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De Olympische Spelen als een nieuwe kerk 

HOE DE SPORT HET KA 
De sport is niet in de greep van het kapitaal, het kapitaal wordt door 
de sport beheerst. Frits de Lange over de Olympische Spelen als 

kweekplaats van hyper-humanisme. 

Toen Philippe Simo nno t dit voorjaar 
Seoel bezocht voo r d e afronding van zijn 
boek over de Homo Spo rtivus, raakte hij 
ontroe rd toe n hij een kijkje ging ne me n 
in he t Olympisch Stadio n . Als een pe l
grim die na een la nge zwe rftocht he t he i
lige de r heiligen binnentreedt , snuift hij 
de gewijde geur o p van de spo rtre ligie die 
in septe mbe r 1988 de wereld in haar greep 
zal ho ude n. E n toch voelt hij zich nie t o p 
zijn gem a k in he t stadion . 
Plo tseling weet hij waarom: o mdat he t e r 
zo schoon is. Olympic C ity blinkt e n 
gla nst. o p de tro itto irs is geen pe ukje te 
zie n e n wat de Franse schrijver in de s tra
te n van Parijs soms doe t vloeke n . mist hij 
nu zo dat he t he m a ngst aanjaagt : e r is 
geen ho ndedro l te zie n . waarover hij zou 
kunne n uitglijde n . 
D e ple k waa r de 24e Olympische Spe le n 
wo rde n gehoude n , is een gesmeerd lo
pe nde machincstad , door e n door hygië
nisch . Een reservaat voor de toeko mst ige 
me nshe id . waaruit de a rme n en daklo
zen , de mislukte n en de uitgeslo te ne n , 
ko rto m de slachto ffe rs van de vooruit
gang. geweerd zijn. Een kweekplaats van 
een soort hyper-humanisme . 
Zo cynisch had de Fra nse econoom Phi
lippe Simo nno t zijn boek over de plaats 
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van de spo rt in o nze same nleving nie t wil
le n beginne n . Hij verklaart in z ijn voor
woord . d at hij aanva nke lijk een boek 
wilde schrijve n ove r de veelvuld ige con
necties tussen sport e n geld . maar dan 
vanuit de a ls gemeengoed gelde nde ver- . 
o nde rste lling dat de sport zich in de greep 
van he t kapitaal bevindt e n door deze pa
rasie t grondig uitgezogen e n verzie kt 
wordt. 
Maar gaandeweg deed hij de verrassende 
o ntde kking. da t eerder he t o mgekeerde 
het geval is : dat de spo rt het ka pitaal is 
binne nged rongen e n he t meer e n meer 
beheerst. D a t de spo rt gaandeweg bepa
le nd wordt voor o ns dagelijks gedrag, in 
bed e n o p de fabrie k , aan ta fe l e n o p ka n
toor, is de provocere nde ste lling die Si
mo nno t in zijn studie gaat verdedigen . 
Een nie uw me nstype , a ldus deze eco
noom , is o ntstaan : de Ho mo Sportivus . 
Hij is de o pvo lger va n de H o mo Econo mi
cus, die na twee eeuwe n heeft afgedaan . 
H e t ka pita lisme heeft imme rs zijn aan
tre kkingskracht grotendeels ve rlo re n e n 
slaagt e r niet in zich me t zic hzelf te 
rechtvaard igen . De spo rt ko mt te hulp. 
Z ij verleent de econo mie he t religie uze 
aureool dat deze uit zichzelf nie t meer 
ka n producere n . 'Wa nt he t zijn nie t de 

boekho ude rs d ie de machine in beweging 
ho ude n . Zij zijn slechts de loopjongens. 
te rwijl het roe r in handen is va n de avon
turie rs van de meerwaarde, de recordho u
ders van de winst , de kampioenen va n de 
speculatie, de ·golde n boys' va n de be urs, 
ne t zo jong, ne t zo moo i, ne t zo ge bruind 
als de he lde n van he t s tadio n . Ande rs ge
zegd : de spo rt a ls mento r va n de econo
mie ... ·. 

Gewijde taal 
Ho mo Spo rtivus is een essay zoals a lleen 
Fransen dat kunne n schrijven : uitdagend , 
gewaagd e n soms over de schreef. Me t 
flair geschreve n , maar nie t oppe rvla kkig. 
Me t teveel natte vinge rwerk o m he le maal 
serie us te kunne n wo rde n geno me n . 
Maar ook me t te veel sche rpe observa ties, 
o nve rmoede samenhang, ver rassende 
ve rgezichte n om a lléén maar me t een ko r
reltje zout te ne me n . 
Simo nnot beschrijft he t po rtre t van de 
nie uwe Supe rme ns waaraan juist in Seoel 
de vierjaarlijkse e redie nst wo rdt bewe 
zen. Spo rt als religie: va n de eerste to t 
de laatste blad zijde ho udt Simonno t zijn 
re ligie uze me taforie k in ta l van va riaties 
aan. H e t Olympisch Stadion als te mpe l , 
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spo rtlieden als halfgode n . de miljarde n 
gulde ns e n de ho nderden lichame n als o f
fer voor de messiaanse hyperme ns. 
De sport is God . e n Pierre de Coubertin 
is zijn profeet. De paralle l lijkt even leuk . 
maar irriteert op de n duur. H aalt de au
te ur nie t twee verschillende taalspclen 
wat a l te goedkoop door e lkaa r? Maar 
hoe meer Simonnot de moderne O lympi
sche Spelen e n hun stichter voor het voet
licht haalt, des te overtuigender is dit in 
elkaar overvloeie n van sportjargon e n ge
wijde taal : Seoel bespeelt beide registe rs 
tegelijk . 
Pie rre Fredy baron de Coubertin ( 1863-
1937) kreeg een stre nge katholie ke op
voeding bij de jezuïe ten . Zij brachten 
hem de taal b ij waarin hij zijn leve n lang 
over de sport is blijven spreken . Zo rond 
zijn twintigste, zo verhaalt hij later. 'zie t 
hij he t licht' . Als Paulus·op weg naar Da
mascus. G aandeweg rijpt bij hem het in
zicht. dat hij in 1892 zal lanceren op de 
Sorbo nne in Parijs: ·dat de tijd geko me n 
is" voor de he rleving van de Olympische 
Sport. ooit in prille G rie kse tijden (vanaf 
776 voor C hr.) gehoude n . maar in 393 na 
Chr. doorThcodosius afgeschaft. 
In 1896 vinde n in Athene de eerste 
nie uwe Spele n plaats. En heel zijn ver
dere leven zal De Coubertin ·de hemel 
voor zijn inzicht blijven danke n·. en zal 
hij •zijn leven offe re n· op he t altaar van 
de sport. O f. zoals hij he t nog eens an-

pische beweging een . re ligie va n de 20c 
eeuw gesticht . een ~ehg1e met een unive r
sele draagwijdte, die alle grondwaarde n 
van de andere religies in zich bevat. Een 
moderne . opwinde nde, virie le. dynami
sche re ligie die de jeugd boeit. E n wij. 
leden van het IOC. wij zijn haar discipe
len'. Brundagc sprak deze woorden zon
der spoor van ironie. in een geraffineerd 
soort o nschuld. 
De Olympische tijdre ke ning is immers 
onverwoestbaar. A ls de grote religies is 
het o lympismc crin geslaagd zijn e igen 
kale nder aan te houde n. naast de grego
riaanse. De O lympiade gaat e lke vier jaar 
door. wat e r ook gebeurt. ' De Spele n wor
de n geteld va n 1896. zelfs a ls in het jaar 
van de Olympiade de Spele n nie t hebben 
kunne n plaatsvinden'. schrijft he t Olym
pisch Handvest voor. Zo is het o lympisch 
ritme voor de eeuwigheid ve rzeke rd . 
1916, 1940, 1944 - de grootste catastrofen 
kunnen de wereld treffen. maar de jare n 
blijven 'olympisch·, met of zonder spe len . 
Wat lijkt op een koke tte rie is in werkelijk
heid een greep naar de zin van de geschie
de nis. 

Citius, altius, fortius 
De jezuïe ten-opvoeding van Pierre de 
Coubertin droeg vrucht in de uitbouw van 
zijn olympische beweging. De paralle l die 
Simonnot aanwijst tussen de o pbouw van 

ben d ie Ik be n (Ex . 3. 14) . . 
E n wie zijn nu de leden van dc O lr.n~p1 -
sche pseudo-kerk? He t zijn per dc t1n1t1c 
vrijwilligers, want onder dwang gechJI r~
ligic nie t. Maa r de adepten ondc rs~hc1-
dc n zich van elkaar in twee catcgon ccn. 
Zoals de kerk haar klooste rs heeft voor 
hen die de evangelische voorschriften 
strikte r wille n na leven dan a nderen, zo 
kent ook de sportcultus zijn gcmat_igdcn 
e n zijn fanatici, zijn lauwcn e n vungcn . 
Baron De Coubertin zei he t zo in 1929: 
'Ka n een re ligie overleve n zonder dat er 
zich onde r haar adepte n exccssicvcn e n 
gepassioneerde n bevinden? ( ... ) Het 
is een utopie aan de a tl eue k een gedwo n
gen matiging op te willen _l_cg&cn . H aar 
toegewijde n hebbe n de vnihc1d tot_ het 
exces nodig' . Zo valt he t dan te bcgnJpc n 
dat zo'n twee miljard me nsen op plane
taire schaal lui naar de ve rrichtingen van 
een paar ho nderd ·exccssievcn·_ zi11e_n te 
kijke n: psychologisch e n fys1o log1sch . 
hormo naa l e n, wie weet , mo rgen wel ge
netisch geprefabriceerd to t he t levere n 
van to pprestaties. Abno r~aal. maar 
beide partije n drijven e lkaa r m_naam va~ 
dezelfde re ligie tot deze ho ud mg op: c1-
tius. alt ius. fo rtius ... En wat 1s no r
maal? 

Ee n absurd e n irratio neel gebe uren mid
den in de 20e eeuw. E n d at in een tijdvak 
dat zich ratio neel waant e n na twee we -
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ders . maar nie t minder katho lie k zal zeg
gen : Levenslang zal hij ·de litanieën van 
de spo rtcultus blijven recite ren' . 

Tijdrekening 
De sport a ls re ligie dus, maar dan nie t 
enkel als beeldspraak . Op 4 augustus 
1935 sprak de baron in Berlijn. De stad 
waar het jaar daarop de Spelen zoude n 
wo rden gehouden. E n in een rede die als 
zijn testament kan gelde n (hij overleed in 
1937) predikt hij nog één keer zijn evange
lie . Temidden van de Hitle r-barbarij be
vestigt hij zijn door nie ts geschokte geloof 
in de Olympische cultus. ·De eerste we
zenlijke karakteristie k van zowel het 
oude als het nieuwe olympisme is, dat he t 
een religie is .. .. Ik be n van me ning dat 
ik gelijk heb gehad om van meet af aan 
rondom het hernieuwde o lympisme een 
getransformeerd religieus sentiment 
weer in het leven te roepe n. De sportieve 
religieuze gedachte, de ' re ligio athle tae', 
is zeer langzaam de geest van de deelne
mers binne ngedrongen . . . Maa r a llen 
zulle n er zich beetje bij beetje rondo m 
gaan vere nigen'. 
Pierre de Coubertin als de naïeve profeet 
van een droom die na twee wereldoorlo
gen wel in duigen gevallen is? Maar o p 
de honderdste geboortedag van de baron. 
in 1963, sprak Ave ry Brundage, de toen
malige voo rzitte r van het Internatio naal 
Olympisch Comité, nog even toegewijd 
e n vroom: 'Coubertin heeft met de o lym-
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de Olympische organisatie e n het Vati
caan is werkelijk frappant. Niet a lleen dat 
De Coubertin ook zijn kerklatijn ge
bruikt : C itius, altius, fortius (snelle r, ho
ger, ste rker) - een formule die a lleen in 
he t Latijn magisch klinkt. Maar belangrij
ke r is he t fe it dat zowe l kardinalen als de 
lede n van het IOC bij coöpta tie worde n 
ge kozen . Deze pseudo-pauselijke autori
taire structuur zorgt er onde r meer voor, 
dat het Olympisch instituut o nafha nkelijk 
blijft van nationale be langen . Het IOC 
blijft he t monopolie ho uden van alles wat 
o lympisch heet. De olympische geest o nt
tre kt zich aan a lle exte rne controle. 
Olympus dixit , en ook over de hoogte van 
de te levisie rechten is d an geen discussie 
meer mogelijk. 

Maar als het moet kan de olympische be
weging me t haa r tijd mee: ne t als de ka
tholie ke ke rk ke nt zij van tijd to t tijd haar 
'aggiornimento' .Toen de c is van een ama
te ursta tus voor de deelnemers helemaal 
een aanfluiting was geworde n , stelde het 
IOC de voorwaarden bij . In een schitte
re nde vondst werd een eind gemaakt aan 
bijna een eeuw discussies: ·De Olympi
sche Spelen .. . vere nigen in een open 
e n o npartijdige compe titie de o lympische 
atlete n van alle lande n' . Geen gezeur dus 
verder: wie o lympisch is, wordt gedefi
nieerd door het Olympisch Comité zelf. 
Wat een le f! consta teert Simo nnot : to t 
zo'n tautologie had alleen de God van 
Israël ooit de moed toen Hij sprak : Ik 

re ldoorlogen zijn ge loof in de me nshe id 
verlo re n zegt te hebbe n . Wat is nu de 
kracht van het evangelie van D e Coubc r
tin , dat he t zo o nverwoestbaar lijkt? Voor 
het beantwoorde n van deze vraag staat 
de econoom in Simo nnot op. Hij le idt de 
lezer mee door de geschiede nis van he t 
kapitalisme. naar de tijde n van Pascal. 
Montcsquic u . Adam Smi th e n de oor
sprongen van de politie ke econo mie. Hoc 
dwing je een me ns zonder gewe ld tegen
over zijn medeme ns rechtvaardig te zijn? 
vroeg Pascal. Hij kwam e r nie t uit. Maar 
het kapita lisme gaf uitko mst in d it d i
lemma van macht e n recht : ·Overal waar 
beschaafde zede n zijn . daa r is ha ndel. e n 
waar handel is. daar zijn beschaafde ze
de n·. ontde kte Montesquieu in 1748. Het 
kapita lisme maakt de me nsen vanzelf fa t
soenlijk : ee n scho ft die vandaag zijn kla n
ten be driegt, ka n morgen zijn handel wel 
ve rgete n . 

Ideaalbeeld 

E n zo verschijnt de Ho mo Economicus 
o p het to neel. Een verzonne n ve rschij
ning. maar toch he t ideaalbeeld waa raan 
me n zich spiegelde : de eerlijke. vreedza
me. loyale . betro uwbare kapita list . wiens 
comme rcieel egoïsme e rvoor zorgt. da t 
hij een rechtschape n me ns wordt . E n 
Ada m Smith voegde daar nog aan toe . 
da t het de o nzichtbare hand van de Voor
zie nighe id was. die het profijt van de éGn 
uite indel ijk toch aan alle n te n goede deed 
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