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In Nederland ontstond in 1925 de ‘Sport-Partij’, een politieke partij die in haar manifest stelde dat
‘de sport in onze Tweede Kamer geen enkelen oprechten aanhanger bezat.’ Belachelijk natuurlijk,
dit soort eenstandpuntpartijen leiden enkel tot versplintering en daar is niemand, ook niet de sport,
mee gebaat.
Geen sportpolitieke partij, maar wel – naast uiteraard veel sport – heel wat politiek in dit nummer: een
minister als opener, een trio schietende oppositieparlementariërs en het weerwoord daarop van een
andere minister, en ook thema’s als buurtsport, sportinfrastructuur en topsportactieplannen hebben
een achtergrond in de politiek. Een mens zou haast beginnen denken dat in de hoogste beleidsorganen van ons land sport een trending topic is. Dat is het niet.
Het zou nochtans wel mogen. Een vijftiental jaar geleden, de 21e eeuw moest eigenlijk nog goed
beginnen, las ik dat specialisten – toen al – hadden uitgeknobbeld wie of wat de grootste massamoordenaar van die 21e eeuw zou worden. Het bleek geen oorlog, terreur, wapen of een akelige
ziekte te zijn. Of toch eigenlijk wel dat laatste. Een epidemie genaamd ‘obesitas’. We zijn ferm op weg
de eerste species te worden die zichzelf letterlijk kapot vreet en zuipt dus.
Je zou van een overheid, wiens belangrijkste taak het toch is om over ons welzijn te waken, mogen verwachten dat ze deze ernstige bedreiging van ons welzijn krachtdadig en – hoe heette dat
ook alweer bij de voor onze mensheid zo oneindig veel belangrijkere scheiding van Brussel-HalleVilvoorde? – ‘onverwijld’ zou aanpakken. Niet dus.
Het probleem obesitas valt uiteen in twee deelproblemen: eten en bewegen. Qua eten laat de
overheid grotendeels betijen (in liberaal politiek vakjargon ‘de markt spelen’) en mogen ongezonde
voedingsgewoonten vrij worden geadverteerd. Als reactie daarop mogen pseudovoedingsdeskundigen en dieetkwakzalvers de grootst mogelijke onzin over onze hoofden uitspreiden.
Vroeger was dat bijvoorbeeld ene Montignac, momenteel hebben die vermaledijde koolhydraten
in de vorm van bijvoorbeeld brood de – sorry – boter gevreten. Dit soort Flair-voedingsleer wordt
meestal snel doorprikt, waarna alles weer naar een evenwichtige voedingsdriehoek tendeert. Een
geruststellende gedachte, misschien dat ‘laten betijen’ hier eigenlijk nog wel kan dus.
Een veel grotere boosdoener dan een onschuldige boterham of zelfs een minder onschuldige hamburger is onze sedentaire maatschappij. Vroeger liepen we achter wilde beesten en later de ploeg aan,
tegenwoordig moet alternatieve beweging in de vorm van dat modernisme genaamd ‘sport’ ons wapenen tegen ongezond overgewicht. Maar ook hier laat de sportschuwe overheid grotendeels betijen.
Onze beide ministers in dit nummer – die van Onderwijs en die van Sport – zitten boordevol
goede intenties en initiatieven. Maar weegt hun sportieve discours op te midden van een halfrond van sportanalfabeten, die zich al decennialang lijdzaam lijken te verzoenen met te weinig
medailles en te veel BMI? Te midden van een politiek bestel waarin we zowat het hoogste aantal
ministers per capita ter wereld hebben, maar pas sinds 1999 een minister van Sport? Dat die dan
ook nog eens werd opgevolgd door zo’n Bert Anciaux, is extra tekenend voor het dedain
dat de politiek traditioneel heeft voor de sport. Onze huidige minister van Sport moet het
overigens combineren met de belangrijke en ongetwijfeld tijdrovende bevoegdheden Werk,
Economie en Innovatie. In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen, die we u eerder in
Sport & Strategie Vlaanderen brachten, was de aandacht voor sport een mager beestje, bij
sommige partijen zelfs onbestaande. Daar zou tegen de volgende verkiezingen en bijhorende
programma’s eigenlijk best weleens de zweep op mogen worden losgelaten. Misschien is een
sportpolitieke zweeppartij toch nog niet zo’n fout idee.
MARKO HEIJL
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