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Het verloste lichaam 
Frits de Lange 

De sportreligie verenigt de tragische bestaanser
varing en de seculiere hellsverwachtlng in een 
meeslepend schouwspel. Frits de Lange schreef 
een kleine theologie van de sport. 

De Olympische Spelen zijn, theologisch gesproken, natuur
lijk meer dan sport alleen. Zij zijn een vorm van heiden
dom. Maar er zijn kwalijker vormen van afgoderij te be
denken. En het christendom kan er ook wat van leren. 
Eens in de vier jaar lukt het de Olympische cultus namelijk 
wel, wat vele kerken elke zondag tevergeefs probe
ren: hij bespeelt virtuoos de snaren van de universele be
staanservaring. Hij belichaamt de dromen en frustraties, de 
angsten en de euforieën van honderden miljoenen mensen 
over de hele wereld. Wie naar de beeldbuis kijkt, het huis
altaar van de Olympische religie, wordt deelgenoot van een 
sacraal drama, met alle riten en mythen van dien. 

Kleine portie geluk 
De sportzenders laten de wereld die de meeste kijkers uit 
eigen ervaring kennen ( een wereld van competitie en pres
tatiedruk) en de wereld die zij zich graag wensen (gelijke 
kansen bij de start, een faire strijd en de euforie van de 
overwinning als zij hebben gezegevierd) naadloos in elkaar 
versmelten. Daarop berust het succes van de sportreligie: 
zij verenigt de werkelijke en de ideale wereld, de 
tragische bestaanservaring en de seculiere heilsverwach
ting, in één wereldomvattend, meeslepend schouwspel. De 
Spelen troosten ons met de illusie dat uiteindelijk de bes
ten kunnen winnen; dat prestatiedrang en teamgeest elkaar 
niet uitsluiten maar veronderstellen; dat er rivaliteit zon
der afgunst mogelijk is; dat iedereen tenslotte, behalve ta
lent en doorzettingsvermogen, ook een kleine portie geluk 
nodig heeft. Een seculiere mensheidreligie waarbij god en 
aanbidder uiteindelijk dezelfde geworden zijn. Zonder al te 
grote heilsverwachting, of het moesten de sneuvelende re
cords zijn die erop wijzen dat er toch vooruitgang in de ge
schiedenis mogelijk is. 
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sport omschrijf ik hier als een sociale praktijk waarbij het 
lichaam va~ ~e deelneme~s tot inz~t gemaakt wordt van 
een ~ompet~tlef spel. Het 1s een ~oc1ale praktijk: zelfs wie 
in ziJn eentje sport, doet dat _altijd voor een denkbeeldig 
pubh~k tegen een. denkbeeldige tegenstander (misschien 
wel zichzelf). Het lichaam sp~elt een hoofdrol, ook bij een 
denksport ~Is schaken. Sport 1s vervolgens competitief, het 
gaat om wmnen en verliezen. Dat onderscheidt sport van 
bijvoorbeeld dansen of vrijen. En tenslotte, wellicht het be
langrijkste kenmerk van sport: het is spel. Spel is een be
langeloze activiteit die alleen omwille van het beoefenen 
zelf waarde heeft. . 
Wie echter zo sport definieert, moet zich in Atlanta en r 
op Wembley in den vreemde wanen. Voor wie sport aller
eerst met spel associeert, heeft de hedendaagse topsport l 
illlillers weinig meer te bieden. De belangeloze belangstel- 1 
ling, het doelloze doel' waarmee de homo ludens zijn spel 
speelt is in de belangenstrijd van sponsors om reclame en 
televisierechten bijna geheel gesmoord. Ook in het Olym
pische spel gaat het om de knikkers. Sport en kapitaal zijn 
mmiddels onlosmakelijk met elkaar verstrengeld. Dat is •. 
wederzijds: niet alleen is sport inzet van commerciële mil
joenenbelangen, maar omgekeerd verschaft de sport op 
haar beurt ook een fatsoenlijk gezicht aan het kapitalisme. 
Het verzoent de harde, darwinistische wet van eten of ge
geten worden in de economie met de egalitaire idealen van 
de democratische cultuur. "De sport lijkt op een soort in
carnatie van de democratie", sprak baron Pierre de Cou
bertin in 1914. "Want zij is bij uitstek de leerschool waar 
zich de onderlinge hulp en de concurrentie, de twee pijlers •· 
van de democratische samenleving, aan elkaar paren". Ge- ' 
lijke kansen in een faire strijd: de suggestie dat onze maat
schappelijke mogelijkheden in principe even gelijk zijn als 
de startblokken van de topatleten verzoent ons met de da
gelijkse struggle for life. Het bedrijfsleven als topsport en 
de manager als atleet; het beeld klinkt tenminste een stuk 
vriendelijker dan dat van de oorlog van allen tegen allen. 

Dikbuikig en kortademig 
Aan werkelijke sport lijkt er zo alleen nog te worden ge
daan in de tweede klasse B van het zaterdagse amateur
voetbal. Daar wordt tenminste nog gespeeld. Ook met li
chamelijkheid heeft topsport in onz~ cultuur in het 
algemeen weinig meer te maken. Sport 1s, behalve voor de 
paar gladiatoren in de ring, die het lichaam als hun 
kapitaal exploiteren, een passief schouwspel geworden 
voor de chips- en bierversli!ldende -~aPJ?.Y cons~er. De 
werkelijke goden bij de atlehs~he stnjd ZIJD en bliJven ook 
n.~ nog, net als in het oude Gnekenland, de toeschouwers: 
ZIJ zitten nu echter niet meer op de Olympus, maar hangen 
op de bank voor de buis. Het zijn de sportievelingen van 
nu, maar enige dat bij hen beweegt zijn de oogleden en de 
slokdarmen. Al nemen deze televisie-kij~ers straks na twee 
doorwaakte weken dikbuikig, kortademig, met hoge ?loed
druk en met een gevaarlijk cholesterolgehalte afscheid van 
Atlanta, toch hebben zij voor hun gev~el . aan sport ge
~aan. En hebben ze geen gelijk? Sport 1s m onze cultuur 
ltllmers geen activiteit die je moet doen, maar een ~y~bool 
~aaraan je moet participeren, een sacrame~~ dat e1 aam 
18 omdat anderen er plaatsvervangend voor lijden. kr' . k 
Een theolo . e van de sport begint dus met cultuur it1e . 
Zo Was hefvroeger ook. Het christelijke verzet t~gen de 
Olympische S elen (ze werden vanaf 776 v?or Chnstus ~e-
8Peeld I? 394 a Christus door keJZer Theodos11;1s 
Verbode:a;!s i~ 189/ werden ze door Pierre de Coubertm 
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voor het eerst weer 
t ti 

georg · 

:e~ e gehmotiveerd door ~1seerd) werd niet in eerste iD· 

. van et christendom e vermeende lichaamsvijandis· 
het 
\\' speJ· h 
e innen, hebt· verzacht de zede 

v~g van het eerste gebo , ?1aar door zorg om de hancJha· 

VIJfde gebod ('Gij zult ~ ( Geen andere goden .... ') en bet 

ter er~ van de Oly:mpisc%et doden ... '). De Spelen werdeD 

vecht m de gladiatoren · e goden gehouden en menig ge· 

Ik _denk dat sport no nng had een dodelijke afloop. . 

J en sport k J~ soms kilJer's . ~- Om e~n spel te kunnen 

ang gen W1Jt kan is er o mstmct nodig. Maar wie dat in 

IIJisschieieg zegt; •~oetbaJ~sstraat v~n verlost. En wie maar 

Jes krijgt EOok voor dat d oorlog ' zorgt er op den duur 

. chte sport redu e oorhog wat meer voetbaltrek-

tenum gemeten kan ,;
0
~teeds aan dit religieus-ethische cri· 

leen maar sport als ze ~en .. In ~e eerste plaats: sport is al· 

~de!.5 wordt zij afgoJ'~arr ruet meer dan sport wil zijn, 

tmg ZIJ~ van de religie d IJ. Dus s_port mag geen voortzet

dere middelen maar • ' e economie of de politiek met an· 

geloze belang' van hls een spel met het intrinsieke belaD· 

teveel op het spel staett g_espeelde spel zelf. Als 'daarbij 

Kerk ceert oe dan ook het geweld. 

12 er van de ziel 
en theoJo . 

Ven st g1e van de s k 

a • IS het geen spel meer. Het spel 

denk ~=r ~aar zal zich po~~ p~\t:cfer niet bij kritiek blij

de sche ~o n theologie het bes~ lf: moeten ontvouwen. Ik 

Waarbï iPmg_. Ik omschreef sp s ~ ~ zal kunn~n zetten bij 

Wordt 1 et lichaam van de de oln een 5?C1ale praktijk 

d van een com . . e 1:mers tot mzet gemaakt 
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_us. En wie theolo ~et1t1ef spel. Wie aan sport doet s elt 

e~ngd. Wie iets te VJ;;~! :esftproken speelt, viert de 'sl:ep-

n e tijd en het ee treedt even buiten de druk 

r oals het is. Er h ~ewone l_even en celebreert het bestaan 

uxe kan men . oe even mets. Dat moet wel kunnen Dre 

~~lijk van de :i~hl illeen veroorloven _als de druk ook ·wer-

21Jn positieve we e d a!1· Van~ar dat m de bijbel ondanks 

sport wordt V aa{ enng van lichamelijkheid, zo ~einig ge

de hardlo e~ ee __ °!eer dan _de terloopse vermelding van 

Samuel 2)B) taeJ, s!1elvoetJg als een gazel in het veld' (2 

4:28) en ~edl · en(Jwist 'Yel van renpaarden (1 Koningen 

les. Het v ope~ erenua 12:5), maar dat was dan ook al

geJoos aa~l! I:CJe~ had teveel sores aan zijn hoofd, om zor

Testament is ~e ; J~ t~ kunnen deq,ken. In het Nieuwe 

schouwers (e , e lkerustische ~edloop, compleet met toe

kend en wo van getwgen') en erekrans wel be

chaa ' maf' dan alleen als beeld. Terwijl omgekeerd de li-

. het m~cu tuur van de Griekse leisure class, die vandaag 

d ug;verseJe f!10del yoor sport geworden is, bedacht is 

(
~or ) osofen die het lichaam soms als 'kerker van de ziel' 

h 
ato beschouwden! Maar zij hadden ook niets aan hun 

oofd. 

Ook al_ kw!lm het er in Israël nauwelijks van: doel van de 

scheppmg is en blijft in de bijbel de sabbat, de utopie van 

~et emdeloze spel van het genieten. Dat betekent voor het 

lichaam ook dat het zich niet alleen hoeft te laten afbeulen 

~ aar dat het ook _van zichzelf en dat van anderen mag ge: 

me~en. De sport 1s één manier om van lichamelijkheid te 

gemeten. Anders dan in de seks of de dans is de lichame

Jij kheid hier echter publiek en competitief Het lichaam, en 

wat het presteren kan, heeft ook hier waarde op zichzelf. 

Wie voetbalt, tennist of fietst gebruikt zijn lichaam anders 

dan een timmerman zijn hamer. Het gebruik van het li

chaam in de sport deelt in het spelkarakter van het spel: 

het bezit een belangeloze waarde, een doelloos doel. Het is 

mooi meegenomen dat sporten (soms) gezond blijken te 

zijn; maar _essent~eel voor het sportkarakter ~~an is .-~et 

niet. Wie zich al Joggend afbeult alleen voor ZIJD conditie, 

sport niet. Wie zijn zoontje op judo stuurt om hem voor de 

maatschappij te harden, stuurt hem op een cursus zelfver

dediging maar niet op judo .. Het licb~am is meer dan een 

instrument; het is een st~Je scheppmg dat t:~ ~ag we

zen. Laat het er dus maar ZIJDi _en la~~ het daarbIJ ZI~h maar 

ontplooien en in speelse wediJver ZIJD beste beentJe voor-

zetten. moet zichzelf weten te relativeren, anders wordt het een 

complete levensbeschouwing, met alle absolutistische trek

ken van dien. Wie niet na afloop kan zeggen: 'H et was 

maar een spelletje', heeft niet aan sport gedaan. In de 

tweede plaats k~nnen w~ _van het vroeg-christelijke verzet 

tegen de Olr_m1?1sche religie ler~n dat sport alleen sport is, 

als ze daarb1J memand opzette_liJk schade toebrengt. Kooi. 

vechten kan dus niet, boksen 1s. een randgeval. Natuurlijk 

moeten we over de gevoelens __ die op het sportvel~ boven

komen niet al te rozig doen. B11 ~port. hof en alle~lei sportie

ve deugden als team-geest, eerl11khe~~. mcassenngsvenno-

sacraliteit 
· karakter van de performance verleent a~n de 

en, moed. Maar sport is ook een m~er om gevoelens van 

f essie, wraak en vergelding te kana~seren en te sublune. 

rfn. In een goede ~port gebeurt da!. ieweld geweld100s. 

n ~t is een gelu.Jck1g maatschappeliJk neven-effect van 

}Iet publieke n een welhaast liturgisch karakter. Die re

sp~rt ond~:t~sse ma het ook best heb'?en. Het. i~ wel wat 

Jig1euze WIJ~m!acrafiteit die de Olympische religie aan de 

anders dan e t ook al beeft het er soms w~~ van. Er 

topspo~t verleene; n stukje schepping ve~goddeliJ.kt, maar 

wordt 1mrneJs § hepper wordt in het gemeten geeerd. 

omgekeerd, .. e c baal over lichaam en spel kan echter 

Een christel1Jke ver 
----.....--------:~:-r,:--:~~ 
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l. h ·1n meerdere woorden, over scheppmg spreken. 

. van het verloste lichaam. ~iet de kracht maar de fra• 
g\~fl\ ervan zet in het evangehe de toon. En het gewelc 
güitei ee het breekbare lichaam, dat van Jezus zelf, ten• 
...iaarfltwordt geknakt. 

u-nanusc , 
· kl · k t ·t h · 

1
• • b eld met behulp van die ass1e e n s se eppmg, 

-11voor e 
k h · • . 

al l Ss·1ng Want niet alleen de rac ten compet1V1te1t, 

ver o • 
• h 1· h · 

ok de zwakheid en kwet~?aar~e1d van . et ic aam, met 
s\otte wordt later als de vleesgew~~~en God zelf, ~e g~~n
Jeius erde Christus, aanbeden. H13 1s, zegt de chnsteli3ke 
cartl\ e als de Opgestane Heer zelf het verloste lichaam 
tradid~ ~chepping. In de euc~aristie worden men~e~ de.~lg~
"an t aan dat lichaam, het Lichaam van God. 'Dit 1s nu1n h
noo atD neemt eet en gedenkt .. .' Een metafoor natuurlijk, 

\\een zijn vitaliteit, ook 211n blinde pa~1e en machtswe\-
ust, zijn ziekte, verval en dood me~den nch ~~n het woord. 
~ij moeten een duidelijke plaats m h~t rehg1euze verhaal 
~ijgen om daar niet later onderhuids te gaan spoken. 
:-let lichaam is niet enkel lust, maar even vaak een last. Het 
n oet niet alleen worden gevierd, maar ook warde~ 
verlost. En, in het uiterste, moeten we soms van het h
chaam zelf worden verlost omdat het oud is en verva\\en, 

c'na .;.,at voo~ één. Het christendom is daarmee welhaast 
tnaar eest lichamelijke religie geworden die er bestaat. Een 
de ~e echter waarin de val en de verlossing van het li-
11~ meest~l meer centraal staan dan het blote, vitale feit 
c 3 

zijn schepping. Dat is niet zo vreemd. Vanuit het ge
"~ntspunt van de sport alleen is het misschien wel wat een
i~~ dig De sport wil in het centrum van de schepping staan 
7.IJ ni~t aan de rand, en daarin heeft zij , als sport, gelijk. 
Maar dat is nu eenmaal niet het enige perspectief 

of ziek en ontluisterd. ln het verhaal van de levenspraktijk 
van Jezus krijgt deze elementaire bestaanser~~-ring met 
het kwetsbare lichaam een plaats. Even wezenh1k voor Je
zus' betekenis als z'n vertellingen zijn ook z'n 
genezingen en maaltijden. Zijn heling van ge~chonden li
chamen, rijn open tafelgemeenschap met de uitgestotenen, 
dat zijn de sociale praktijken waar hij rijn bestaan aan gaf. 
Heel lichamelijk allemaal, maar dan wel wat anders dan 
in de atletiek. Dat komt omdat bij Jezus niet de lichame
lijkheid als zodanig wordt gevierd. Bij hem gaat het om de 

van waaruit het leven moet worden beschouwd. 
0 

,. F. 4t Lange Is hoog\enar ~heologie aan 4t lt.ijksuniveniteit vu Groniqea ea 
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Sport gaat nergens over 

\ ----.-e-en_e_n_t_e,-1-o-,g---l Sport wordt noo\t een relig\e. Maar het \s wel\\cht 

sen vertegenwoordigers van landen en de inzet is: niets. Of 
op zijn hoogst een relatief klein geldbedrag. De '! olkskrant 
schreef dat tennissers niet eens hun veters stnkken voor 
b.et bedrag dat het NOC in het vooruitzicht stelt voor een 

· ~\ we\ een sterk re\ig\eus gek\eurd cement. Er \s niet 
'· vee\ anders dat de were\d een beetle b\l elkaar 
:\ weet te houden, meent Meerten ter Borg. H\l pro-

-\ beert tervente tegenstanders en scept\c\ van de 

\

Olympische Spe\en te verzoenen met hun \ot van 
de komende t\\d. 

Er zijn _mensen die zich ergeren aa~ een verschijnsel als de 
~ O_lymp1sche Sp~len, aan de overkill aan media exposure 

gouden medaille. 
. 

~ij de topsport kunnen me~~en ~:Un ide~titeit heel mt~n: 
sief beleven, positief: wat ziin w11 superieur, en negatiet 
Wat zijn zij (vergeleken bij ons) waardeloos. Mensen k~
nen al hun agressie leggen in het onderste1:men van d~ ~1-

&en ploeg. Wanneer de strijd gestred~n 1s, en de elgen 
Ploeg heeft gewonnen, dan kan men z~ch vervolg~ns nog 

\ 

d1e een dergeh1k. spor~spektakel krijgt en aan de verre-
gaande coromerc1alisenng ervan. Die mensen hebben het 

\ 

zwaar. Ze kunnen deze weken geen pakje sigaretten, flesje 
bi.er, candybar, kleuren-fi\ropje of hamburger aanschaffen 
of ze ".'orden met koeie_n van letters geconfronteerd met 
het ob1ect van hun walgmg. Iedere giro-afschrijving atten-

e~ns helemaal te buiten gaan aan het V\eren van d1e over
winning. Bijvoorbeeld door ladderzat, claxonerend dor d~ 

stad scheuren Bij verlies is er de totale overgave a~~ e e\
~en rouw. In beide gevallen kan men zijn gr00the~ tof~ 

1
~ 2.iin mildheid jegens de tegenstander. Me~ kan em ~ -
kteren, als men verloren heeft. En, heeft hi1 verloren, an 
ÖJ.an. tnen hem prijzen als een goede verliezer' als ee; waark 

1 deert hen erop dat hun bank tevens mede-sponsor i.s van 
• de klei.duivendelegatie naar het grote sportevenement. Als \ 

ze be~ine t~nken lopen ze het gevaar per ongeluk twee 
kaart1es te wmnen voor het polsstok-hoogspringen. \ 
Bij de Olympische Spelen ~aat het om topsport. Topsport 

. betekent: vee\ kabaal om mets. Het gaat om rivaliteit tus-

g tegenstander. Heeft de strijd om welke reden a~o 
aatll.eiding gegeven tot onbehagen, dan kan men ~at a en
telen op d t . ndebok'·en· de sche1dsrechter 

end e wee eeuwige zo " · 
ecoach. 

Niet pompeus genoeg nij de aanhangers wordt hierbij het zelfgevoel ~ergroot; 
%\ ontstaat onderlinge solidariteit. Omdat men nch heeft 

~'~ ·~ . .. · ~ · • 
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