


‘If you have a body, you’re an athlete’.1 Deze quote van Bill Bowerman, één van 
de medeoprichters van Nike Inc., omschrijft wonderwel de hedendaagse 
verhouding tussen sport en lichaam. Omdat ‘sport’ vandaag de dag zo’n ruim 
begrip is en aangezien ieder van ons beschikt over een lichaam, kan iedereen 
die beweegt als atleet worden bestempeld. Dat er ooit anders werd gedacht 
over de relatie tussen sport en lichaam is evident. Elk lichaam situeert zich 
immers niet buiten maar juist binnen een specifieke cultuur. Elke invulling van 
begrippen als ‘sport’ en ‘lichaam’ is dan ook onderhevig aan bredere maat-
schappelijke ontwikkelingen. Vertrekkend vanuit de rijke collectie van het 
Sportimonium zullen we in dit artikel die wisselende visies trachten te schetsen 
vanuit een historisch-cultureel perspectief.2 Aan de hand van een tiental 
objecten die elk iets vertellen over de relatie sport en lichaam duiden we de 
belangrijkste ontwikkelingen aan. Daarbij willen we de lokale historicus enkele 
handvaten en invalshoeken aanreiken die toelaten om zelf aan de slag te gaan 
met het sporterfgoed van de eigen stad of gemeente.

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Bezig zijn met het eigen lichaam is een activiteit van alle tijden en culturen. De 
vroegste sporen van lichaamscultuur – de zorg voor het eigen lichaam – vinden 
we terug bij de oude Grieken die veel belang hechtten aan de ontwikkeling van 
een atletisch lichaam.3 Reeds vanaf hun veertiende levensjaar trokken Griekse 
jongelui dagelijks naar het gymnasion waar ze naakt (gymnos) en van kop tot 
teen bedekt onder een laag olie hun lichaam trainden. “Je zal je glanzend en vol 
bloei oefenen in het gymnasium (…), dan krijg je voorgoed een glanzende borst, 
de huid gezond, de schouders fors, de bips mooi en rond (…)”, schreef de 
Griekse dichter Aristophanes al in de vierde eeuw voor het begin van onze 
jaartelling.4 In de Romeinse tijd dienden de gymnasia echter plaats te ruimen 
voor de thermae of badhuizen.5 Anders dan in de gymnasia, waar het lichaam 
vooral werd getraind en gehard, stond hier het lichamelijk genot centraal. Toch 
bleef er nog eeuwen een ‘gymnische subcultuur’ bestaan. Het was nu eenmaal 
‘bon ton’ om Grieks te spreken en Grieks te bewegen. In de katholieke 
 middeleeuwen werd het lichaam echter taboe verklaard en moesten ook de 
badhuizen hun deuren sluiten.

Pas in de negentiende eeuw ontstond er opnieuw een toenemende belang-
stelling voor het lichaam. Onder invloed van het moderne Verlichtingsdenken 
en de industriële revolutie heerste er een alomtegenwoordig geloof in de 
maakbaarheid van de mens en dus het menselijke lichaam. Men zag het 
lichaam als een machine. Met de herontdekking van het lichaam beleefde ook 
de sport in de negentiende eeuw een enorme opwaardering. Via de sport is het 
menselijk lichaam immers volledig maakbaar. 

1 Deze woorden van Bill Bowerman maken 
vandaag deel uit van Nike’s mission 
statement, te lezen op de officiële website 
van het bedrijf: www.nike.com.

2 Het Sportimonium vzw, gelegen te Hofstade, 
is het museum van de sport en de bewegings-
cultuur. Als museum stelt het zich tot doel om 
het sporterfgoed van België te verzamelen,  
te bewaren, te bestuderen en te ontsluiten via 
permanente en tijdelijke tentoonstellingen. 
Het Sportimonium is naast een museum ook 
een expertisecentrum inzake het sport-
verleden van België. Het wil een forum 
vormen waar de sport- en erfgoed wereld 
elkaar kunnen ontmoeten. 

3 Deze paragraaf is gebaseerd op het 
themanummer ‘Sport en Lichaamscultuur’ van 
het (voormalige) tijdschrift Sportimonium 
(2005). Vooral uit het artikel ‘In Vorm!’ werd 
veel informatie geput: C. Schwartz, ‘In Vorm! 
Het Fitnesscomplex vroeger en nu’, Sport en 
Lichaamscultuur (themanummer 
 Sportimonium) (2005), 61–64.

4 Aristophanes, Wolken, vv. 1002-1013, 
geciteerd in: D. Vanhove, ‘Het Gymnasion’,  
in: D. Vanhove (red.), Sport in Hellas. Van Spel 
tot Competitie (Gent 1992) 57–77.

5 Schwartz, ‘In Vorm!’, 61–64.

Sport in beweging
Wisselende visies op sport en lichaam

Bregt Brosens

Foto links: Grammofoonplaat, Jane Fonda’s 
Workout Record, 1961 (collectie Sportimonium).
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De eerste sporen van georganiseerde sport (ook in België) leiden naar het begin 
van de negentiende eeuw, en meer in het bijzonder naar de gymnastiek. Om 
het evenwicht tussen de geestelijke en lichamelijke vorming te herstellen, 
ontwikkelden de filantropijnen, een groep Duitse pedagogen, rond 1800 een 
bewegingssysteem dat ze ‘gymnastiek’ noemden en dat bestond uit lichaams-
oefeningen die aansloten bij dagelijkse bewegingen zoals springen, balanceren 
en klimmen.6 Aangezien de opkomst van de gymnastiek samenviel met de 

industrialisatie ontkwam ook zij niet aan de mechanisatietrend die in de 
 negentiende eeuw woedde. Voor de uitvoering van die oefeningen werden 
toestellen ontwikkeld zoals klimladders, klimtouwen of evenwichtsbalken. 
Afhankelijk van de interpretatie en de doelstellingen, evolueerde de gymnastiek 
van de filantropijnen tot verschillende gymnastiekmethodes. In België volgde 
men vooral de Duitse en de Zweedse methode.

Veel scholen gaven de voorkeur aan de Zweedse gymnastiekmethode. Deze 
methode, vooral bekend door de Zweedse wandrekken en banken die nog 
steeds gebruikt worden en ook in het Sportimonium te bezichtigen zijn, was 
hoofdzakelijk gericht op het bekomen van een mooie houding en een goede 
gezondheid. Ze omvatte strakke houdingsoefeningen die men zonder of met 
een beperkt aantal toestellen kon uitvoeren. De Duitse methode daarentegen, 

De eerste sporen van 
georganiseerde sport (ook in België) 
leiden naar het begin van de 
negentiende eeuw, en meer in het 
bijzonder naar de gymnastiek

Zweedse banken (collectie Sportimonium).

6 C. Schwartz, ‘Sporten en Sporters’, in: W. De 
Bondt e.a. (reds.), Sportimonium. Stilstaan bij 
beweging (bijdrage Openbaar Kunstbezit 
Vlaanderen) (Antwerpen 2007) 10–23.
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bij ons beter bekend als ‘turnen’, oefende in hoofdzaak kracht en behendigheid 
aan speciaal daarvoor ontworpen toestellen. In de permanente collectie van 
het Sportimonium prijkt een Happels turnpaard, waarschijnlijk het laatste op 
Belgische bodem, dat nog werd gebruikt tijdens de eerste internationale 
turnkampioenschappen in 1903 te Antwerpen. Het werd in 1874 ontworpen 
door Jacob Happel (Mainz 1833 – Antwerpen 1916), één van de invloedrijkste 
turnpioniers in ons land. Deze uit Duitsland afkomstige turnexpert beschouwde 
het oefenen aan toestellen als onontbeerlijk voor de harmonische ontwikkeling 
van het gehele lichaam, vooral om de eenzijdigheid van de dagdagelijkse 
houdingen en bewegingen tegen te gaan.7 In 1865 kwam Happel aan het hoofd 
van de eerste Belgische turnvereniging, ‘la Société de Gymnastique et d’Armes 
d’Anvers’ (1839) te staan en startte hij met de publicatie van het eerste 
 Belgische turntijdschrift ‘Le Gymnaste belge’, dat het officiële orgaan werd van 
de pas opgerichte Fédération belge de Gymnastique / Belgische Koninklijke 
Turnbond (1865). Het archief en de uitgebreide bibliotheek van deze sport-
federatie, de oudste van België, worden bewaard in het documentatie centrum 
van het  Sportimonium. Behalve boeken omvat ze een rijke verzameling aan 
tijdschriften. Het Duitse turnen kende immers zo’n grote aanhang dat overal te 
lande lokale turnkringen het licht zagen die, onder invloed van de verzuiling, 
bovendien vaak politiek gekleurd waren. Tijdschriften bevatten dan ook niet 
alleen een schat aan informatie over de geschiedenis van een club, maar 
vormen eveneens een bril waardoor naar de (politieke) geschiedenis van een 
stad of gemeente kan gekeken worden.

Behalve de gymzalen waar aan turnen of gymnastiek werd gedaan en die 
focusten op gezondheid, doken rond 1900 ook de eerste ‘écoles de culture 
physique’ en dito tijdschriften op, waar de schoonheid van het lichaam op de 
eerste plaats kwam. In deze ‘écoles’ nam de esthetische vorming van het 
lichaam een bijzondere plaats in.8 Om het ideale lijf te modelleren, grepen de 
zogenaamde culturisten terug naar beelden uit de Griekse Oudheid en 

7 P. Delheye, ‘Happels turnpaard gestald in het 
Sportimonium’, in: W. De Bondt e.a. (reds.), 
Sportimonium. Stilstaan bij beweging 
(bijdrage Openbaar Kunstbezit Vlaanderen) 
(Antwerpen 2007), 19.

8 Schwartz, ‘In Vorm!’, 61–64.

Trektoestel développeur olympic, jaren 1950 (collectie Sportimonium).

Happels turnpaard, ca. 1900 (collectie  
Sportimonium).
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 ontwikkelden ze een methode met halters en allerhande rek-, trek-, hang- en 
spantoestellen, zoals de ‘développeur olympic’. Met dit fitnessapparaat, dat 
men bijvoorbeeld aan het ene uiteinde aan de deurstijl kon vastmaken, zou 
men binnen de kortste tijd het uitzicht van een olympische atleet krijgen. In  
de ‘écoles de culture physique’ waren twee trainingssystemen van kracht. 
Sommigen propageerden de Engelse Sandow-methode, die focuste op een 
groot spiervolume en daardoor beschouwd kan worden als de voorloper van 
het bodybuilden. Anderen  propageerden de Franse Desbonnet-methode, die 
het motto ‘santé=beauté’ huldigde en veeleer gericht was op een harmonische 
vorming van het lichaam. De methode Desbonnet ging ervan uit dat een 
gespierd en afgetraind lijf de weerspiegeling vormde van een gezond en  
fit lichaam. 

Ook in België kreeg het culturisme snel voet aan de grond. Reeds in het 
interbellum werden er ‘écoles’ opgericht te Brussel, Luik, Gent en Oostende,  
al expandeerde het culturisme in België pas echt na de Tweede Wereldoorlog.9  
In 1946 richtten pioniers als Georges Dardenne (1922–2011) en Prosper  
Craeye (?) ‘Le Mouvement culturiste belge’ op, die zich tot doel stelde om de 
hele natie sterk te maken. Om hun ideeën en methoden ruim te verspreiden, 
gaven de culturisten diverse  tijdschriften uit met veelzeggende titels als 
 ‘Apollon’ en ‘Muscles’.

In de tweede helft van de twintigste eeuw werd bewegen in functie van 
gezondheid steeds belangrijker.10 De vaststelling dat de conditie van de mens 
verminderde en dat bewegingsarmoede mee aan de basis ligt van hart- en 
vaatziekten, osteoporose en stress, deed in de jaren zeventig de alarmbel 
luiden. In de overtuiging dat rust roest en dat sport gezond maakt, nam ook  
de overheid initiatieven om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen.  
Eén hiervan was de realisatie van fit-o-meterparcours door het toen pas 
 opgerichte Bloso (weldra Sport Vlaanderen).11 Met succes, want twintig jaar 
later bleken er in 192 Vlaamse gemeenten reeds een 308 fit-o-meters in 
gebruik te zijn.12 Radio en televisie droegen ook hun steentje bij met 
 gymnastiekprogramma’s en bedrijven lanceerden ‘pauzegymnastiek’ in de 

9 P. Delheye, ‘“Pour devenir fort et le rester”.  
Een interview met Georges Dardenne, 
toonbeeld van het culturisme in België’, Sport 
en Lichaamscultuur (themanummer 
 Sportimonium) (2005) 68–71.

10 C. Schwartz, ‘Citius, altius, fortius. Wereld-
sterren, fitness en volksporten’, in: 
 Sportimonium. Stilstaan bij beweging 
(bijdrage Openbaar Kunstbezit Vlaanderen) 
(Antwerpen 2007) 26–28.

11 Bloso werd opgericht in 1969, precies met het 
doel om via campagnes en projecten 
sportbeoefening en lichaamsbeweging onder 
de Vlaamse bevolking te promoten.

12 A. Van Lierde, A. Colpaert, J. Mahy, H. Mertens 
en H. Van der Aerschot, ‘Sportpromotie in 
Vlaanderen (van 1970 tot 2006)’, in: P. De 
Knop, J. Scheerder en H. Ponnet (reds.), 
Sportbeleid in Vlaanderen, Volume I: Trends, 
visies, cases en cijfers (Brussel 2006) 75–81.

Sandow’s ‘Illustrated Chart of Home Exercises’ (collectie Sportimonium).

Cover van het tijdschrift ‘La Culture Physique’ 
(collectie Sportimonium).
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In de overtuiging dat rust roest en 
dat sport gezond maakt, nam ook 
de overheid initiatieven om zoveel 
mogelijk mensen in beweging te 
krijgen. Eén hiervan was de realisatie 
van fit-o-meterparcours door het 
toen pas opgerichte Bloso

Bloso fit-o-meter (collectie Sportimonium).
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overtuiging dat een fitte werknemer beter werk aflevert.13 In het Sportimonium 
wordt een kleine collectie audiovisueel materiaal gaande van foto’s tot lp’s met 
bewegingsoefeningen voor in de huiskamer bewaard. Veel historisch onderzoek 
werd op dit terrein vooralsnog niet verricht. Nochtans moeten veel mensen 
met dergelijke initiatieven in contact zijn gekomen, want de inspanningen die 
de overheid zich vanaf 1970 heeft getroost, hebben hun vruchten zeker 
afgeworpen. Al was zelf sporten en gezond leven nog niet zo’n maatschappelijk 
thema als vandaag, geleidelijk hebben al deze initiatieven toch een zekere mate 
van bewustwording weten te genereren. Mensen sporten vandaag om 
 verschillende redenen, maar de meest voorkomende verklaring is wel nog 
steeds om ‘gezond te zijn’. Tegen het einde van de twintigste eeuw is sport dan 
ook geëvolueerd van een aanvaard tot een normatief gedrag.14

Sport voor allen!
Vanaf de jaren 1960 voltrok zich een ware democratisering van de sport.15 De 
invoering van de vijfdagenweek, de stijgende levensstandaard en de vrouwen-
emancipatie droegen bij tot de onstuitbare culturele opwaardering van de 
sport. Was sport aan het begin van de twintigste eeuw nog uitsluitend een 
tijdverdrijf voor rijke heren, dan werd sport nu ook een populaire vrijetijds-
besteding van de gewone man. Lokale besturen zagen zich dan ook gecon-
fronteerd met een stijgende vraag naar sportinfrastructuur en speelden hierop 
in.16 Vanaf het begin van de ‘golden sixties’ werden er op Vlaamse bodem dan 
ook in toenemende mate nieuwe sportaccommodaties opgericht. Eerst 
schoorvoetend in de steden, maar tegen het begin van de jaren 1970 
 culmineerden deze initiatieven in een ware bouwwoede van  overdekte 
 zwembaden ingericht door de lokale overheden. Een decennium later werd 
eenzelfde evolutie opgemerkt inzake de bouw van sporthallen. Tegelijkertijd 
werden er belangrijke inspanningen geleverd door de  particuliere (sport)sector. 
In clubverband werden tal van kleinschalige, relatief gemakkelijk te bouwen 
sportvoorzieningen gerealiseerd, zoals voetbal- en tennisterreinen, clublokalen 
en specifieke sportlokalen. Dit alles onder invloed van een wijzigend en meer 
democratisch sportlandschap.

Dat (openbare) sportaccommodaties een interessante invalshoek kunnen 
vormen voor lokaal heemkundig onderzoek behoeft weinig betoog. Als lokaal 

13 R. Thys, ‘Turnen op radiogolven. Conditieoe-
feningen op de nationale radio (1930–1985)’, 
Sport en Lichaamscultuur (themanummer 
Sportimonium) (2005) 65–66.

14 J. Scheerder en M. Van Bottenburg, ‘Sport 
light. De opkomst van lichte organisaties in de 
sport’, in: B. Pattyn en B. Raymaekers (reds.),  
In gesprek met morgen. Lessen voor de 
eenentwintigste eeuw (Leuven 2010) 
89–120, daar 95; B. Vanreusel, Sportdeel-
name en sociale verandering (Rapporten van 
de Onderzoekseenheid SOCK 7) (Leuven 
1987) 39–40.

15 Schwartz, ‘Sporten en Sporters’, 18–20.

16 M. Van Espen, ‘Trends inzake sportinfrastruc-
tuur’, in: P. De Knop, J. Scheerder en  
H. Ponnet (reds.), Sportbeleid in Vlaanderen, 
Volume I: Trends, visies, cases en cijfers 
(Brussel 2006) 127–131.

Pauzegymnastiek (collectie Sportimonium).
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ingebedde plaatsen van verbroedering verenigen ze op regelmatige basis 
dorps- of regiogenoten uit verschillende sociale lagen van de bevolking en hun 
verhalen op of langs het sportveld. Toch is er nog maar weinig onderzoek 
verricht naar de geschiedenis van deze bouwwerken, in hoofdzaak omdat een 
dergelijk onderzoek zeer tijds- en arbeidsintensief is. Heel wat interessante 
informatie hierover is te vinden in gemeentearchieven, al moet er ook 
 gesnuffeld worden in de archieven van de verschillende clubs die van de 
betreffende accommodatie gebruik maakten en/of maken. Aangezien de 
archieven van deze laatste doorgaans minder goed ontsloten en toegankelijk 
zijn, is dit geen evidente klus. Dat is jammer want precies hun democratisch 
karakter maakt van deze plaatsen ideale spiegels waardoor naar het lokale 
verleden kan gekeken worden en waarmee het democratiseringsproces van de 
lokale bewegingscultuur geschetst kan worden.

In zijn beschrijving van het sportlandschap aan het einde van de twintigste 
eeuw noemt Crum dit fenomeen ‘de versporting van de samenleving’.17 Binnen 
deze trend onderscheidt hij echter twee tegengestelde tendensen. Enerzijds is 
er volgens hem sprake van een tendens tot ‘versporting van de sport’. Hiermee 
doelt Crum op de verdergaande institutionalisering en  vercommercialisering 
van de sport zoals we die herkennen in internationale sportevenementen als de 
Olympische Spelen, de Wereldbeker Voetbal of de Davis Cup. Anderzijds erkent 
Crum de lijn van de ‘ontsporting van de sport’.  
Dit proces laat zich duidelijk van de eerste ontwikkelingslijn onderscheiden  
daar de ontsportingstrend zich afzet van de kenmerkende principes van de 
moderne sport zoals wedijver, objectiviteit, specialisatie en kwantificering.18  
De ontsportingslijn dient dan ook in de eerste plaats geïnterpreteerd te worden 
als een reactie op de versportingstendens. De kritiek van de ontsportings- op 
de versportingslijn richtte zich voornamelijk op het prestatieprincipe van de 
topsport en was in feite de aanzet tot de democratisering van de sport, waaruit 
onder meer de ‘Sport-voor-allen’-beweging ontstond. 
Crum duidt echter nog een tweede belangrijke katalysator van deze ontsportings-
lijn aan, namelijk de postindustriële herontdekking van het lichaam en de 
postmateriële opwaardering van lichamelijkheid.19 In een samenleving zonder 
samenhangend universeel model, is het eigen lichaam de enige tastbare en 
zichtbare zekerheid geworden.

‘In onze cultuur lijkt de lichamelijkheid welhaast in alle opzichten het 
volle pond te kunnen krijgen. (…) Ook in de bewegingscultuur doet deze 
verzinnelijking zich voor. In hoog tempo ontwikkelden en ontwikkelen 
zich nog steeds bewegingssubculturen, waarin niet (zoals in de 
 prestatiegerichte sport) de disciplinering van het lichaam-instrument, 
maar de intensivering van de lustvolle lichaamservaring centraal staat’.20

17 B.J. Crum, Over Versporting van de 
Samenleving. Reflecties over Bewegings-
culture Ontwikkelingen met het Oog op 
Sportbeleid (Haarlem 1991).

18 Voor een beredeneerde definitie en kritische 
studie van de kenmerken van ‘moderne’ sport 
verwijzen we u graag door naar het 
toonaangevende werk van de Amerikaanse 
sporthistoricus Allen Guttmann: A. Guttmann, 
From Ritual to Record: The Nature of 
Modern Sports (New York 2004).

19 Crum, Over Versporting’, 2.

20 Ibidem, 3.

Vanaf het begin van de ‘golden 
sixties’ werden er op Vlaamse 
bodem dan ook in toenemende 
mate nieuwe sportaccommodaties 
opgericht
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De gangbare bewegingscultuur aan het einde van de twintigste eeuw berust 
niet langer op waarden als prestatie en concurrentie, maar gedijt op het ritme 
van de sensatie en het plezier.21 Via het leveren van fysieke inspanningen streeft 
de hedendaagse sporter de vervoering van het eigen lichaam na. De directe 
zintuigelijke genoegens staan voorop. Al vallend, glijdend en zwevend 
 manifesteert het lichaam zich ten bate van ervaring, pret en lust. Dat verklaart 
de populariteit van (extreme) sporten als skaten, skiën, (kite)surfen, berg-
beklimmen en diepzeeduiken. ‘Glijsporten’ die ook in de permanente collectie 
van het Sportimonium hun sporen hebben achtergelaten.22 Centraal bij dit 
snelheids-, val- of glij-plezier staat de kick: het plezier van de pure lichamelijke 
overstimulatie waarnaar de postmoderne, individuele sporter op zoek is. 
Voortaan geldt in de samenleving niet meer ‘big is beautiful’, maar ‘quick is 
beautiful’, waarbij collectief gestreefd wordt naar de individuele kick.

Het eigen lichaam op één
In een samenleving zonder samenhangend universeel model is het eigen 
lichaam een belangrijke bron geworden van maatschappelijke erkenning en 
zelfrealisatie. Met de moderne opwaardering van de eigen lichamelijkheid en 
het daaraan gebonden zelfverwerkelijkingsideaal wordt vanaf het einde van de 
twintigste eeuw een tendens ingezet naar een minder-gebonden-aan-sport-
doen. Ook in de bewegingscultuur heerst een trend tot individualisering.

Nochtans is die tendens tot cocooning en inbolstering in het eigen lichaam 
verrassend voor de sport.23 Sport heeft immers lang het best gedijd in een sfeer 
van corporatisme en collectiviteit. Sport stond in de eerste plaats voor ‘samen 
op het veld’ en ‘met elkaar kampen’, ‘samen onder de douche’ en daarna 
‘samen aan de toog’. Het was met andere woorden de groepsactiviteit bij 
uitstek. Wie in het verleden wilde sporten, diende zich eerst aan te sluiten bij 
een lokale club. Gedurende de twintigste eeuw werden er her en der lokale 
sportverenigingen opgericht en dit voor de meest uiteenlopende sporttakken. 
Vandaag vormt elke stad of gemeente dan ook de thuisbasis van één of meerdere 
sportclub(s). Precies hun lokaal ingebedde karakter maakt dat de studie van de 
rijke geschiedenis van deze verenigingen kan helpen om de betekenis en het 
belang van sport binnen een lokale gemeenschap te vatten. Daarom gaf Roland 
Renson, professor emeritus sportgeschiedenis aan de KU Leuven, zijn studenten 
de opdracht een historisch werkstuk te schrijven over een sportclub bij hen in 
de buurt. Al deze werkstukken, ondertussen ruim drieduizend, worden 
 zorgvuldig bewaard in het documentatiecentrum van het Sportimonium en 
bieden de lokale heemkundige een goede aanzet voor een onderzoek naar de 
geschiedenis van zijn/haar club.24 Daarnaast is het  aangewezen ook eens een 

21 L. Van Cauter, Archeologie van de Kick. Over 
Moderne Ervaringshonger (Nijmegen 2009).

22 De Franse sportsocioloog Alain Loret spreekt 
in zijn analyse van de veranderende 
bewegingscultuur van ‘la génération glisse’ of 
de ‘glij-generatie’. Zie A. Loret, Génération 
glisse dans l’eau, l’air, la neige…: La 
révolution du sport des ‘années fun’  
(Parijs 1995). 

23 J. Scheerder en B. Vanreusel, ‘”Sport’”in 
beweging: de bewegingscultuur in een 
veranderende samenleving’, in: P. De Knop,  
B. Vanreusel en J. Scheerder (reds.), 
Sportsociologie: het spel en de spelers 
(Maarssen 2006)35–61, daar 49–52.; J. 
Scheerder, ‘Van Clubsport naar egosport? 
Vrijetijdssport in het kader van integratie- 
 versus individualiseringsprocessen (deel 1 en 
2)’, Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding, 
204: 4 (2004) 4–11, 205:1 (2005) 5–9.

24 Aan de UGent loopt een vergelijkbaar initiatief.
Ook de werkstukken die hieruit voortkomen 
zullen weldra in het documentatiecentrum 
van het Sportimonium ondergebracht worden 
en consulteerbaar zijn.

Affiche Bloso, 1978 (collectie Sportimonium).

De gangbare bewegingscultuur 
aan het einde van de twintigste 
eeuw berust niet langer op  
waarden als prestatie en  
concurrentie, maar gedijt op het 
ritme van de sensatie en het plezier
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kijkje te nemen in de sportdatabank van Archiefbank Vlaanderen waarin 
 verschillende private archieven van sportclubs worden beschreven.25

Sinds de laatste eeuwwisseling blijkt de structuur van de georganiseerde sport 
echter meer en meer te evolueren naar een verzameling van onafhankelijke en 
ongebonden sporters. Zoals het collectivisme op alle niveaus van de sport-
beoefening doorgedrongen was, zo groeit nu de individualisering in zowel de 
topsport als de recreatiesport.26 Meer en meer wordt de gemeenschappelijke 
clubidentiteit opgegeven om uiting te kunnen geven aan een individuele, 
sportieve ‘lijfstijl’. Sport is niet langer een gezamenlijke, maar een individuele 
activiteit, en wordt aangewend om een eigen imago en bijbehorende 
 gepersonaliseerde levensstijl te construeren. Vanreusel beschrijft dit fenomeen 
als ‘egosport’.27 Al sportend zijn mensen op zoek naar een tijd om met zichzelf 
of de directe omgeving bezig te kunnen zijn als reactie op de suprematie van 

25 Archiefbank Vlaanderen, de onlinedatabank 
van private archieven, kan men consulteren 
via www.archiefbank.be. 

26 Scheerder en Vanreusel, ‘”Sport” in beweging’, 
49–52.

27 B. Vanreusel, ‘Ik zweet dus ik ben. 
 Bedenkingen bij de geïndividualiseerde sport’, 
Spel & Sport, 3 (1992) 2–4.

Affiche clubsport (collectie Sportimonium).
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het nadenken, de kennis, het globale, het anonieme of het abstracte. Het is in 
deze zin dat de fitness- en gezondheidsrage in het egotijdperk past: het is de 
eigen inspanning, de eigen conditie en het eigen lichaam dat telt. Maar 
 geïndividualiseerd sporten is niet louter narcistisch gefixeerd zijn op de 
 zichtbare vorm van het eigen lijf, zoals we dit terugvinden bij bodybuilding, 
bodyshaping en bodystyling. Het gaat ook om het vrijblijvende karakter van  
de individuele sportbeoefening.

Meer en meer ontstaat er dus een voorkeur voor individueel maatwerk. Bijgevolg 
zien heel wat nieuwe vormen van bewegingscultuur het licht, hetgeen leidt tot 
een differentiatie in het sportgedrag. Behalve fitness vormen ook hardlopen, 
recreatief lopen, recreatief fietsen en wandelsport voorbeelden van ego- of 
solosporten. Ook de opmars van de individuele sportieve pelgrimstochten als 
die naar Compostella, per fiets of te voet, of de beklimming van de Mont 
Ventoux als ‘heilige’ berg, dienen binnen deze tendens gekaderd te worden. 
Dergelijke sportieve pelgrimstochten groeien uit tot een ode aan het individuele, 
gedisciplineerde lichaam. Door op zichzelf fysiek actief te zijn, achten mensen 
het mogelijk op een sportspecifieke manier een persoonlijke ‘lijfstijl’ te creëren.

Sport lijkt dus meer en meer geëvolueerd te zijn van een collectief naar een 
individueel gebeuren. Maar al is de nieuwe bewegings- of lichaamscultuur 
solitair, daarom is ze nog niet antisociaal. Mensen blijven ook vandaag de dag 
nog samen sporten, al doen ze dit in de eerste plaats op een zelfgekozen tijdstip 
en in een zelfgekozen verband. Scheerder en anderen spreken in dit verband 
van lichte sport- en bewegingsgemeenschappen.28 Goede voorbeelden van 
dergelijke lichte gemeenschappen zijn massaevenementen als de 20 km van 
Brussel of de Gordel, maar ook laagdrempelige sportinitiatieven zoals ‘Start to 
run’ en andere varianten van deze formule. De hoedanigheid waarin deze lichte 
sportgemeenschappen zich manifesteren zijn legio: zwembaden, fitnesscentra, 
skihallen, mountainbikeparcours, klimmuren, enzovoort. Plaatsen waar je 
zonder lid te zijn van een club terecht kan voor collectief sportplezier. Er zal dus 
collectief gestreefd worden naar de ontwikkeling van een persoonlijk ‘lijfstijl’.

Precies het feit dat de nieuwe bewegingscultuur veeleer solitair is, maakt dat er 
maar weinig bronnenmateriaal over beschikbaar is. Wanneer mensen op een 
individuele en vrijblijvende wijze aan sport doen, prijkt hun naam niet in 
 ledenlijsten, verslagen of in de aantekeningen bij foto’s. Willen we deze nieuwe 
bewegingscultuur op lokaal niveau onderzoeken, dan zullen we ons veeleer 

28 J. Scheerder, M. Van Bottenburg en  
G. Pauwels, ‘De opkomst van lichte 
sportgemeenschappen. Nieuwe 
 organisatievormen in de sport als uitdaging 
voor sportaanbieders’, Vlaams Tijdschrift  
voor Sportbeheer, 206 (2008) 27–33.

Affiche De Gordel (collectie Sportimonium).

Sport is niet langer een 
gezamenlijke, maar een 
individuele activiteit, en wordt 
aangewend om een eigen 
imago en bijbehorende 
gepersonaliseerde levensstijl 
te construeren

Affiche 20 km van Brussel, 1994 (collectie 
Sportimonium).
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moeten beroepen op de methoden van de mondelinge geschiedenis. Het  
komt er dus op aan om via diepte-interviews te peilen naar de plaatsen 
waar, tijdstippen waarop en de beweegredenen waarom deze individuele 
sporters en moderne pelgrims op een sportspecifieke manier een persoonlijke 
‘lijfstijl’ ontwikkelen.

Sport als levenskunst
Gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw kon de wereld van de 
sport redelijk eenduidig worden afgebakend.29 Tot en met de jaren zestig stond 
‘sport’ immers synoniem voor de in clubverband beoefende, sterk op 
 vrijwilligers gebaseerde competitiesport. Door toedoen van ingrijpende 
 maatschappelijke veranderingen en de evoluties voor sport is zowel het beeld 
van als de belangstelling voor de sport gedurende de voorbije decennia sterk 
gewijzigd. Meer dan ooit is sport dus in beweging.

Het traditionele begrip ‘sport’ voldoet dan ook niet meer om de ontwikkelingen 
van de eenentwintigste eeuw te beschrijven. Door de verdere individualisering 
en differentiëring van het sportlandschap heeft sport zich onlosmakelijk in de 
samenleving genesteld. Door deze verankering in het dagelijkse leven krijgt het 
begrip sport een ruimere en vagere betekenis. Roland Renson definieert sport 
daarom als datgene waarmee mensen bezig zijn wanneer zij beweren aan sport 
te doen.30

 
De (sport)filosoof Marc Van den Bossche ijvert er eveneens voor om de visie op 
sport open te trekken.31 Ook voor hem draait sport niet alleen om competitie 
en prestaties. Indien we alleen uitgaan van de prestatiedrang dan gaan we 
volgens hem voorbij aan de essentie van sport. Voor hem draait sport in de 
eerste plaats om het plezier van het sporten. Hij illustreert zijn visie door te 
verwijzen naar de vele atletiekpistes waar mensen sporten die nooit een 
wedstrijd zullen winnen of de 20 km van Brussel zullen uitlopen. Maar met wat 
hen gegeven is, hun lichamelijkheid, gaan ze toch aan de slag. Sport draait dan 
veeleer om een omgang met het eigen lichaam, om een levensstijl. Sport als 
levenskunst. In zijn levenskundige benadering van sport gaat het niet om de 
prestatie – bijvoorbeeld het vijf minuten sneller lopen van een marathon – zoals 
in de rest van de maatschappij waarin stress, prestatiedrang dominant zijn, maar 
juist om het omgekeerde daarvan zoals rust, onthechting, dialoog met de 
omgeving en het eigen lichaam. Zo wordt sport een vorm van zelfzorg. Het 
gaat dan niet meer om het ontwikkelen van spierbundels en een slank lichaam, 
alleen maar omdat het aan een clichématige voorstelling van het gezonde 
lichaam beantwoordt. Het gaat om het lichaam, dat ons opnieuw onze 
 existentie laat voelen.

29 Scheerder en Van Bottenburg, ‘De opkomst 
van lichte organisaties in de sport’, 89–117.

30 R. Renson; ‘Het lijf blijft: bewegen in 
postmodernistisch perspectief’, in:  
B Raymaekers en A. van de Putte (reds.), Een 
nieuw wereldbeeld voor een nieuwe mens?: 
lessen voor de eenentwintigste eeuw 
(Leuven 1996) 262–280; B. Vanreusel en  
J. Scheerder, Sport: cultuur in beweging. Een 
verkenning van cultuurtrends in de sport 
(Samenleving & Sport 2, Rapport op vraag van 
de Koning Boudewijnstichting) (Brussel 2000) 
49–50.

31 M. Van den Bossche, Sport als levenskunst 
(Rotterdam 2010). Deze paragraaf is 
gebaseerd op de ideeën in dit boek.

Precies het feit dat de nieuwe 
bewegingscultuur veeleer 
solitair is, maakt dat er maar 
weinig bronnenmateriaal over 
beschikbaar is
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Bovendien zijn sport en lichaamscultuur geen afzonderlijke domeinen, los van 
de rest van ons leven, maar maken ze integraal deel uit van ons dagelijks 
bestaan. Lang werd gedacht volgens het primaat van de rede op het lichaam. 
Maar dat denken van ons zit in een lichaam en dat lichaam zit in een omgeving 
en in welke omgeving wij ons bevinden bepaalt onze lichamelijkheid en 
emotie. Een zorg voor het eigen lichaam betekent dan ook een zorg voor het 
milieu (en de cultuur) waarin we vertoeven. Van den Bossche spreekt daarom 
van de ecologie van het lichaam. Precies omdat het lichaam in een cultuur 
staat en zich daar in voortbeweegt, verkiezen Scheerder en Vanreusel om te 
spreken van bewegingscultuur waarvan sport maar een vorm is.32 

Sportief erfgoed
De wereld van de sport is volop in beweging, letterlijk en figuurlijk, waardoor 
het begrip ‘sport’ niet langer eenduidig valt te definiëren. Dat roept ook voor 
een museum van de sport en de bewegingscultuur prangende vragen op. Als 
de grenzen van de sport niet duidelijk te trekken vallen, waar begint en eindigt 
dan de museale collectie? Welke objecten, publicaties en archieven dienen we 
te verzamelen en te bewaren, te ontsluiten en te bestuderen voor de huidige 
en volgende generaties? Nieuwe vormen van ‘sport’ of ‘bewegingscultuur’ 
confronteren ons immers met nieuwe vormen van sportief erfgoed.

De toenemende individualiseringstrend binnen de sport lijkt bovendien te 
zorgen voor een toenemende versnippering en verspreiding van dit sportieve 
erfgoed. Hierdoor dreigt veel van dit erfgoed verborgen te blijven op de zolders 
van sportclubs of hun leden. Onbekend is onbemind en mogelijks zelfs in 
gevaar.33 Zeker omdat het belang van sportief erfgoed ten onrechte onderschat 
wordt. Sport is het lichaam in beweging en met dat lichaam situeren en 
 bewegen we ons in een welbepaalde culturele context. Sporthistorisch erfgoed 
fungeert dan ook als een bril waardoor we naar een samenleving kunnen kijken 
en waarlangs we maatschappelijke evoluties kunnen waarnemen, begrijpen en 
kaderen. Zeker in een maatschappij waar bewegen de norm is geworden, vormt 
dit erfgoed dus een onschatbare bron van sociaal culturele relevante informatie.

32 Scheerder en Vanreusel, ‘’Sport’ in beweging’, 
35–61.

33 Via het project ‘Het Geheugen van de Sport’ 
dat vanaf het najaar van 2015 loopt, wil het 
Sportimonium daarom het rijke sporterfgoed 
van België in kaart brengen en de vele 
sportclubs en –federaties aansporen om zelf 
aan de slag te gaan met hun eigen erfgoed. 
Voor alle vragen in verband met dit project, 
kunt u contact opnemen met de auteur van 
dit artikel via bregt.brosens@sportimonium.be.

Beredeneerde bibliografie
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clubsport naar egosport? Vrijetijdssport in het kader van integratie- versus individualiseringsprocessen (2004)) en Bart 
Vanreusel (Sportsociologie: het spel en de spelers (Maarssen 2006)) alsook het boek van de (sport)filosoof Mark van den 
Bossche, Sport als Levenskunst (Rotterdam 2010). Ook het werk van de Nederlander Bart Crum, Over versporting van de 
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De belangstelling voor de sportgeschiedenis in België is groeiende, al dienen hierbij enkele kritische opmerkingen 
gemaakt te worden. Hoewel sport in het maatschappelijke leven een steeds prominentere positie inneemt, vertaalt die 
groeiende belangstelling zich niet in wetenschappelijk sporthistorisch onderzoek in België. Binnen de universitaire wereld 
is er vooralsnog geen ankerplaats voor dergelijk onderzoek, daar waar andere landen als Duitsland en Engeland reeds 
een lange traditie kennen inzake sporthistorisch onderzoek.

Specifiek voor wat sporterfgoed betreft, blijkt er in België bovendien nog maar weinig interesse te bestaan. Met het 
Sportimonium bestaat er wel een sportmuseum waar een deel van de sportgeschiedenis aan de vergetelheid wordt 
ontrukt, maar er wordt door tal van sportorganisaties nog steeds onzorgvuldig omgesprongen met sporthistorisch 
belangrijk archiefmateriaal. Enkele interessante initiatieven op lokaal niveau hebben reeds getracht de aandacht te 
vestigen op dit waardevol erfgoed, zoals het project ‘Victorie. Memorabele wedstrijden in de Mijnstreek’ en ‘Sport-
verhalen’ te Brugge. Voor een structurele aanpak op nationaal niveau dienen we voorlopig nog schoorvoetend naar onze 
buurlanden te kijken waar sporterfgoed meer aandacht krijgt. Wie zelf aan de slag wil gaan met het erfgoed van zijn club 
verwijzen we dan ook nog naar de sportspecifieke handleiding van de Nederlander Wilfred van Buuren, Handleiding voor 
het beheer van historische sportarchieven (Hilversum 2003). Met het project ‘Het Geheugen van de Sport’ hoopt het 
Sportimonium dit hiaat alvast enigszins te dichten.
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