld aan grote mechanismen, maar is nu continue ‘gelinkt’ aan grote informationele
bedrijfsprocessen. In onze kenniseconomie heeft de informationele ontsluiting de essentie van
werk fundamenteel veranderd. Ambacht, vakmanschap en beroepseer hebben plaats gemaakt
voor functies, productiviteit en bedrijfsprocessen. De professie wordt een ‘processie’, merkt
Verbrugge in essay over geschonden beroepseer op.192 Werknemers worden als informationeel
zijnde aaneengeschakeld in bedrijfsprocessen en van hieruit uitwendig gestuurd door een
inherente logica gericht op de efficiënte en optimalisatie van productie. De kenniseconomie
bevrijdt de mens uit de fabriek, maar de mens lijkt hier in een nieuwe ketening terecht te komen.
Ik kom hier in het volgende hoofdstuk uitgebreider op terug.
De paragraaf over de virtuele biotoop beschreef voornamelijk de samenhang met de
consumptiecultuur, maar de analyse geldt ook deels voor de werkwereld. Ook de schermwereld
van onze werkomgeving zorgt voor een bepaalde ont-lijving. De geest isoleert zich van het
lichaam in ons dagelijks doen en laten. De productieve kant van ons bestaan is grotendeels
geestelijk geworden en heeft het lichaam van het productieproces gespleten. Terwijl de
wetenschap vanuit verschillende hoeken de afgelopen eeuw de eenheid van lichaam en geest
heeft getheoretiseerd, tendeert de werkelijkheid de tegengestelde kant op door arbeid te
automatiseren en de mens uitsluitend als intellectueel procesbegeleider op te stellen. Zelfs de
praktijk van de wetenschap beweegt zich in een dubbelrol. Het lichaam-geest dualisme wordt
door veel wetenschappers theoretisch weliswaar gedeconstrueerd, in de praktijk dragen ze volop
bij aan de instandhouding en versterking ervan. Maar misschien is dat wel zoals de werkwereld
behoort te zijn, daar laat ik mij hier verder niet over uit. We kunnen inbrengen dat de mens toch
voldoende vrije tijd heeft? Dan heeft hij daar genoeg mogelijkheden om spelend aan de slag te
gaan met het gehele lichaam en deze te laten ‘paren’ met de geest.
In de vrijetijdgelegenheden heeft de mens doorgaans voldoende ruimte om te spelen en
te sporten. Maar de vrije tijd is tevens het domein waar de consumptiecultuur is geaard. De
kenniseconomie en het geestelijke bestaan zorgen voor een tegenreactie. Men zoekt
(lichamelijke) ontspanning. Voor Spengler komt in de metropool van onze beschaving een
ongekende hang naar ontspanning op. In de metropool wordt ons bestaan gekenmerkt door
Wach-sein. Het reflexieve en wakkere leven in de grote stad overschaduwt de Dasein-kant van het
bestaan. Het geestelijke bestaan in de grote stad staat continue op ‘hoogspanning’, waardoor een
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Verbrugge, Geschonden Beroepseer, p. 120
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grote behoefte naar ontspanning opkomt. Een massacultuur ontvouwt zich en vermaak wordt de
spil van het bestaan. Een gewoonlijke en gebruikelijke omgang vol met vertier, uitstapjes,
bezichtigingen, online vermaak en vluchtige consumptie vindt hier plaats. Een roesachtig en vaak
ook narcotisch bestaan. Nu behoort vermaak en ontspanning tot ons leven en daar lijkt mij tot
op zekere hoogte niks mis mee. Maar het brengt wel vraagstukken voor de spelende mens met
zich mee door de lichamelijke problematiek die er mogelijkerwijs in schuilgaat.
Kampt de werkwereld met het probleem dat de geest gesplijt wordt van het lichaam, de
consumptiecultuur toont doorgaans het tegenovergestelde. Het lichaam staat centraal, de geest
komt er bekaaid vanaf. In de virtuele biotoop prikkelen we het lichaam door het oog en het oor
te plezieren. We zetten onze hersenen na een lange werkdag op ‘non-actief’, verdoven de geest
en richten ons op de genoegens van het lichaam. We verlossen het onderuitgezakt op de bank
van haar gewichtigheid. Consumptie is ontegenzeggelijk een beweging die als vrijheid kan
worden ervaren. Het is een heerlijk (bevrijd) gevoel en elk mens heeft deze ontspanning zo nu en
dan nodig, maar de bevrijding die dit oplevert is meestal van korte duur. Iedereen weet dat een
vreetbui ‘verlichtend’ kan werken, even zijn we onszelf lekker kwijt. Maar wat gebeurt er met ons
als we te veel belang aan deze consumptieve vrijheid toekennen? Is dit geen schijnvrijheid?193
Ondanks dat we een neiging hebben tot ont-lijving, staat het lichaam wel degelijk centraal
in de (virtuele) consumptiecultuur, dat zagen we al bij Verbrugge. We zijn veel met ons lichaam
bezig en besteden veel geld en tijd aan ons lichaam, maar doen dit met name in uiterlijke zin. We
draaien in uitwendige zin om ons lichaam heen en zetten de geest in als een geschikt instrument
om onze verschijning naar wens voortdurend om te vormen. Nieuw kapsel, nieuwe schoenen of
een nieuw dieet, alles wordt ingezet om het lichamelijke genoegen te maximaliseren. We jagen
genot na en vermijden pijn. De geest als dienstmeid van onze lichamelijke genoegens. Als utilist
Bentham genot en pijn als ‘soevereine meesters’ definieert, heeft hij met betrekking tot de
hedendaagse consumptiecultuur wel degelijk een punt.
De vrijetijdsgelegenheden hebben implicaties voor het filosofisch spelbegrip. Het
innerlijke samenspel staat in de passieve consumptiecultuur in ieder geval zwaar onder druk.
Consumptie is over het algemeen extreem lichamelijk en zinnenprikkelend, maar we laten ons
doorgaans prikkelen. Het is vooral een passieve bezigheid, terwijl we gezien hebben dat bij
spelen passief en actief elkaar veronderstellen en nodig hebben. De ontspanning die centraal
staat in de consumptiecultuur vergeet haar spelpartner: inspanning. Spelen is net als consumptie
ook ontspanning, maar altijd een inspanning dat zonder garantie streeft naar ontspanning.
In de virtuele consumptiecultuur is de situatie nog zorgwekkender. De
consumptiecultuur splijt lichaam van geest, daar bovenop heeft de virtuele consumptiecultuur gekenmerkt door de schermwereld - volgens Verbrugge ook nog de neiging om oog en oor te
193 Het lichaam wreekt zich immers doorgaans snel genoeg, bijvoorbeeld in misselijkheid op de korte termijn en vaatziektes op de
lange termijn.
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isoleren van de andere zintuigen. Een eenzijdige ontwikkeling van oor en oog in de virtuele
biotoop betekent dat het samenspel met de andere zintuigen en innerlijke zinnelijkheid moeilijker
op gang komt. Een keerzijde van de nadruk op het afstandelijke oog zou een geleidelijk verlies
aan tact in de virtuele biotoop kunnen zijn. Geen tactvolle, maar tactloze mensen. Terwijl
tactgevoel van wezenlijk belang is bij het inspelen. Wel de cultivering van een scherp of
genietend oog en oor, in het stadion, bij het festival of in de bioscoop, maar niet de ontwikkeling
van tactvol inzicht en tactvol luisteren.
Ook de andere door ons ingebrachte zielsvermogens, zoals aandacht en concentratie,
worden mogelijkerwijs minder gecultiveerd in een virtuele biotoop. De schermwereld wordt met
regelmaat door de wetenschap in verband gebracht met stoornissen als concentratieproblemen,
ADHD, Dyslexie of burn-out. Iets wat veel mensen ook persoonlijk ervaren, de collectieve
sferische virtuele ruimte heeft de kracht om onze aandacht heen en weer te trekken en te slepen.
De hevige uitwendige prikkeling van onze zinnen kan de concentratie en discipline verslappen.
Bovendien vraagt het oneindige aanbod en de onmiddellijke beschikbaarheid van vermaak weinig
van de verbeelding of creativiteit en kan in de gemakzucht ook de speelsheid worden verdreven.
Psychologen stippen met regelmaat het nut van verveling aan en adviseren ouders schermloze
uren. 194 Het zijn niet alleen de psychische kwalen, ook ons fysiek heeft het zwaar te verduren.
Veelvuldig schermgebruik wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met slaapgebrek, en afname
van motorische fitheid en een grotere kans op obesitas en myopia.195
Het beeld dat hiermee geschetst wordt is tamelijk negatief. Toch gaat het mij niet om een
fundamentele kritiek op de virtuele consumptiecultuur de kenniseconomie. Daarvoor is de
thematiek van werk en consumptie te complex en ook zeker niet zo eenduidig als bovenstaande
passages misschien doen vermoeden. Wat ik wel tracht te doen is twee tendensen of problemen
uitvergroten, omdat ze vragen oproepen voor de speelse sporter.
Ten eerste wil ik duidelijk maken dat de werkgelegenheden en vrijetijdsgelegenheden op
gespannoen voet staan met mijn begrip van de spelende mens. De kern is simpelweg dat weinig
van onze alledaagse productieve en consumptieve activiteiten een harmonieus samenspel van
lichaam en geest vereisen. De hedendaagse context van de spelende mens, begrepen als de
virtuele consumptiecultuur en de kenniseconomie, draagt een gespletenheid in zich. Als we de

194 De auteur van de bestseller Digitale dementie Manfred Spitzer is radicaal en raadt elk gebruik af, de Nederlandse psycholoog
Martine Delfos is minder radicaal en predikt met regelmaat in publieke debatten gematigd gebruik.
195 De literatuur over deze thematiek is overvloedig, met name naar de relatie tussen kinderen en schermgebruik wordt veelvuldig
onderzoek gedaan. Zie het boek Schermgaande Jeugd (2014) van Patti Valkenburg voor de stand van zaken en een overzicht van
studies uit verschillende vakwetenschappen. Een goede online beschikbare metastudie kon ik helaas niet vinden, maar in een
internetstudie waren de resultaten voornamelijk negatief gestemd. Uiteraard is hier de mogelijkheid van een bias, de aandacht
voor de negatieve effecten is vanuit medisch en psychiatrisch opzicht interessanter en belangrijker, maar de hoeveelheid kritische
noten die worden geplaatst bij schermgebruik door de wetenschap zijn op het zacht gezegd zorgwekkend. Een kleine greep uit
Nederlands onderzoek dat is gedaan: de motorische fitheid neemt af volgens Collert et. Al. (2010), de kans op depressies is groter
volgens Van der Eijden (2008) en veel schermgebruik veroorzaakt slaapgebrek volgens Van den Bulck (2004). Zie ook het essay
Wie weet hier de weg? van Verbrugge waarin wordt getwijfeld aan de invloed van de computer op de psychotechnieken. Vlg.
Verbrugge, onderwijs in tijden van digitalisering, p. 227-231
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productieve kenniseconomie begrijpen als een domein dat de neiging heeft om de geest te
verabsoluteren, lijkt de passieve consumptiecultuur de neiging in zich te hebben om het lichaam te
verabsoluteren. Bij beiden blijft de harmonie van lichaam en geest achterwege. Dat roept
interessante vragen op voor de speelse sporter. Is de speelse sporter een tegenkracht dat beiden
verenigt? Of zou het niet net zo goed kunnen zijn dat deze gespletenheid ook de sportwereld
splijt? Dan krijgen we enerzijds lichamelijke sporters en anderzijds geestelijke sporters.
Ten tweede wil ik inbrengen dat deze context gekenmerkt wordt door een dubbelzinnige
of ambivalente beweging van vrijheid. De virtuele consumptiecultuur bevrijdt ons van
lichamelijke ongemakken en gewichtigheid, maar brengt ook nieuwe vraagstukken voor de
lichamelijkheid met zich mee. De heerlijke roes van een middag ‘netflixen’ gaat veelal gepaard
met een sluimerende ontevredenheid van het lijf. De kenniseconomie heeft ons bevrijdt van de
loopband, maar het bureau lijkt een nieuwe soort ‘ketening’ met zich mee te brengen. De desk
redt het lijf uit de fabriek. De desktop ont-lijft en ketent de geest in een ‘virtuele fabriek’. In de
hedendaagse context bevrijdt ‘de virtuele mens’ zichzelf ontegenzeggelijk, maar creëert hij ook
nieuwe vormen van gevangenschap en ketening. Wederom is de vraag hoe de speelse sporter
zich hiertoe verhoudt? De speelse sporter voelt zich vrij als hij speelt. Is hij hier dan een
uitzondering op? Of wordt de speelse sporter ook door deze dubbelzinnige beweging
gekenmerkt?

§5 De ‘tussensfeer’ en de opkomst van gamen als populaire spelvorm
De virtuele biotoop heb ik uiteengelegd in de virtuele consumptiecultuur en kenniseconomie. De
werkgelegenheden en vrijetijdsgelegenheden die hiermee samenhangen vormen het grootste deel
van onze leefwereld. Maar we kunnen nog een derde domein van gelegenheden onderscheiden:
kunst- en spelgelegenheden. Naast wat we het ‘pure passieve consumptieve vermaak’ kunnen
noemen, zien we dat de mens zichzelf ook nog ruimschoots met het ontwikkelen van
lichamelijke vaardigheden bezighoudt in zijn vrije tijd. Of het nu muziek maken, koken, tekenen,
schilderen, theater, grafisch vormgeven of fotografie is, ze vereisen allen (tot op zekere hoogte)
een harmonieus samenspel van lichaam en geest. We bevestigen Huizinga’s these en kunnen ook
vanuit het filosofisch spelbegrip stellen dat de spelende mens naar de marge van de samenleving
is geplaatst en alleen in deze ‘tussensfeer’ nog speelt. Deze tussensfeer bevindt zich tussen het
‘actieve’ productieve leven en het ‘passieve’ consumptieve bestaan in. In dit domein toont de
spelende mens zich nog springlevend. Net als sport verenigt het actief en passief en wordt het
gekenmerkt door de vereniging van tegenstellingen. Muziek maken is inspanning gevolgd door
ontspanning.
In deze tussensfeer besteden we ook deels onze vrije tijd aan klassieke spelvormen.
Bordspelletjes, kansspelen, kaartspellen, puzzelspellen of woordspellen nemen allen een
bescheiden rol in, maar met name gamen is voor de huidige generatie een populaire spelvorm
86

geworden. Echter, als we gamen nader bekijken zien we ook bij deze spelvorm spanningen met
het filosofisch begrip van de spelende mens. Omdat gamen veel raakvlakken heeft met sport is
het de moeite waard om deze kort nader te bekijken.
De gamewereld ligt als spel dicht tegen de sportwereld aan: er zijn teams, wedstrijden,
competities, toernooien en prijzengeld. Een reden waarom steeds vaker gesproken wordt over esports. Maar gamen is spelen in de virtuele ruimte en dat roept vragen op over de manier waarop
het lichaam in het spel wordt gebracht. Wij kunnen onze twijfels uiten bij het samenspel van
zielsvermogen dat bij gamen op gang komt. In de huidige gamewereld zijn we voornamelijk met
de handen betrokken op joysticks, controllers, muizen en met het oog en oor staren we naar
tweedimensionale schermen. De gamewereld kan voor een waanzinnige concentratie zorgen,
vraagt bovendien om de benodigde skills en vergt zeker vaardigheid en kundigheid, maar het is
wel een concentratie die ons ook van het lichaam af brengt. De gamer ‘wordt in het scherm
gezogen’ en is met zijn volle aandacht bij de indrukwekkende gebeurtenissen op het scherm,
waarbij het contact met de ander voornamelijk op afstand plaatsvindt via headphones. De
innerlijke zinnelijkheid wordt grotendeels uitgeschakeld en de lijfelijke binding met de ander in
de spelgemeenschap krijgt vorm in een gereduceerde werkelijkheidservaring.
Daar bovenop vereist de huidige gamewereld weinig fysieke inspanning en belasting van
het lichaam en wordt er geen fitheid gecultiveerd. Het lichaam wordt maar gedeeltelijk
gecultiveerd, het brengt in ieder geval vrijwel nooit fysieke conditie teweeg. Dezelfde argumenten
gelden uiteraard voor denksporten zoals schaken of grensgevallen zoals darten waarbij ook
weinig conditie nodig is. Het gaat mij niet om de noodzaak van een strenge demarcatie van sport
of om de onmogelijkheid dat gamen en sport elkaar overlappen en langzaam convergeren. Ik wil
slechts verschillen benadrukken met mijn begrip van de spelende mens. Gamen gelijkstellen aan
sport is vanuit mijn spelperspectief momenteel nog onzinnig.196 Of het in de toekomst ooit zo ver
gaat komen, dankzij kruisbestuivingen zoals VR games, augmented reality games en ‘exergaming’
(samenstelling van exercise and gaming), is op zijn minst twijfelachtig, maar wordt door mij niet
uitgesloten. 197 Desalniettemin, welke vorm van fysieke activiteit ook gestimuleerd wordt in een
virtuele context, het blijft een vorm van spelen die ons gedeeltelijk onttrekt van de lijfelijke
196 Er is nog een tweede argument waarom gamen vanuit mijn spelbegrip niet gelijkgesteld kan worden aan sport. Er zit een
oneindigheidsdrang in gamen dat haaks staat op de natuurlijke begrenzingen in tijd en ruimte die sport en spel met zich
meebrengen. Spel kent begrenzing en afgeslotenheid, gamen is onbegrensd en eindeloos. Met leaderboards, in-app purchases,
24/7 onlineservers, altijd nieuwe levels en oneindige grote speelwerelden zijn veel games erop gericht het spel eindeloos te laten
doorgaan. Sport kent alleen biologisch gezien al natuurlijke grenzen die vragen om afwisselende periodes van rust en inspanning.
197 Er is een groot aantal kruisbestuivingen aan het ontstaan op het snijvlak tussen sport en gamen, waarbij ook de scheidslijn
tussen fysieke en non-fysieke activiteit vager wordt. Er is een uitgestrekt braakliggend terrein, precies op het kruisvlak van gamen
en sporten, waar in de nabije toekomst grote veranderingen zullen optreden. Augmented reality games, alle E-sports varianten,
exoskeletten en biomechanische prothetische sporten, immersive VR-games, virtual arena’s arcade hallen en ‘exergaming’ zullen
de komende tijd gaan zaaien om in deze nieuwe ‘speelruimtes’ generatie na generatie ‘digital natives’ te oogsten. De immense
populariteit van een augmented reality game zoals Pokémon Go, waarbij fysieke activiteit wordt gestimuleerd in een applicatie,
geeft de mogelijkheden goed weer. Maar hoe groot het aandeel van dit soort kruisbestuivingen daadwerkelijk gaat worden is
vooralsnog giswerk. Veel nieuwe kruisbestuivingen hebben geen interessant verdienmodel. Het grote geld van de game-industrie
zit momenteel in gratis games voor tweedimensionale schermen met in-app purchases zoals fortnite. Daarom besteed ik hier alleen
aan deze populaire gamevorm.
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inbedding van het bestaan doordat het ons trekt in de collectieve sferische virtuele ruimte waarin
we slechts deels zinnelijk aanwezig zijn.

§6 Sport als tegenkracht of sport als uiting van de gespletenheid?
De spelende mens voelt zich een vreemdeling in de kenniseconomie en de virtuele
consumptiecultuur. In de kunst- en spelgelegenheden kan hij nog wel aarden, maar ook bij het
gamen - als een van de hedendaagse populairste spelvormen - ontwaren we problemen. Nu
kunnen we hier het volgende tegeninbrengen. Ja, we zitten de hele dag op een bureaustoel en
kijken weliswaar vluchtig een netflixserie weg of gamen achter een scherm, maar we sporten ook
ruimschoots. De Nederlander sport vaak en regelmatig.198 De sportwereld is toch een van de
uitdrukkelijke plaatsen waar het gehele lichaam in samenspel met de geest speelt.
We noemen het de vlucht naar sport. De virtuele biotoop neigt naar een proces van ontlijving. In de schermwereld van de kenniseconomie leidt het tot een eenzijdig geestelijk bestaan,
in de virtuele consumptiecultuur tot een eenzijdig en uitwendig lichamelijk bestaan. De mens
zoekt naar een plaats waar het lichaam in samenspel met de geest innerlijk gecultiveerd en
gevormd kan worden en vindt deze in sport en spel. Waarbij de onderliggende speelzin tijdens
het sporten verklaard kan worden als een verlangen naar het innerlijke harmonieuze en vrije samenspel.
Een verlangen naar de ervaring van een bepaalde heelheid, rijkheid en volheid van ons
lichamelijk bestaan. Een verlangen naar de harmonie van lichaam en geest. Vanuit deze gedachtegang
wordt Huizinga’s observatie bevestigd en stellen we dat de mens in de hedendaagse cultuur
compensatie zoekt in de sportwereld. Sport als tegenkracht.
In het vorig hoofdstuk opperde ik het vermoeden dat het gevoel van bevrijding tijdens
sporten wel eens te maken kon hebben met de eenzijdigheid van een geestelijk bestaan. De
speelse sporter verlost zich net als in de virtuele biotoop van het gewicht van ons lichaam, niet
door de geest te verdoven en het lichaam uitwendig te prikkelen, maar door het te laten vrijen
met de geest. Sport bindt en verlost. Dit vermoeden heb ik hier getracht uit te werken in een
dialectiek tussen onze alledaagse werkgelegenheden, consumptiegelegenheden en
sportgelegenheden. Speels sporten is het overwinnen van wat we het ‘praktisch dualisme’ van de
alledaagse gelegenheden zouden kunnen noemen.
De speelse sporter komt zo ‘tussen’ werk en consumptie in te staan. Terwijl de mens in
de diensteneconomie (actief) geestelijk produceert en in zijn vrije tijd (passief) lichamelijk
consumeert, vormt sport en spel een derde tussensfeer waarin lichaam en geest zijn verenigd en

198 Het aantal mensen dat wekelijks sport in Nederland is stabiel (57.6%) en vertoont het laatste jaar zelfs een lichte stijging. In
vergelijking met de EU liggen we ver boven het gemiddelde (40%). Bovendien heeft Nederland het hoogste percentage
lidmaatschappen (27% tegenover 10% gemiddeld). Bron: Gezondheidsenquête/leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM 2014-2017 en
rapport Europese Commissie.
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actief en passief door elkaar lopen. De speelse sporter probeert de tekortkomingen van werk en
consumptie op deze manier te overwinnen en een plek in het bestaan van mensen te veroveren.
Voor Huizinga kwam de spanning in de cultuur neer op de tegenstelling van ernst en spel
in de gerationaliseerde beschaving. Door eerst een oorspronkelijke zin van sport en spel bloot te
leggen en vervolgens de moderne context te beschrijven, hebben we nu deze spanning
geherinterpreteerd. Net als Huizinga begrijp ik sport als een compensatieverschijnsel, maar de
duiding die ik eraan geef verschilt. Onze tijd is immers een andere tijd, gekenmerkt door een
sterke digitale transformatie van onze leefwereld. Daarom begrijp ik het niet zozeer als een
tegenstelling tussen maatschappelijke ernst en bijkomstig spel, maar als een proces van ontlijving en een verlangen naar be-lijving. Dat wil zeggen de gespletenheid van zielsvermogens en
het verlangen naar het harmonieuze samenspel van lichaam en geest.199 Een verlangen dat de
sportwereld probeert in te lossen.
Sport kunnen we dus begrijpen als een tegenkracht op de virtuele consumptiecultuur en
de zittende werkwereld. Deze dialectiek verklaart de werkelijkheid van de speelse sporter.200 Deze
voelt zich vrij als hij sport. Maar we hebben ook onze vraagtekens geplaatst bij deze dialectiek en
verwerkelijking van de speelse sporter. Is sport werkelijk een tegenkracht? Of werkt de
gespletenheid ook door in de sportwereld. Op welke manier verhoudt sport zich tot het proces
van digitalisering en virtualisering? Gaat hier niet eenzelfde problematiek in schuil? Als
zielsvermogens en zintuigen onderontwikkeld blijven in de virtuele biotoop, kan de sporter dan
nog wel met succes inspelen en toetreden tot het spel? Als de moderne techniek van ons
analyserende en berekende mensen maakt die alles willen doordenken, wat wordt dan de aard
van het innerlijke vrije spel bij de sporter? Als we veelvuldig ons lichaam uitwendig prikkelen in
de consumptiecultuur, gaan we dit bij sport dan ook niet doen? Dan wordt sport zelf ook een
dubbelzinnige beweging. Een beweging die ons bevrijdt, maar ook voor een nieuwe ketening kan
zorgen. Sport als uiting van de gespletenheid in de hedendaagse context.

Hoofdstuk 6 De teloorgang van sport en spel?
Bij nader inzien komt Huizinga terug op zijn uitspraak over sport als compensatieverschijnsel.
Ogenschijnlijk is sport een compensatieverschijnsel, maar ook hier gaat het spelelement op den
duur verloren. Sport ‘is’ niet meer. We zijn nu beland bij deze prikkelende these aan het eind van
zijn werk. De teloorgang van het spelelement van sport. We sluiten af met de herneming van
deze gedurfde stelling vanuit mijn eigen herinterpretatie van de spelende mens. Is de speelse

199 De gespletenheid van zielsvermogens in onze cultuur is tevens een van de centrale stellingen van het boek van Verbrugge.
Daarin wordt hij uitgewerkt in relatie tot de thematiek van de liefde.
200 Het is de Idee van de speelse sporter.
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sporter werkelijkheid? Of heeft Huizinga gelijk en is de teloorgang van sport en spel een feit en is
de speelse sporter slechts een ideaal?
De mens vlucht naar sport om het proces van ont-lijving tegen te gaan. Tegenover de
ont-lijving van het bestaan in de virtuele biotoop probeert sport de be-lijving van het bestaan te
faciliteren. In ons existentieel fenomenologisch perspectief gaat het dan niet zozeer om een
fysiologische reactie van het lichaam zelf, als gevolg van een biologische dynamiek, maar een
culturele dynamiek waarin het verlangen naar de harmonie van lichaam en geest groeit. Tegelijk roept de
culturele dynamiek de vraag op of sport niet mede getekend wordt door het proces van
digitalisering en de virtuele consumptiecultuur waar ze zich tegen verzet. Werkt de gespletenheid
van geestelijk werk en lichamelijke consumptie door in de sportwereld? Kunnen we in het
moderne sportwezen nog wel spreken over speelse sporters die een innerlijk harmonieus
samenspel op gang brengen? Voelt de sporter zich nog vrij als hij speelt? En wat is de aard van
zijn vrijheid?
In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat voor gevolgen de virtuele biotoop heeft voor ons
begrip van de speelse sporter. We beginnen met de weerslag van informatisering en digitalisering
op sport. Vervolgens wordt er bekeken wat de gevolgen zijn van de virtuele consumptiecultuur
op sport. We zullen zien dat er in de huidige samenleving nieuwe type sporters opkomen die op
gespannen voet staan met ons begrip van de speelse sporter. In een dialectische werkwijze
worden deze sporters beschreven en systematisch weergegeven. Hierdoor wordt er een overzicht
ontwikkeld van de spanningen in de hedendaagse sportwereld.

§1 De weerslag van informatisering en digitalisering op sport
Sporten doen we nog volop, maar hoe sporten we? Daar gaat het in dit hoofdstuk om. Sport lijkt
op het eerste gezicht een vrijhaven te vormen, een domein van ons bestaan waar de tendens tot
ont-lijving van de virtuele consumptiecultuur en werkwereld niet zijn doorgedrongen. Een
domein waar de gespletenheid van lichaam en geest niet van kracht is. Een afgesloten
speelruimte waarin de sporter lichaam en geest met elkaar laat ‘paren’. Maar is dit werkelijk zo?
In het vorige hoofdstuk zagen we dat de hedendaagse cultuur de opkomst van de speelse
sporter kan verklaren die tijdens het sporten lichaam en geest verenigt. Maar bij deze culturele
dialectiek heb ik ook mijn twijfels geuit. De gespletenheid van de hedendaagse context zou de
speelse sporter ook wel eens kunnen tegenwerken. Ervoor zorgen dat de werkelijkheid van de
sport bestaat uit sporters die eveneens een dubbelzinnige beweging tonen. Ze bevrijden zichzelf,
maar komen ook in een nieuwe ketening terecht. De sporter is dan niet waarlijk vrij, maar
schijnvrij of onvrij. Dit vermoeden werk ik uit in dit hoofdstuk. In paragraaf §1 en §2 wordt
beschreven wat voor type sporter er opkomt als gevolg van informatisering en digitalisering. In
paragraaf §3 en §4 wordt onderzocht wat voor type sporter er opkomt met de virtuele
consumptiecultuur.
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Ik begin met de weerslag van informatisering en digitalisering op sport. Mede dankzij het
proces digitalisering en virtualisering zien we sporters die vaker en makkelijker gaan analyseren,
rekenen en berekenen. Het behoort tot het wezen van onze kenniseconomie en begint nu ook de
sportwereld steeds meer in haar greep te krijgen. De sporter kan zijn prestaties hierdoor continue
verbeteren, maar het gaat gepaard met een sturingsproces dat een miskenning is van het
innerlijke vrije spel. Voordat we deze tegenstelling met de speelse sporter bekijken (§4),
analyseren we eerst hoe dit type sporter is opgekomen in de hedendaagse sportwereld en
beschrijven we zijn belangrijkste kenmerken (§3).
Jos de Mul beschreef dat door informatisering zijnden als informatie worden opgevat. In
het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe informatisering de werkwereld heeft
getransformeerd. Maar ook in de sportwereld werkt de informatisering door. Door de onsluiting
van de atleet als informationeel zijnde verandert het zelfverstaan van de sporters. Deze verandering
is al voorbereid door de mechanisering. De sporter kwam hierdoor al tegenover zichzelf te staan
als een berekenbaar en beheersbaar zijnde. Het splitst zichzelf atomair uiteen, van elke afgezonderde
motorische beweging tot aan elke afzonderlijke calorie, alles kan gewogen, berekend en
geoptimaliseerd worden naar de maatstaven van de mechanica. De speler die met zichzelf gaat
rekenen en elke prestatie van speler of tegenstander gaat berekenen.201
Door de informatisering wordt het lichaam van de sporter nog radicaler tegenover
zichzelf geplaatst dan bij de mechanisering het geval was. Het lichaam wordt continue vertaald
naar data en vervolgens door het oog waargenomen en (eventueel) denkend geïnterpreteerd.202
De komende generatie technologische toepassingen gaat dit proces van veruitwendiging en objectivering
van het lichaam ook voor de amateursporter op grote schaal mogelijk maken. Veruitwendiging
wijst hier op het waarneembaar maken van het eigen lichaam. Objectivering wijst erop dat het
lichaam object van studie wordt en wetenschappelijk wordt geanalyseerd. Sportcomputers en
hartslaghorloges met sensoren of allerlei sportapplicaties op de telefoon maken het lichaam
continu zichtbaar voor het zelf. Dit gebeurt in grote databases, tabellen en grafieken, waarmee
het zogeheten quantified self in de sport langzaamaan een feit begint te worden.
Het lichaam wordt in deze dynamiek - volgens de Mul’s postulaten van informatisering ook manipuleerbaar. In deze situatie ‘begrijpen’ oog en geest het lichaam ‘van buiten’ en is de
amateursporter dankzij computermodellen continu in staat zich aan te passen, corrigeren of
verbeteren. De informatisering plaatst het lichaam tegenover zichzelf en de sporter draait er nu
in een uitwendige zin continu kijkend omheen. Het veruitwendigde lichaam wordt het
201 De mechanisering heeft ook invloed op het ontwerp van gehele sporten waarvan de oorsprong in verband wordt gebracht met
de industriële revolutie. Een college wees mij op honkbal als een mooi voorbeeld, waar de ontslotenheid van een mechanische
wereld duidelijk zichtbaar is een andere indeling van het veld en de rollen van de spelers heeft opgeleverd dan we doorgaans zien
bij teamsporten.201 Gefixeerde posities op het veld, duidelijk afgebakende functies van de spelers en herhalende patronen voeren
de boventoon. Bovendien is het de sport waar de statistiek, de wedstrijdanalyse en de bijbehorende berekeningen een cruciale rol
spelen, wat ook de bekende film moneyball mooi aantoont, een trend die pas recentelijk is ingezet binnen de voetbalwereld.
202 Er zijn uiteraard andere opties mogelijk, maar in de huidige wereld zijn visuele interfaces het meest dominant.
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middelpunt van de sportpraktijk en we trekken er in concentrische banen omheen. Voortdurend
opzoek naar mogelijkheden voor aanpassing en verbetering. Soms letterlijk, zoals bij de
fitnesscultuur, waar de speelruimte volledig gevuld is met spiegels. Meestal indirect, bemiddeld
via een grafische interface die ons visueel inzicht geeft in al ons lichamelijke doen en laten.
De sporter gaat als gevolg van mechanisering en informatisering steeds vaker analyseren,
rekenen en berekenen. Daarvoor moet hij onvermijdelijk zijn eigen lichaam veelvuldig
objectiveren. Maar Merleau-Ponty wees ons al op het volgende: we hebben niet alleen een
lichaam, we zijn ook ons lichaam. Als we veelvuldig bezig zijn met rekenen en berekenen, op
welke manier is het lichaam dan? Hoe moeten we voltrekking van de sport- en spelactiviteiten
begrijpen bij de rekenende sporters?
Hiervoor grijpen we terug op de techniekfilosofie van Heidegger. De sporter, en dat geldt
ook voor de amateur, wordt een cyborg atleet, wat een samenstelling van cybernetica en organisme
is. Cybernetica stamt af van het Griekse woord kibernao, wat sturen betekent. Heidegger heeft er
al vroeg op gewezen dat de informationele ontsluiting als fundamentele karakteristiek sturing
heeft.203 De veruitwendiging van het lichaam als informationeel zijnde gaat gepaard met een
uitwendig sturingsproces van het lichaam. Het zorgt voor de opkomst van ‘informatie verwerkende
systemen’ die werken - of beter gezegd zijn - volgens de principes en formele structuur van input,
processing, output en feedback.
De werkelijkheid wordt cybernetisch begrepen en daarom wordt ook de sporter (tot op
zekere hoogte) een terugkoppelingssysteem.204 De waarneming van zichzelf via de gedigitaliseerde
wereld wordt een uitwendige kennisname van de toestand van het lichaam in data. Met de data
kan de sporter meten, berekenen, voorspellen of simuleren en van daaruit feedback verschaffen
die vervolgens als nieuwe input wordt gebruikt. De sporter beleeft zijn eigen lichaam continue
inwendig en uitwendig. De markt met smart wearables groeit snel en is allang niet meer
gelimiteerd tot sporthorloges en hartslagmeters. Dit blijft evenwel een goed en herkenbaar
voorbeeld.205 Het hart gaat sneller kloppen tijdens een hardloopsessie, dat voelen we ook
inwendig tijdens hevige inspanning, maar de hartslagmeter geeft ook uitwendig en
gekwantificeerd aan dat we in hartslagzone vier lopen. Dat is boven de anaerobe drempel en
daarom dienen we rustiger aan doen om de lange afstand optimaal te volbrengen. Prestaties
kunnen zo snel verbeterd en geoptimaliseerd worden. Maar misschien raakt het wezenlijke van
de mens hierbij wel uit zicht, een gedegen analyse van wat de mens tot mens maakt wordt
vervangen door het cybernetisch ontwerp van de atleet.206

Lemmens, Gedreven door techniek, p. 33.
Lemmens, Gedreven door techniek, p. 34
205 De lijst aan smart wearables voor sport is een snelgroeiende markt. Tennismerk Babolat komt met een smart racket dat data
verschaft over waar en hoe hard de bal precies wordt geraakt. Schoenenmerk Asics komt met een smart hardloopschoenen die
meet hoe en waar je precies afzet.
206 Lemmens, Gedreven door techniek, p. 34
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Een gevolg voor de sportwereld zijn atleten die voor een groot deel ‘van buitenaf’
gestuurd worden tijdens hun sportcarrière. Vooral om de sportactiviteiten heen heeft de
informatisering de neiging om door te slaan. De input- en outputmodellen lenen zich het beste
voor momenten rondom het spel, maar veranderen eveneens de aard van het sporten zelf. Ook
gedurende de sportactiviteit is de invloed van informatisering merkbaar. Tijdens het sporten kan
de atleet gegevens aflezen die hem sturen, zoals gebeurt met bovengenoemde horlogemeter en
fietscomputers. De mannen van wielerploeg Sky die met de blik op de wattagemeter een berg
oprijden en de concurrentie te kijk zetten, voetballers die dankzij data-analyse een nieuwe plaats
toegewezen krijgen bij spelsituaties, hardlopers die uitgestippelde trainingsprogramma met
hartslagzone’s volgen en zelfs ‘smart’ lenzen of armbandjes die continue corrigeren en feedback
verschaffen. Deze extreem berekende sportactiviteit doet ook de neutrale toeschouwer, de
esthetiek en spanning van het spel niet altijd een plezier, het punt waar Huizinga zich volgens mij
het meest aan ergerde.207

§2 De onvrije sporter
Dat brengt ons bij de eerste spanning van de hedendaagse sportwereld. In de vorige paragraaf
hebben we gezien hoe er door informatisering en digitalisering een nieuw type sporter is
opgekomen. Dit type sporter noemen we de rekenende sporter. De rekenende sporter speelt niet
meer. Hij rekent en berekent en komt daardoor in een nieuwe ketening terecht. De rekenende
sporter tegenover de speelse sporter vormt de eerste tegenstelling van de hedendaagse
sportwereld (zie tabel I aan het einde van dit hoofdstuk voor een systematische weergave van het
spanningsveld in de hedendaagse sportwereld). Aan de hand van vier vragen maken we duidelijk
wat de tegenstelling is en welke gevaren dit voor de spelende mens met zich meebrengt.
Wat beweegt de rekenende sporter? De uitwendige sturing van het lichaam kan op
verschillende manieren tot uiting worden gebracht. Ik bespreek er twee. In beide gevallen wordt
de sporter gekenmerkt door uitwendige sturing, maar het (individuele) oogmerk verschilt. Dit wil
zeggen dat de streefrichting verschilt. De eerste kunnen we de ‘medische zin’ noemen. Hierbij is de
sporter gericht op zijn gezondheid. Omwille van gezondheidsoverwegingen wordt het lichaam
door de rekenende sporter opgevat als een onderhoudsproject. Een zijnde dat telkens terug moet
worden gebracht naar een normaaltoestand als het hiervan afwijkt en gebreken vertoont.
Reparatie is het meest wezenlijke kenmerk van het sturingsproces. Het lichaam wordt iets waar we

207 Een ander probleem of zwaktebod van de uitwendige sturing is dat we makkelijker de schuld buiten onszelf kunnen leggen,
want ook de reden van falen staat continu tot onze beschikking dankzij het cybernetisch ontwerp van de atleet. De verkeerde zooltjes, geen
goede schoenen, slecht matras, geen goede voeding of verkeerde luchtvochtigheid, de schuld kan overal gezocht worden en de
digitale wereld kan altijd wel een uitwendige reden bedenken en van daaruit nieuwe sturing geven. De commercialisering van
onze eigen lichamelijke tekortkomingen blijkt immers een goudmijn te zijn voor tal van sectoren. De zoektocht naar betere
sportactiviteiten wordt daardoor een agressieve jacht naar buiten, maar vergeet misschien wat vaker naar binnen te keren. Nieuw
dieet, misschien ook maar een nieuw trainingsprogramma, toch wat nieuwe uitrusting en misschien zelfs een nieuwe vriend of
vriendin. De uitwendige sturing heeft dus ook gevolgen voor de niet-digitale sfeer.
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continue herstelwerkzaamheden aan moeten volbrengen. Sporten als een geschikte manier om
dit efficiënt te doen.208 De recente wildgroei aan health-trackers en health-apps ondersteunen dit
‘medische bestel’, maar leggen daarbij de verantwoordelijk steeds meer bij het individu zelf. Gij
zult de trap nemen! Gij zult vandaag 10000 stappen zetten! 209 Het lichaam komt in dit uitwendig
proces in een cirkelgang terecht die we op de volgende manier weergeven: stimuli van het eigen
lichaam of omgeving (input) – data-analyse (processing) – afwijking/niet afwijking (output) –
correctie/suggestie (feedback). Lichaam-zijn wordt gezond-zijn, in de zin van het ontbreken van
kwalen en ziektes. De gerichtheid is daarmee therapeutisch.210
Een andere manier waarop de uitwendige sturing wordt geuit door de cyborg sporter is
eindeloze verbetering. Het streven is hierbij gericht op zelfoptimalisatie en daarom kunnen we
het aanduiden als de ‘zelfoptimalisatiezin’.211 Zelfoptimalisatie kan uiteraard wijzen op het
bouwproject van de fitnesscultuur, spier voor spier wordt het lichaam geconstrueerd,
ondersteunt door een krachtig scala aan voedingssupplementen, wetenschappelijke theorieën en
fysiologische kennis. Maar het typeert vrijwel alle (individuele) sporten en de zucht naar
eindeloze verbetering van personal records. De uitwendige sturing verloopt hier via het volgende
proces: stimuli van lichaam of omgeving (input) – (data-)analyse (processing) – presentatie (output) –
verbetering (feedback).
Wat is het gevaar dat hierin schuilgaat? Het gevaar kunnen we aanduiden als overspanning. Als
de zelfoptimalisatiezin of medische zin de overhand krijgt boven de speelzin, dan loert het gevaar
van overspannenheid. Een groep overspannen en gespannen sporters die niet meer goed weet te
genieten van het spelletje. Dit zien we in geringe mate terug bij de medische zin, maar vooral bij
de zelfoptimalisatiezin. Bij de medische zin gebeurt overspanning alleen in de extreme gevallen
waarin sport volledig in het teken komt te staan van gezondheid. Een fixatie op gezondheid die
het speelse karakter in de weg kan zitten. 212 Mogelijk door een grote maatschappelijke druk en
‘biopolitiek’ van de overheid of door een sociale en culturele dynamiek waarin het modebeeld
van een afgetraind ‘gezond’ lichaam heersend is. Maar bijna altijd gaat het dan ook om
208 We zien onmiddellijk dat sporten hierdoor als een middel wordt begrepen, sport komt in dienst te staan van processen die
groter, krachtiger en belangrijker zijn. Het gezond-zijn van het lichaam.
209 Biopolitiek speelt hier mogelijk een grote rol in. De filosoof Foucault heeft hier veel over geschreven in de jaren 70 en 80.
Wetenschap zorgt niet alleen voor waardevrije objectieve kennis over het lichaam, het disciplineert en normaliseert het lichaam
ook. Daarmee kan de wetenschap ook een ‘softpower’ worden voor de politiek, bijvoorbeeld om zorgkosten te drukken.
210 In de sportfilosofie wordt in relatie tot bio-ethiek gesproken over het onderscheid tussen therapy en enhancement. Therapy is
gericht op het genezen van de sporter en het terugbrengen van de ‘natuurtoestand’, terwijl enhancement gericht is op het verbeteren
of veredelen van de ‘natuurtoestand’ van de sporter. De discussie is lastig omdat veel medische middelen zich op het grensvlak
bevinden en omdat de vraag naar de ‘natuurtoestand’ van de sporter niet eenduidig te beantwoorden is.
211 Het is zelfoverstijging die vorm krijgt in een probleem dat geoptimaliseerd kan worden. Techniek zorgt voor de kwantificatie
waardoor de zelfverbetering altijd een de optimalisatie van een (wiskundig en statistisch gedefinieerd) probleem is. De maatstaven
worden ingegeven door het systeem zelf en de cultuur.
212 Er is nog een andere keerzijde van de medische zin. Op zich is er niks mis met het lichaam gezond houden, maar in de
context van sport en spel zien we natuurlijk onmiddellijk dat hier weinig bevredigends aanzit. Als herstelwerkzaamheden het
primaat vormen tijdens sporten, wordt sport snel ‘een verplicht nummertje’. En als de normaaltoestand is bereikt, vallen ook de
motivatie en discipline doorgaans snel weg. Men probeert een ‘beetje in shape te blijven’ en probeert zichzelf (mede onder
maatschappelijke druk) een ‘healthy lifestyle’ aan te meten, want dat adviseert de overheid nu eenmaal. Er moeten even ‘een paar
kilootjes af van de dokter of mijn stappenteller adviseert mij nog 2000 stappen te zetten.
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zelfoptimalisatie en niet alleen om het ontbreken van ziektes en kwalen. We willen op zulke
momenten niet alleen gezond-zijn, maar hypergezond-zijn. De norm volstaat niet meer.
(Hyper)gezond-zijn wordt voor velen een lifestyle, niet alleen de toestand waarin kwalen en ziektes
ontbreken.
Bij de uitwendige sturing gericht op zelfoptimalisatie is overspanning een urgenter
probleem. De gerichtheid op zelfoptimalisatie kan een sporter tegenwerken, ervoor zorgen dat
de sporter het plezier of vrije gevoel van spelen kwijtraakt. Iets wat velen waarschijnlijk
herkennen op bepaalde momenten van hun sportcarrière. Een bezetenheid rondom bepaalde
externe doelen, met periodes van korte euforie als ze behaald worden, maar op de lange termijn
de rekenende sporter ook ten gronde kan richten. 213 De sporter komt in een bepaalde tunnelvisie
terecht waarin alles moet wijken en waar hij maar moeilijk uitkomt. Cyborg sporters zijn bezeten
sporters die meer moeite hebben om te genieten of om plezier te halen uit de activiteit waar ze
mee bezig zijn.
De vraag is nu waarom de rekenende sporter gekenmerkt wordt door overspanning en wat
de rol van informatisering hierbij is. Hebben sporters die analytisch te werk gaan en zichzelf
willen verbeteren per definitie een neiging tot overspannenheid? Dat lijkt niet het geval. De
drang om jezelf continu te verbeteren en nieuwe records neer te zetten zijn een inherente
eigenschap van sport en zijn niet nieuw. Prestatiedrift en zelfverbetering behoren toe aan sport.
Niet iets wat pas met de cyborg sporter is ontstaan. Geen wedijver en competitie, geen sport,
wist ook Huizinga al. Het zijn immers vaak wedstrijden in kracht, snelheid en
uithoudingsvermogen. Een goed dieet, gedegen trainingsprogramma en kwalitatieve
sportuitrusting zijn daarom van onschatbare waarde. Ook het dataficeren, analyseren en
manipuleren van het lichaam zijn in de hedendaagse sport belangrijke elementen geworden. De
objectivering van het lichaam is ook iets dat het publiek tot op zekere hoogte waardeert, vooral
de topatleet moet goed voor zijn lichaam zorgen en elk toeval (wetenschappelijk) proberen uit te
sluiten op de weg naar de verbetering van zijn records.
Maar overspannenheid is een karakteristiek van de hedendaagse rekenende sporter. Jezelf
willen verbeteren is van alle tijden en lijkt daarom niet de oorzaak te zijn van overspannenheid in de hedendaagse
sport. Wat is dan wel het probleem? Het gevaar van overspanning heeft mogelijk te maken met de
vorm waarin zelfverbetering door informatisering is terechtgekomen: zelfoptimalisatie. Dit is
eigen aan de informatisering. Zelfverbetering wordt dankzij informatisering een uitwendig
213 In relatie tot externe doelen is wel een nuancering mogelijk. Externe doelen kunnen zowel een kracht als een zwakte zijn. De
zwakte is de houdbaarheidsdatum. Elk nieuw doel of verbetering heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Maar die legitimeert
het maken van telkens nieuwe doelen of het doen van nieuwe aankopen. Telkens nieuwe doelen, nieuwe apparaten, nieuwe
sporten, nieuwe gadgets of nieuwe outfits. Nu leent sport zich hier uitstekend voor. Er is altijd ruimte voor verbetering. Toch kan
het ook doorschieten naar mijn mening. Ons spelbegrip wijst erop dat sport meer is dan het eindeloos stellen van nieuwe doelen
en targets. Maar eerlijk is eerlijk, het continue stellen van nieuwe doelen is zowel een kracht als een zwakte. Dat sport nooit af is
en altijd ruimte voor verbetering en progressie openlaat, is voor velen net zozeer een reden om te gaan sporten en er eindeloos
plezier uit te halen. Bovendien geldt dit niet alleen voor de cyborg sporter en zijn zelfoptimalisatie, maar in zekere zin voor elke
externe doelstelling.
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sturingsproces van zelfoptimalisatie. Informatisering lijkt een dynamiek teweeg te brengen die
ervoor zorgt dat sporters gespannen of overspannen worden. Hoe zouden we dit kunnen
begrijpen?
Of anders geformuleerd: wat is een verklaring voor de overspannen rekenende sporter vanuit ons begrip
van de spelende mens? We zien bij de rekenende sporter in het uitwendig sturingsproces een
radicalisering van de reflexiviteit, hij buigt zich in een geestelijke (oog)verhouding steeds fanatieker
analytisch en manipulatief terug over het eigen lichaam. Misschien is er daardoor wel een ‘teveel
aan geest’ in de sportcarrière. ‘Wat laten de computerdata mij zien?’ ‘Wat kan er beter?’ Daartoe
zijn er eindeloos mogelijkheden om aan de slag te gaan met het lichaam, die continue ‘online’
beschikbaar zijn en steeds makkelijker kunnen worden ingezet. Maar het radicaal tegenover
zichzelf plaatsen van het lichaam vergroot daardoor ook de afstand tussen lichaam en geest, of in termen
van Spengler, het Wach-sein en de ‘spanning’ van het bestaan. Waardoor de rekenende sporter
telkens ‘uit’ het speelse samenspel van de sport op zichzelf ‘geworpen’ wordt. Terwijl hij naar
zichzelf kijkt en zichzelf analyseert wordt de cyborg sporter continue teruggeworpen uit de
speelruimte in een zelfbewuste geestelijke rekenruimte. Een ‘teveel aan geest’ (Wach-sein) en een
‘tekort aan lichaam’ (Dasein) is dan mogelijk de oorzaak voor de overspanning.
De innerlijke gewaarwording van het harmonieuze samenspel wordt te veel verruild voor
de uiterlijke waarneming van het sturingsproces.214 De inspanning wordt toch nog te geestelijk
ingevuld tijdens de sportcarrière. Zo weet de cyborg atleet in zeer lichamelijke activiteiten alsnog
om het lichaam heen te werken en aan de eigen lichamelijke bepaaldheden te ontsnappen.215 Wat
tonen de data mij en wat moet ik op basis hiervan doen? Het levert een vreemde dynamiek op.
De ont-lijving van de virtuele biotoop wordt een ‘over-lijving’ tijdens het sporten, in de zin dat het
uitwendige sturingsproces alsnog voorbij gaat aan het lijf.216 Het lijf wordt van buitenaf opgeëist
door de sport. De zin van sport als tegenkracht in de virtuele biotoop is de inspanning van het
lichaam, maar op deze manier neemt de geestelijke inspanning weer de overhand.
Wat is het gevolg hiervan voor de vrijheid van het spel? Waarom stopt de rekenende sporter niet
gewoon als hij merkt dat hij wat begint door te slaan in zijn berekenende gedrag? Het probleem
van informatisering is dat de rekenende sporter op een vreemde manier vast lijkt te zitten. Hij
komt niet uit de tunnelvisie. Plezier beleven aan het spelletje kan bij de berekende sporter in dit

Dit gebeurt volgens Verbrugge ook in de virtuele biotoop. Vlg. Verbrugge, Staat van verwarring, p. 210
Ondertussen zien we door de populariteit van onder andere yoga dat in de westerse wereld er een grote behoefte is om het
lichaam ook ‘van binnenuit’ te leren kennen, waarbij aandacht en concentratie belangrijk zijn en we leren het naar ‘het lichaam te
luisteren’.
216 Ik werk hier een herinterpretatie uit van een gedachtegang ontwikkelt door Marshall Mcluhan. Hij spreekt over de techniek als
de extensies van het lichaam, maar begrijpt dit als een ambivalente beweging. De extensies zorgen voor een uitbreiding van
onszelf met ongekende mogelijkheden en nieuwe sensitiviteit naar de wereld, maar ook voor een afstomping of eenzijdige
ontwikkeling van het lichaam. Vlg. McLuhan, Understanding Media. p. 45-81. Verbrugge noemt in dit verband de technische
extensie van onszelf een shortcut, waarmee we ook een stuk van onszelf, geestelijk dan wel lichamelijk afsnijden. Vlg. Verbrugge,
wie weet hier de weg? p. 208-211
214
215
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uitwendige proces daardoor geleidelijk aan worden ingeruild voor fixatie en bezetenheid.217 Hij
lijkt ‘gevangen’ te zitten in de eindeloze loop van uitwendige sturing. Gespannen en gestrest is de
cyborg sporter niet in staat er eigenhandig uit te breken. Het plezier dat sport en spel doorgaans
met zich meebrengt wordt hier geconfronteerd met de ietwat nerveuze en gejaagde sporter, die
meegesleurd wordt in de dataficatie en manipulatie van zijn eigen lichaam. Continue en rusteloos
naar zichzelf kijkend vergeet de sporter zowaar lichamelijk te spelen.
De techniekfilosofie van Heidegger geeft hier een mogelijke verklaring voor. In
Heidegger techniekopstel is het ‘wezen’ van de moderne techniek met name een bedreiging omdat
het andere verhoudingen tot de werkelijkheid ‘verdringt’ of ‘verbergt’.218 Dit komt mede door het
‘succes’ van de moderne techniek zelf.219 In de kracht van deze werkelijkheidsontsluiting licht de
tendens totalitair te worden en andere verhoudingen tot de werkelijkheid te verdringen. Vanuit
dit licht bezien verbergt de onvrije sporter voor zichzelf de mogelijkheid van een spelende
verhouding tot de werkelijkheid. Voor zover hij gespannen is zoekt hij de oplossing dan in de
uitwendige sturing zelf, door nieuwe toepassingen of optimalisaties, met daadwerkelijk
aanzienlijke verbeteringen tot gevolg. Daarbij is de sporter telkens zo gefixeerd op het lichaam
als een zijnde, dat hij voor zichzelf ‘verbergt’ dat dit een mogelijke verhouding tot het lichaam is
(een ont-bergen). Hij komt niet uit de eindeloze loop, simpelweg omdat hij een alternatief niet
goed ‘voor ogen heeft’ en successen behaald met de zelfoptimalisatie. In informatisering gaat dan
een soort ‘autonome kracht’ (Ge-stell) schuil die de mens op deze rekenende manier in stelling
brengt, het lichaam ‘bestelt’ als gekwantificeerd ‘bestand’ en langzaam maar zeker de speelzin in
ons verdringt.
De onvrije sporter komt zo in een nieuwe ketening te zitten. Sport is begrepen als een lichamelijke
beweging die als bevrijding wordt ervaren, maar de bezeten sporter komt in een nieuwe situatie
van ‘gevangenschap’ terecht. De rekenende sporter is de geketende sporter. Hij is de onvrije sporter.
Hij voelt zich allesbehalve vrij en is wederom opgescheept met zichzelf. De rekenende sporter
blijft maar sleutelen aan het lichaam om zich beter te voelen, terwijl juist dit zijn waanzin en
overspannenheid veroorzaakt. Misschien zorgt het wel voor koelbloedige winnaars, maar niet
meer voor vrije spelende zielen. De rekenende sporter schiet zijn doel voorbij. Sport en spel is
ontspanning door inspanning, bij de rekenende sporter resulteert de inspanning in overspanning.
Het resulteert in de volgende dialektiek: De ontspanning van de virtuele consumptiecultuur
schiet door naar de overspanning tijdens de sportcarrière. Hij trekt zijn houding van de
werkwereld door naar de sportwereld.

217 Hieraan kan worden toegevoegd dat een sporter die niet tot op zekere hoogte bezeten is en op deze manier sport bedrijft,
nooit de top zal bereiken. Maar de top is een mini-aandeel in de sportpopulatie en voor de meesten is de top ook niet ons doel.
218 Heidegger, het wezen van de moderne techniek, p. 28-30
219 “Net zo kan de onverborgenheid, volgens welke de natuur zich als een berekenbaar causaal samenstel van krachten voordoet,
wel correcte vaststellingen toelaten, maar juist door die successen blijft het gevaar bestaan dat te midden van al het correcte het
ware zich onttrekt”. Vlg. Heidegger, het wezen van de moderne techniek, p. 28

97

Jezelf verbeteren is een kernonderdeel van sport. Maar de rekenende sporter heeft de
neiging het spel om haar processen heen te laten draaien en ondergeschikt te maken aan de
uitwendige sturing van het lichaam. Deze omkering is een urgent probleem voor de spelende
mens. Zeker omdat het niet alleen om topatleten gaat, maar een wijdverbreid fenomeen is
geworden en inmiddels net zozeer geldt voor amateursporters. Deze alomvattendheid van het
cybernetisch ontwerp van de atleet is daarom op zijn zachtst gezegd een zorgwekkende tendens.
De vrijheid staat ook nog op een andere manier onder druk. Ditmaal gaat het niet om de
sportcarrière in zijn geheel, maar om de individuele sportactiviteit. Bij de speelse sporter hebben
we vrijheid in verband gebracht met het harmonieuze samenspel van lichaam en geest. De
harmonie van lichaam en geest bij de speelse sporter wordt op verschillende manieren geuit. Het
innerlijke vrije spel is er daar een van. Deze werd gekenmerkt door creativiteit, spontaniteit,
intuïtie en speelsheid. Precies dit speels scheppende karakter van de sportactiviteit staat het
meest onder druk in de hedendaagse sportcultuur door informatisering en digitalisering. Op
welke manier kunnen we dit begrijpen?
In relatie tot de voltrekking van de sportactiviteit komt het innerlijke vrije spel tegenover
de cybernetica te staan. De uitwendige sturing gaat (deels) ten koste van innerlijke vrije spel en het
scheppend spelen. Het innerlijke samenspel van onze zielsvermogens wordt vervangen door een
proces in termen van sturing en terugkoppeling. Het lichaam van de sporter wordt door de
rekenende sporter voltrokken als een uitwendige oneindige loop (Engelse term), geen innerlijk
samenspel meer, maar uitwendige feedbacksystemen en voortdurende terugkoppelingen sturen
het lichaam. Activiteit, data, sturing, activiteit, data, sturing, activiteit, data, sturing, etc. Een
informatisering die doorslaat betekent zodoende een miskenning van dit innerlijke vrije spel en
daarom een verlies van vrijheid. In wezen is dit geen dreiging ‘van buitenaf’. Mens en techniek
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze zullen altijd samen de sportactiviteit vormgeven.
Maar wat wordt de verhouding in de toekomst? Ik sluit niet uit dat er compleet de nieuwe
vormen van innerlijk vrij spel kunnen ontstaan, ook in combinatie met processen van uitwendige
sturing. Toch maakt de manier waarop SKY de wielerkoers de laatste jaren heeft gedomineerd een typisch cyborg wielerteam - duidelijk dat we ons continue moeten blijven afvragen of de
balans tussen mens en techniek in de sport niet de verkeerde kant op beweegt.
De opkomst van de onvrije rekenende sporters is een tendens die schuilgaat in de
hedendaagse sportwereld en is het gevolg van de weerslag die informatisering en digitalisering
hebben op sport. De kern van de problematiek is dat de overspannen onvrije sporter minder
begint te spelen. Dan bedoelen we niet het spel in algemene zin, maar het harmonieuze
samenspel van lichaam en geest. De speelzin legt het af tegen andere ‘zinnen van sport’. Het
gevolg is dat hij vooral zichzelf dwars zit, niet meer geniet van het spel en zich niet waarlijk vrij
voelt tijdens het spelen. Terwijl de vrije sporter vriend van zichzelf is, treft de onvrije sporter in
zichzelf vooral een vijand.
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§3 De weerslag van de virtuele consumptiecultuur op sport
De onvrije sporter tegenover de vrije sporter is de eerste spanning van de hedendaagse
sportwereld. Het is een gevolg van de weerslag die informatisering en digitalisering hebben op de
hedendaagse sport. De speelse sporter wordt ook nog van een andere kant ‘bedreigd’. Er is tot
op heden in dit hoofdstuk gesproken over de moderne techniek in relatie tot de informatisering
en digitalisering. De moderne techniek heeft ook nog een andere belangrijke implicatie voor de
sportwereld in samenhang met de virtuele consumptiecultuur.
Om de weerslag van de virtuele consumptiecultuur op sport te doordenken vinden we
een aanwijzing bij Verbrugge’s analyse over de virtuele biotoop. Verbrugge beschrijft dat de ontlijving van de virtuele consumptiecultuur zelf ook een tegenbeweging van het lichaam binnen het
virtuele domein tot stand brengt. Alleen dit gebeurt dan wel in een uitwendige zin, waarbij het op
zoek gaat naar steeds hevigere lichamelijke prikkels en indrukken, om het gebrek aan het innerlijke
harmonieuze samenspel te compenseren. Door het gemis van een volle zinnelijke lichamelijkheid
in het ont-lijfde bestaan, wijst Verbrugge erop dat in de virtuele biotoop het lichaam op een
vreemde manier terugkeert in pornografie en de masturbatiedrift.220 Een zoektocht naar steeds
heftigere lustopwekkende prikkels. In relatie tot sport kunnen we onderzoeken of het mogelijk is
een gelijksoortige dynamiek te ontwaren. Sport probeert wat te compenseren, maar op welke wijze
compenseert ze?
In relatie tot de sportactiviteit kunnen we stellen dat het lichaam op zoek is naar
compensatie door de belasting van het lichaam. Een natuurlijke reactie op de ontlasting van het
lichaam in de virtuele consumptiecultuur. Alleen de houding die gecultiveerd wordt in de
passieve virtuele consumptiecultuur speelt mogelijk ook een rol in de manier waarop we belasten
tijdens het sporten. Het is aannemelijk dat de manier waarop we doorgaans ingesteld zijn op de
‘gewone wereld’ tot op zekere hoogte doorwerkt in onze sportwereld. De mens is een
gewoontedier en houdingen zijn hardnekkig. In de virtuele consumptiecultuur zien we de neiging
tot een proces van ont-lijving en mede daardoor prikkelen we het lichaam uitwendig. We hebben
gezien bij Verbrugge’s analyse dat de innerlijke cultivering van een lichamelijke vorm in deze
tendens achterwege blijft en ingeruild wordt voor hevige uiterlijke prikkeling van de zinnen.
Gebeurt in de hedendaagse sportwereld niet iets soortgelijks?
De sporter is beland in een situatie waarin hij lichamelijke compensatie zoekt en het
lichaam wel wil vormen, maar niet goed weet hoe. Trainers, goede begeleiders en voorbeelden
vormen altijd een deel van de oplossing, maar in veel hedendaagse sportculturen, zoals fitness en
het amateurverenigingsleven, zijn die maar voor weinig beschikbaar.221 Door onze gecultiveerde

Verbrugge, Staat van Verwarring, p. 88-91
In een zittend bestaan levert ons eigen lichaam ons weinig kennis en kunde op, we leren een ‘slapend lichaam’ niet van
binnenuit kennen, maar dwalen alleen met onze ogen over de plooiende huid. De maat en het goede voorbeeld zullen dan van
buiten moeten komen in de vorm van goede begeleiding en trainers, maar die zijn helaas niet voor veel mensen beschikbaar.
220
221
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ont-lijfde passieve houding gaan we daarom zelf opzoek naar belasting in de vorm van hevige
lichamelijke prikkels. Gaat er misschien een tendens in de hedendaagse sport schuil tot
kortstondige belasting door hevige uiterlijke lichamelijke prikkels? Voor de sporter zijn dit de
energieboost, de pijnstoot of de bodypump, die even ‘ontnuchterend’ werken, zoals een
dronkenlap kortstondige momenten van helderheid kan beleven. Een sterke prikkeling van de
zinnen doordat het kortstondig zware halters optilt, klappen krijgt, sprintjes doortrekt of ‘tot het
gaatje’ gaat. De sporter laat zich afmatten en afbeulen om een bepaalde ‘high’ van het lichaam te
bereiken. Daardoor mij het idee geven dat het lichaam zinvol wordt gecultiveerd, dat het lichaam
er nog toe doet, dat ik er nog toe doe, voordat ik weer terugkeer in het ‘dronkenschap’ van de
virtuele biotoop waar het lichaam is verdoofd. De film fight club toont deze dynamiek op
exemplarische wijze.
We kunnen nog een kenmerk van deze dynamiek toevoegen in relatie tot het vrije
karakter van spelen. We laten ons niet alleen afmatten, we willen ook dat sport ontregelt. Sport lijkt voor
veel mensen tegenwoordig een antwoord te vormen op het drukke en stressvolle bestaan.
Hedendaagse sport krijgt dan voor een deel een subversieve lading, de sporter wil de alledaagse
gelegenheden ontregelen en zich daardoor voor eventjes vrij voelen. Deze subversieve sporter
gaat op zoek naar ‘ontregelende grenservaringen’ om even te breken met de alledaagsheid.
Tegenover de consumptiepatronen rondom het eigen lichaam in de virtuele biotoop komt de
subversieve sportervaring te staan. Sport als een tegenkracht waarin ik mezelf een flinke opkikker
kan geven, het lichaam even ontregel en ontsnap aan de dagelijkse beslommeringen, manifest in
de zelfpijniging bij nichesporten als crossfit, tot aan het gehele spectrum van extreme sports met
bijbehorende gevaren. Sporten wordt een subversieve cultuurtendens, waarin we op zoek gaan
naar grens ontregelend lichamelijk gedrag dat breekt met de dagelijkse orde. Zodat het lichaam in
momentopnames ‘vrijelijk’ geleefd kan worden. De adrenalinekick, energierush, extreme fysieke
kwelling en radicale uitputting als de zaken waardoor een sporter het gevoel heeft vrij te zijn.
Sport als ontregelende tegenkracht van de ‘alledaagse’ virtuele biotoop.
Het zichzelf afmatten en het ontregelend gedrag vormen de weerslag van de virtuele
consumptiecultuur op de manier waarop we sporten. Sporters trekken de consumptieve verhouding uit de
virtuele consumptiecultuur door naar de sportgelegenheden. Ze laten zich afbeulen, zijn op zoek
naar het verdoofde en euforische gevoel dat sport teweeg kan brengen (endorfine) en willen zich
kortstondig afzetten tegen de alledaagse ‘gelegenheden’ van de virtuele biotoop.

Goede trainers zijn schaars en duur. Het verenigingsleven moet het vooral hebben van vrijwilligers, vaders en hobbyisten. De
fitnesscultuur van grote klasjes of dure privélessen.
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§4 De schijnvrije sporter
Hiermee komen we uit bij de tweede belangrijke spanning in de hedendaagse sportwereld. Er
vormt zich een type sporter die we de verdoofde sporter noemen. De verdoofde sporter komt
tegenover de speelse sporter te staan (zie tabel). Een tegenstelling met het begrip dat ontwikkeld
is van de spelende mens in de sport. Wederom gebruiken we vier vragen om de tegenstelling op
te helderen.
Wat beweegt de verdoofde sporter? De verdoofde sporter wordt bewogen door het streven om
zichzelf af te matten, de alledaagse gelegenheden voor eventjes te ontregelen en een korte ‘high’
te bereiken. Het is verslaafd aan het licht euforische en verdoofde gevoel dat (extreme)
lichamelijke inspanning teweegbrengt en zet sport in als middel om het genot dat dit teweeg
brengt te maximaliseren. We zouden het de ‘ontregelzin’ en ‘afmatzin’ kunnen noemen. Hij
verschilt hierin van de speelse sporter. De laatste wordt immers ten diepste bewogen door de
speelzin. Hij speelt omwille van het spelen. De verdoofde sporter is gericht op het bereiken van
een roesachtige toestand.
Wat is het gevaar dat hierin schuilgaat? Doordat dit type sporter zichzelf kortstondig hevig
belast is het gevaar van deze bewogenheid overbelasting. Voor zover de sporter te nadrukkelijk is
gericht op kortstondige uitwendige prikkels, gaat het voorbij aan de innerlijke cultivering van een
lichamelijke vorm. De uitwendige prikkels komen tegenover het innerlijk samenspel van zielsvermogens te
staan. Het samenspel komt onvoldoende op gang en de sporter komt niet wezenlijk ‘in vorm’.
We duiden het als schijnvorming. Met scheeftrainen, onkunde, slechte vorm en conditie, blessures
of ander leed als vaak voorkomende gevolgen. Het levert de volgende dialectiek op: de te lage
belasting van het lichaam in de consumptiecultuur vindt haar tegendeel in de sportwereld. Dat
wil zeggen: de ontlasting van het lichaam in de virtuele consumptiecultuur schiet door naar de
overbelasting van het lichaam tijdens het sporten.
Wat is een mogelijke verklaring vanuit ons begrip van de spelende mens? Een oorzaak zou kunnen
zijn dat de schijnvrije sporter te weinig de geest in het spel brengt en te veel aandacht aan het
lichaam (op-zichzelf) besteedt. Geestelijke zielsvermogens worden te weinig in stelling gebracht.
Wat dat betreft is de verdoofde sporter het tegendeel van de rekenende sporter. De sporter heeft
wellicht weinig tijd in het drukke werkleven en wil gewoon even kort aan de bak. Maar een
gebrek aan discipline en motivatie bemoeilijkt de gewoontevorming. Of er is geen gebrek aan
discipline en motivatie, maar de begeleiding laat te wensen over. Bovendien zit zijn passieve
houding uit de virtuele biotoop hem (onbewust) in de weg. Daardoor is de blik mogelijk teveel
naar buiten gericht tijdens de sportacvitieit, de sporter wil zich vooral laten prikkelen en zoekt in
de sportomgeving naar zinnenprikkelende mogelijkheden, zware work-outs of challenges, maar heeft
onvoldoende concentratie en aandacht om tactvol naar het eigen lichaam te luisteren, of is hier
überhaupt niet toe in staat. In het spel lopen passief en actief voortdurend door elkaar heen, bij
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de schijnvrije sporter worden ze weer uit elkaar gehaald. Ik lever actief de fysieke inspanning,
maar laat het spel mij voor de rest volledig bepalen.222
Het zijn elementen die erop wijzen dat de harmonie van lichaam en geest bij de roessporter uit blijft. De harmonie met de ander en de sferisch-ritmische spelgelegenheid begint bij
de harmonie in zichzelf. Maar lichaam en geest worden onvoldoende innerlijk op elkaar
afgestemd bij de verdoofde sporter. Het is een tendens die op gespannen voet staat met het door
ons ontwikkelde begrip van de speelse sporter, waarvan we kunnen zeggen dat hij het midden treft
tussen de ontlasting en overbelasting van het lichaam. Speels sporten is het overwinnen van het
‘praktisch dualisme’ van de werkwereld en consumptiecultuur, maar de verdoofde sporter faalt
hierin.
Wat is het gevolg voor het vrije karakter van spelen? Voor de speelse sporter ging de harmonie
van lichaam en geest gepaard met een vrij gevoel tijdens het spelen. Deze verbinding hebben we
in hoofdstuk vier gelegd. De verdoofde sporter voelt zich op een andere manier vrij tijdens sport
en spel en dat brengt ons bij de kern van de spanning. We zagen dat dit type sporter zichzelf niet
alleen wil afmatten, hij heeft ook de neiging om zijn bestaan te ontregelen. Een kortstondig
ontsnapping uit de virtuele biotoop dankzij subversieve sportervaringen, want daardoor bevrijdt
hij zich van de alledaagse gelegenheden. Opeens bevinden we ons in een ‘secundaire wereld’ in
een betekenisvolle speelruimte. We hebben gezien dat dit een gevoel van vrijheid oplevert dat
opgaat voor alle sporters en het is met name dit vrijheidsgevoel waar de verdoofde sporter op
gericht is.
Dit vrijheidsgevoel contrasteert met de vrijheid van de speelse sporter. Het gaat de speelse
sporter niet zozeer om langdurige vorming en het toetreden tot de speelruimte van een
bovenindividuele spelgemeenschap. Eerder draait het de schijnvrije sporter om kortstondige
oplevingen van het lichaam in op-zichzelf-staande sportbezigheden, losse work-outs of tijdelijke uitstapjes. De
populariteit van de one-fit abonnementen in grote steden is hier een teken van.223 Vanwege de
kortstondige aard noemen we het de schijnbeweging van de sporter. De bevrijding is een
momentopname. Daarom is de vrijheid tevens een schijnvrijheid. De verdoofde sporter is de schijnvrije
sporter. Hij is slechts voor eventjes verlost. De vlucht naar sport betekent hier de kortstondige
ontsnapping naar sport. Net zoals consumptie een kortstondige bevrijding kan zijn, is de
afgematte en ontregelende sporter hier voor even ontsnapt aan de virtuele consumptiecultuur.

222 Het is alsof de sporter hier blijft steken in de fase die Dreyfus (1964) beschrijft als de ‘novice’. In het Nederlands zouden we
beginneling kunnen gebruiken. Elke nieuwe sport moeten we uiteraard door deze leerfase heen, waarin we niks anders doen dan
imiteren, nabootsen en hopen dat we op den duur de vaardigheid in de vingers krijgen. Bij de verdoofde sporter lijkt het alsof hij
blijft hangen in deze fase. Dit komt mogelijk omdat de wil en motivatie om een vaardigheid te leren ontbreekt, de sporter is
immers alleen maar op zoek naar een korte ‘high’. Daarnaast wordt de geest te weinig in het spel gebracht. In de beginfase van
een sport is veel denkvermogen nodig om een vaardigheid aan te leren. Men moet goed concentreren, aandachtig luisteren,
handelingen overdenken en eindeloos zichzelf corrigeren.
223 One-fit is een populair sportabonnement die sportscholen in grote steden verenigt. Men kan klimmen, squashen, yoga’en.
Zodat je alles kan uitproberen, maar nergens aan vastzit.
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De schijnvrije sporter toont daarbij een ambivalente beweging. Hij bevrijdt zich uit de
roes van de virtuele biotoop, maar doet dit door een nieuwe kortstondige verdoving. Het streven
van de roesachtige sporter is gericht op het bereiken van een korte ‘high’, die lijkt op de
flowtoestand, maar eerder een nieuwe toestand van dronkenschap is. De verdoofde sporter is
een endorfinejunk. 224 Ook jezelf afmatten en afbeulen kan – hoe vreemd het misschien ook
klinkt – een roesachtige werking hebben. De speelse sporter is daarentegen anders begrepen. Hij
ontsnapt niet, maar vindt zijn bestemming in sport en spel. Hij is niet op zoek naar een ‘high’,
maar naar de ‘flow’. In tabel I vinden we het overzicht van de beschreven spanningen in de
hedendaagse sportwereld.
Tabel I Het spanningsveld van de hedendaagse sportwereld. De werkelijkheid van ‘de sporter’ is
ambivalent. Deze tabel toont een systematische weergave van de type sporters en hun zinmotieven in de
hedendaagse sportwereld. Elke sporter wordt bewogen door meerdere zinmotieven.
Naam

De onvrije

De vrije

De schijnvrije

Rekenende sporter

Speelse sporter

Verdoofde sporter

Zin

Medische zin

(Streefrichting)

Zelfoptimalisatie zin

Kenmerk
(Gevaar)

Speelzin
Ontspannen door

Overspannen

inspanning en belasting

Verhouding
Lichaam en Geest

Lichaam = Geest

Lichaam < Geest

Harmonie

(Verklaring)

Ontregelzin
Afmatzin
Overbelast

Lichaam > Geest

Speels & scheppend

Schijnvrij door
uitwendige prikkels

Ervaring van Vrijheid

Onvrij door uitwendige

‘in vorm’

op het niveau van de

sturingsproces van het

Innerlijk vrij spel

spelactiviteit

lichaam

Een ‘flow’

Verdoofd en roesachtig

/ kosmisch tact

Een ‘high’

(Gevolg)

Ervaring van Vrijheid
op het niveau van

Slechts kortstondig vrij

Onvrij door
bezetenheid en fixatie

Langdurige vorming

spelcarrière
(Gevolg)

Korte oplevingen in opzichzelf-staande

Nieuwe ketening

activiteiten

224 Zware lichamelijke inspanning maakt endorfine vrij, die het euforische en verdoofde gevoel tijdens en vooral na sporten
verklaart. De roesachtige sporter is verslaafd aan dit gevoel omdat het hem het idee geeft dat zijn lichaam er nog toe doet.
Tegelijk impliceert een nieuwe ketening en een devaluatie van spel. Men gebruikt sport als middel om dit verdoofde en euforische
gevoel op te wekken.
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§5 Het spel staat op het spel
Ons onderzoek was gericht op de speelzin van de mens in relatie tot sport. We hebben dit
hoofdstuk gezien dat er meerdere manieren zijn waarop de hedendaagse sporter zich verhoudt
tot sport en spel. De sporter wordt niet alleen bewogen door een natuurlijk streven naar het vrije
karakter van spelen. Sport en spel heeft meerdere zinnen. Er is de speelzin, maar er is ook een
medische zin, een zelfoptimalisatiezin, een ontregelzin en dan heb ik het nog niet eens over de sociale zin
gehad.225 Ik sluit niet uit dat er in de hedendaagse sporter meerdere zinmotieven schuilgaan.
Bijvoorbeeld een sporter met de sterke neiging om zijn alledaagse bestaan even te ontregelen,
maar ook net zozeer (impliciet) een harmonieus samenspel tentoon wil spreiden als hij sport. Het
meest realistisch is om te stellen dat alle type sporters die ik heb gedefinieerd, zinmotieven zijn
die schuilgaan in iedere sporter.226 De medische zin, ontregelzin, zelfoptimalisatiezin en speelzin
zijn motieven die ons allen bewegen.
Omdat elke sporter bewogen wordt door meerdere zinmotieven is de werkelijkheid van
‘de sporter’ ambivalent. De sporter bevrijdt zich als hij sport, maar kan ook een nieuwe ketening
terecht komen. De sporter voelt zich vrij tijdens zijn dagelijkse activiteiten, maar in hem gaan
motieven schuil die ervoor kunnen zorgen dat de vrijheid slechts schijn is. Tot op zekere hoogte
lijkt het geen probleem als de motieven allemaal aanwezig zijn. De sporter die voor even wil
ontsnappen aan het dagelijkse leven, opzoek gaat naar een kortstondige high van het lichaam, zijn
lichaam gezond wil houden en zichzelf continue wil optimaliseren. Het zijn natuurlijke reacties
op de uitdagingen van onze hedendaagse werkwereld en virtuele consumptiecultuur. De vraag is
alleen hoe deze zinmotieven zich tot elkaar verhouden en of er niet een de overhand krijgt in de
hedendaagse sportwereld. Welk zinmotief gaat de boventoon voeren in de toekomst? Daar ligt
een interessant vraagstuk waar geen eenduidig antwoord op mogelijk is.
Ik heb in ieder geval willen schetsen dat sport begrepen kan worden als tegenkracht op
de virtuele biotoop waarin we leven. Men vlucht naar sport. Tegen de ont-lijving van de virtuele
biotoop, biedt sport de mogelijkheid van be-lijving en de harmonie van lichaam en geest,
zichtbaar bij de speelse sporter. Maar de sportwereld is geen hermetische vrijhaven. De virtuele
consumptiecultuur en informatisering werken door in de sportwereld en veranderen de manier
waarop we sporten. De virtuele biotoop, waar de sportwereld zich tegen verzet, bepaalt
tegelijkertijd de aard van het sporten. De virtuele consumptiecultuur en informatisering zorgen
ervoor dat er nieuwe zinmotieven opkomen in de sportwereld. Sport is een tegenkracht, maar in
225 De sociale zin komt dan ongeveer neer op het volgende: sporten als een manier om gezellig samen te zijn met vrienden in het
weekend, met het spel ondergeschikt aan de ‘derde helft’. Ik heb mij in dit onderzoek gericht op de tendensen die schuilgaan in
de moderne techniek en de virtuele consumptiecultuur en daarom laat ik de sociale zin onbesproken.
226 Wat geldt voor de sporters, geldt ook voor de diversiteit aan sporten zelf. In elke sport kunnen we de verschillende motieven
ontwaren. Maar sommige sporten zijn wellicht gevoelig voor een bepaald motief dan anderen. De fitnesscultuur is eerder geneigd
tot zelfoptimalisatie dan de meeste teamsporten. Een extreme sporter is eerder geneigd tot subversief gedrag dan een hardloper.
Binnensporten verhouden zich anders tot de natuur dan buitensporten.
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deze zinmotieven gaan tendensen schuil die ervoor kunnen zorgen dat de tegenkrachten
doorslaan en omslaan in hun tegendeel. Daarom heb ik telkens het doorschieten benadrukt in
mijn analyse en dit dialectisch uitgewerkt. De verdoofde sporter heb ik gekenmerkt als een
sporter met een neiging tot overbelasting. De ontlasting van het lichaam schiet door naar de
overbelasting bij de schijnvrije sporter. De rekenende sporter heb ik gekenmerkt als een sporter
met een neiging tot overspanning. De ontspanning van de geest schiet door naar de overspanning
van de geest.
Vervolgens heb ik vanuit mijn begrip van de speelse sporter hiervoor een verklaring
gegeven. De verklaring is de onevenwichtigheid van lichaam en geest bij deze sporters. Sport is
een domein waarin lichaam en geest vrijelijk met elkaar kunnen paren, maar de rekenende
sporter en de verdoofde sporter slagen hier in tegenstelling tot de speelse sporter niet goed in.
Dat komt mede door de weerslag die moderne techniek en consumptiecultuur hebben op de
wijze waarop we sporten. De gespletenheid van de hedendaagse context die doorwerkt in de
sport.
De onevenwichtigheid van lichaam en geest heeft op diens beurt een gevolg voor het
vrije karakter van spelen. De grote oppositie is vrijheid tegenover onvrijheid of schijnvrijheid. Ogenschijnlijk
is de verdoofde sporter vrij, maar dit is slechts een kortstondige ontsnapping. De rekenende
sporter bevrijdt zich eveneens van alledaagse gelegenheden, maar komt door informatisering in
een nieuwe ketening rondom zijn sportcarrière terecht. Tijdens het sporten manifesteren deze
sporters in mindere mate een innerlijk vrij spel en gaan ze op een vreemde manier voorbij aan
het eigen lichaam. De ont-lijving van de virtuele biotoop gaat gepaard met een ‘over-lijving’ van
de rekende sporter en de verdoofde sporter, en wel in de zin dat ze voorbijgaan aan de innerlijke
cultivering van het lichaam in samenspel met de geest, doordat ze het voornamelijk uitwendig
laten prikkelen of sturen.
Deze type sporters definiëren en hun valkuilen blootleggen is om de mens ervoor te
behoeden dat ze de overhand krijgen en we uit het oog verliezen wat sport en spel nog meer
betekent. Het zijn uitersten en daarom ook een uitvergroting van de problematiek die erin speelt,
waarmee ik wil aantonen dat er bij hen iets op het spel staat. Namelijk; het spel staat op het spel. In
een sportwereld waarin tendensen rondom digitalisering en de virtuele consumptiecultuur
kunnen doorslaan, komt de speelzin onder grote druk te staan.
Maar de uitersten zijn nergens zonder een begrip van het midden, sterker nog, het wordt
erdoor verondersteld. Een betoog dat de gevaren van moderne techniek voor sport en spel aan
het licht wil brengen, moet er wel wat tegenover zetten. Anders kan men terecht de kritische
vraag stellen: wat loopt er precies gevaar? Als het spelelement verloren gaat, wat verliezen we dan
eigenlijk? Daarom heb ik zelf een filosofisch begrip van de spelende mens ontwikkelt. Dit
hebben we gedaan door de speelzin van de mens op te helderen. Deze heb ik getracht bloot te
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leggen door Huizinga’s homo ludens filosofisch te doordenken. Uiteindelijk heeft dit - langs een
voornamelijk fenomenologische weg – geleid tot de vrije speelse sporter.
Tegenover de verdoofde sporter en de rekende sporter is de speelse sporter geplaatst als
een streefrichting voor sport in de toekomst, wat vanzelfsprekend ook een ideaalbeeld is. De
speelse sporter is geen werkelijkheid, maar ook geen onwerkelijkheid. De werkelijkheid is
ambivalent. Daarom is de speelse sporter een ideaal dat we niet uit het oog moeten verliezen.
Een ideaal om het ‘praktisch dualisme’ van de hedendaagse wereld te overwinnen. Er wordt nog
volop vrijelijk, ritmisch en harmonieus gespeeld in de sportwereld. Daarbij dienen we wel een
goed begrip te hebben van de spelende mens, anders zou deze zin van sport en spel in de
toekomst nog wel eens langzaam verloren kunnen gaan. Geduchte concurrenten zijn inmiddels
ten tonele verschenen. De wedstrijd om het spel kan beginnen.

Slotwoord
De vraag naar het welzijn van de sporter
Met de systematische weergave van het spanningsveld krijgen we enigszins grip op de
werkelijkheid van de sportwereld. Een werkelijkheid die ambivalent en dubbelzinnig is. Daarom
wordt mijn sportzondag getekend door allerlei spanningen. Ik leef in een wereld waar de
moderne techniek sport continue op de proef stelt. Ik kijk eindeloos naar sport, maar het ontlijfde kijken naar sport heeft misschien ook al veranderd hoe ik zelf sport. Ik reken met
maaltijden en applicaties, maar wordt daardoor ook zelf berekend en gestuurd.
Het spel en de techniek. Het heeft tot de volgende centrale oppositie geleid: vrijheid en
onvrijheid. De volgende conclusie lijkt hieraan verbonden: spelen is vrijheid en techniek is
onvrijheid. Dat is niet het geval. Spel en techniek laten zich niet zo makkelijk scheiden. Het
huwelijk tussen sport en techniek is innig en krachtig. Techniek drijft de sporter tot het uiterste
en laat het record na record verpulveren. Techniek behoort tot het wezen van sport. Waar ik op
heb willen wijzen is dat in moderne techniek krachten schuilgaan die een bedreiging vormen
voor het spelelement van sport en de vrijheid van het spel. Techniek behoort tot sport, maar kan
sport ook tegenwerken. Hoe we de vrijheid van de spelende mens filosofisch begrijpen, blijft
evenwel een complex vraagstuk.
Vanuit de fenomenologische invalshoek - die de leidraad vormde voor deze scriptie - heb
ik de ervaring van vrijheid centraal gesteld. De sporter voelt zich vrij als hij speelt en deze ervaring
heb ik fenomenologisch proberen te begrijpen. Maar is vrij voelen ook vrij zijn? Wat is de relatie
van vrijheid tot ons mens-zijn? Het antwoord op deze vragen ben ik jullie schuldig gebleven.
In het eerste fenomenologische deel van de masterthese heeft Heideggers mensbeeld centraal
gestaan. Deze heeft veel navolging gekregen in de sportfilosofie en vormde voor ons het
vertrekpunt van de fenomenologische analyse. Maar er is ook een ander mensbeeld dat een grote
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rol heeft gespeeld in mijn onderzoek. Om het vrije gevoel op te helderen heb ik de vrijheid van
het spel begrepen vanuit de harmonie van lichaam en geest. De ervaring van vrijheid is daarmee
wel degelijk begrepen vanuit een bepaalde ontologie met betrekking tot de mens, maar deze is
grotendeels impliciet gebleven. Het gaat om een Aristotelisch mensbeeld of in algemenere zin het
Griekse denken.
Het Griekse denken is impliciet richtinggevend geweest omdat het ons nog veel kan
bijbrengen over sport en spel. De erfenis van het Griekse denken laat zich gelden in de
sportwereld. Op weinig plaatsen is immers het belang van harmonie, balans en evenwichtigheid
nog zo duidelijk zichtbaar als in de sportwereld. In de taal van het Griekse denken zijn deze
begrippen – in tegenstelling tot onze (consumptie)cultuur – niet uitgehold, zweverig, en tamelijk
leeg, maar kolken ze over van diepgang, rijkdom, inhoud en betekenis.
Dit komt mede omdat het begrippen zijn die samenhangen met twee belangrijke centrale
principes uit het Griekse denken. De deugd en de vraag naar goede leven. De mens wordt hierin
opgevat als een wezen dat van nature streeft naar een hoogste goed. Voor ons begrip van de
speelse sporter betekent het dat hij niet alleen is, maar ten volle is. Het gaat niet alleen om
lichamelijk-zijn, maar om lichamelijk-welzijn. De cultivering van deugden is hiermee
onlosmakelijk verbonden. Deze principes en ‘einddoelen’ uit het Griekse denken botsen met de
doelen die eigen zijn aan moderne techniek:
In every conceivable way sport is an extension of the technical spirit. Its mechanisms
reach into the individual’s innermost life, working a transformation of his body and its motions
as a function of technique and not as a function of some traditional end foreign to technique, as,
for example, harmony, joy, or the realization of spiritual good.227
Het Griekse denken kan in de nabije toekomst van grote waarde zijn als we proberen te
verwoorden waarom techniek altijd de mogelijkheid in zich draagt om een miskenning van ons
mens-zijn te zijn. Een terugkeer naar het oeroude is gewenst om een tegenwicht te bieden aan de uitdagingen van
het gloednieuwe.

227 Dit citaat komt van de Franse techniekdenker Jacques Ellul uit zijn werk The technological society (1954). Ik vond het citaat
in mijn literatuurstudie door de sportfenomenologie en het is een belangrijk leidraad geworden van mijn these. Vlg. Møller &
Møller (2015)
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