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Inleiding
‘This is our time. Our time to show the world what we are made of. Not just how fast we are on the
ice, how though we can beat the snow, or how many medals we bring home. Let’s do more than show
the world how great we are. Let’s show them why. Why we find strength in our differences, why we are
unstoppable when we work together. It is our time to show why we are proud of our home. Doesn’t
showing the world why, we are showing the world how.’1
Bovenstaand citaat is de tekst van het reclamefilmpje ‘Our Time’ van vliegtuigmaatschappij Air
Canada, dat twee keer werd uitgezonden tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen
in PyeongChang, 2018. Het reclamespotje koppelt de Canadese nationale identiteit aan onder andere
inclusiviteit, diversiteit en samenwerking. In het 60-seconden durende filmpje wisselen beelden van
atleten zich af met beelden die aantonen dat Canadezen trots mogen zijn op hun nationaliteit. Volgens
Andy Shibata, Air Canada’s managing director of brand, moet het filmpje de diepliggende connectie
benadrukken die Canadezen hebben met hun moederland.2
De inclusiviteit, diversiteit en samenwerking komen allemaal samen in het filmpje als er kinderen
worden getoond met verschillende vlaggen op hun gezicht geschminkt. Op deze wijze weerspiegelen de
kinderen het multiculturalistische karakter van de Canadese samenleving. Maar die diepliggende
connectie en Canadese waarden, bestaan die eigenlijk wel? En waarom is dat op de Olympische Spelen
zo belangrijk? Sporters dragen de nationale identiteit van een land uit, waar bij grote sportevenementen
een podium voor wordt geboden. Het uitdragen van de Canadese nationale identiteit is echter
problematischer dan de reclamecampagne doet vermoeden.

1

Justin Dallaire, ‘Air Canada takes Olympic patriotism to new heights’ Strategy
<http://strategyonline.ca/2018/02/09/air-canada-takes-olympic-patriotism-to-new-heights/> [geraadpleegd op
31-10-2018].
2
Justin Dallaire, ‘Air Canada takes Olympic patriotism to new heights’.
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Sport en Canadese identiteitsvorming: een historiografisch kader
Er kan niet over nationale identiteit worden gesproken zonder de ideeën van politicoloog en antropoloog
Benedict Anderson over de natie als imagined communitiy in acht te nemen. Anderson omschreef de
natie als ‘an imagined political community – and imagined as both inherently limited and sovereign’.3
De natie is slechts een verbeelde gemeenschap, waarin leden elkaar over het algemeen niet kennen.
Desondanks is er sprake van een gemeenschap, gezien de leden dezelfde waarden, normen, ideeën en
geschiedenis delen. Anderson noemde deze vorm van gemeenschap politiek, omdat ze wordt gevormd
door politieke instituties met bureaucratische motieven.4 Deze gedeelde waarden, ideeën en
geschiedenis die de gemeenschap vormgeven, werden door historicus Eric Hobsbawm geïntroduceerd
als invented traditions, tradities bedacht met als doel om continuïteit met het gecreëerde verleden uit te
stralen.5 Hobsbawm kende sport een belangrijke rol toe in dit proces, en zag vooral een verschuiving in
tradities in de Victoriaanse periode. Deze laatste drie decennia van de negentiende eeuw zag hij als
omslagpunt

waar

oude

tradities

verdwenen

en

nieuwe

ontstonden

waarin

sport

werd

geïnstitutionaliseerd op nationaal en internationaal niveau in de vorm van georganiseerde en
gereguleerde wedstrijden en competities. Op deze wijze speelt sport een belangrijke rol in het creëren
van een imagined community.6

Sport als historisch onderzoeksobject
Vóór 1960 was er nauwelijks sprake van academisch onderzoek naar sportgeschiedenis. Dit veranderde
met de opkomst van de sociale geschiedschrijving, maar veel historici vonden dit onderzoeksveld
destijds niet interessant genoeg om te onderzoeken. De cultural turn uit de jaren ‘70 zorgde ervoor dat
er binnen het historisch onderzoek meer aandacht kwam voor sociologische en antropologische
theorieën, waaronder theorievorming rondom sport. Op deze manier kon sportgeschiedenis zich als
onderzoeksveld multidisciplinair ontwikkelen.7 Onder invloed van de linguistic turn ontstond er onder
Amerikaanse sociologen het idee dat sport kon worden gezien als “microkosmos”. Dit betekent dat sport
fungeerde als spiegel van de samenleving en de problemen die hierin speelden, zoals racisme, kon
blootleggen.8

3

Benedict Anderson, Imagined Communities (New York, 1991), 6.
Benedict Anderson, Imagined Communities, 5-7.
5
Eric Hobsbawm and Terence Ranger, The Invention of Tradition (Cambridge, 1983), 1.
6
Eric Hobsbawm and Terence Ranger, The Invention of Tradition, 297-298.
7
Pascal Delheye, Making Sport History: Disciplines, Identities and the Historiography of Sport (New York, 2014),
7-14.
8
Michael Oriad, ‘A Linguistic Turn into Sport History’ in Murray G. Phillips, Deconstructing Sport History: a
Postmodern Analysis (New York, 2006), 76.
4
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Sport en nationale identiteit
Sporthistorici hebben zich tevens beziggehouden met de vraag op welke wijze sport samenhing met de
nationale identiteit. Socioloog Joseph Maguire stelde dat sport bijdroeg aan de gedeelde ervaringen,
verliezen en overwinningen die het nationale gevoel vormgaven. Maguire borduurde verder op de ideeën
van Hobsbawm en stelde dat in sommige gevallen de natie ondeelbaar werd gezien met de successen of
verliezen van het nationale team. Maguire noemde hierbij Uruguay en Wales met voetbal en rugby als
voorbeeld. De relatie tussen sport en de nationale identiteit kon verder worden verdiept, gezien
specifieke sporten in enkele gevallen het karakter van de natie perfect leken te belichamen. Cricket werd
hier als voorbeeld aangedragen, gezien cricket met fair play, moed en sierlijkheid het ‘Engels zijn’
perfect zou belichamen. Daarnaast zorgde de associatie van sport met een bepaalde tijd en plaats voor
een gevoel van heimat.9 Historicus Bruce Kidd voegde hieraan toe dat atleten en sportteams konden
worden gezien als een symbool voor een groep, cultuur of rechtsgebied en dat zij op deze manier voor
eenheid konden zorgen, met name in demografisch verdeelde staten.10 Hoewel sport op bovenstaande
manier op een positieve wijze kan bijdragen aan de vorming van een gemeenschappelijke nationale
identiteit, plaatste Maguire hier een kanttekening. De nauwe associatie met de nationale identiteit kon
er ook voor zorgen dat de integratie van bepaalde regio’s op politiek niveau werd ondermijnd, omdat de
focus sterk op natiestaten werd gelegd en niet op grensoverschrijdende regio’s.11
Voor demografisch verdeelde of poly-etnische staten was het volgens antropoloog Thomas
Hylland Eriksen van belang om een etnisch zelfbeeld te creëren dat zelfstandig en niet-kolonialistisch
was om zo een sterke autonome staat weer te geven. Voor met name oude kolonies was dit lastig, omdat
zij hiervoor niet uit mythische verhalen uit het gemeenschappelijke verleden konden putten en zich
moesten richten op de toekomst. Sport kon hier volgens Eriksen een uitkomst zijn, hoewel het inzetten
van sport voor het creëren van een nationale identiteit op een andere vorm van nationalisme duidde dan
het traditionele politieke nationalisme dat karakteristiek was voor de moderne natiestaat.12 Het
onderscheid dat Eriksen hier maakte tussen enerzijds traditioneel politiek nationalisme dat werd
aangestuurd door een formele politieke organisatie en anderzijds het culturele nationalisme dat werd
vormgegeven door de populaire cultuur kwam vaker terug in de literatuur.
De meningen verschilden over de vraag welke van deze twee vormen van nationalisme bepalend
was. Historicus Gillian Poulter liet zien dat met name de wisselwerking tussen de politieke en culturele
benadering belangrijk was. De constructie van een identiteit kon wellicht plaatsvinden op een politiek
of intellectueel niveau, de vormgeving van die identiteit werd pas gerealiseerd door culturele uitingen
zoals sport. Volgens Poulter toonde deze culturele benadering van nationalisme de significantie van
9

Joseph A. Maguire, ‘Globalization, sport and national identities’ Sport in society 14:7-8 (2011) 978-993, alhier
980-990.
10
Bruce Kidd, ‘Canada’s ‘national’ sport’, Sport in Society 16:4 (2013) 351-361, alhier 351.
11
Joseph A. Maguire, ‘Globalization, sport and national, 980-990.
12
Thomas Hylland Eriksen, ‘Formal and informal nationalism‘ Ethnic and Racial Studies 16:1 (1993) 1-25, alhier
3-10.
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sport aan. Wanneer er een nationale identiteit werd vormgegeven, werd een individu of een groep
bijvoorbeeld als Canadees bestempeld aan de hand van bepaalde uitingen of gedrag dat werd herkend
door toeschouwers. De constructie van identiteit was een dialectisch proces tussen de actor, het publiek
en de belichaming van de identiteit. Sport droeg bij aan de vormgeving van identiteit omdat de waarden
van de gemeenschap hier werden gepresenteerd en betwist. Individuen vormden agents in de
gemeenschap waarin zijzelf actief bijdroegen aan de vorming van de identiteit.13 Met deze gedachtegang
sloot Poulter zich aan bij het idee dat sport kon functioneren als “microkosmos”. Wat betreft de
bepalende actor in de creatie van identiteit ging politicoloog Scott Watson nog een stap verder. Hij stelde
dat geen enkele politieke, culturele of maatschappelijke groep controle had over de vorming van de
nationale identiteit. De politiek, aldus Watson, was vaak genoodzaakt om te reageren op ontwikkelingen
die plaatsvonden in de populaire of commerciële cultuur, om bepaalde narratieven over identiteit te
kunnen behouden.14
Naast deze discussie over de vormende actor van het nationalisme en de bijdrage van sport
hierin, verschilden ook de ideeën over de rol die sport speelde op internationaal niveau. Historicus
Robert Barney gaf als belangrijkste oorzaak voor het groeiende belang van internationale
sporttoernooien het verlies van de Britse dominantie op het gebied van sport rond 1900.15 Als gevolg
van globalisering en institutionalisering van sportevenementen stelde Maguire vervolgens dat de
bestaande relaties van landen tot uitdrukking konden komen in het discours rondom sport.16 Historicus
Stuart Macintyre ging hier een stap verder en voegde toe dat deze geritualiseerde vorm van competitie
als voorbereiding of vervanging voor oorlog kon worden gezien.17 Watson noemde deze internationale
toernooien een culturele praktijk waarin naties aandacht en waardering kregen van anderen. Meer nog
dan oorlog, produceerde sport een systematisch stelsel waarin landen met elkaar konden worden
vergeleken in termen van winnaars en verliezers. Omtrent de nationale identiteit nodigde dit volgens
Watson uit tot zelfreflectie en discussie over de nationale identiteit.18
Wat betreft deze nationale identiteit werd sport door organisaties op zowel supranationaal als
nationaal niveau ingezet als vehikel om sociale groepen, zoals bijvoorbeeld gemarginaliseerde groepen,
in te sluiten. Daarnaast werd sport als middel gebruikt om de sociale integratie en cohesie te bevorderen.
Met name het jargon dat werd gebruikt in de wereld van sport, met uitspraken als ‘level playing field’
en ‘fair play’, waren erg bruikbaar. Naast dit breed omarmde insluitende mechanisme, kende sport ook

13

Gillian Poulter, ‘Snowshoeing and Lacrosse: Canada’s Nineteeth-Century “National Games”’ in: J.A. Mangan,
Andrew Ritchie, Etnicity, sport, identity, struggles for status (London, 2004), 237-238.
14
Scott D. Watson, ‘Everyday nationalism and international hockey: contesting Canadian national identity’
Nations and Nationalism 23:2 (2017) 289-308, alhier 290-291.
15
Robert K. Barny & Michael H. Heine, ‘The emblem of one united body… one great sporting Maple Leaf: The
Olympic Games and Canada’s quest for self-identity’ Sport in Society 18:7 (2015), 816-834, alhier 820.
16
Joseph A. Maguire, ‘Globalization, sport and national identities’, 981.
17
Stuart Macintyre, ‘Sport and past Australasian culture’ The International Journal of the History of Sport 17:2-3
(2000) 1-8, alhier 6.
18
Scott D. Watson, ‘Everyday nationalism and international hockey’, 290-291.
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een uitsluitend mechanisme waar in de toepassing van het beleid minder aandacht voor was. Deze
mechanismen varieerden van expliciete vormen zoals institutioneel racisme en geweld op basis van
gender tot impliciete vormen die werden geassocieerd met een onevenwichtige machtsrelatie op het
snijvlak van klasse, etniciteit, leeftijd, ras, gender, seksualiteit en religie.19
Met betrekking tot ras en etniciteit werd het discours nog steeds getekend door de opvatting dat
sport blank was en werden minderheidsgroepen gemarginaliseerd.20 Nationale sporthelden en teams
werden vaak als stereotype van een dominante groep gepresenteerd, waardoor minderheidsgroepen zich
hier niet goed mee konden identificeren.21 Hoewel internationale sporttoernooien de mogelijkheid boden
om deze verschillende identiteiten een plek te geven en op deze wijze de veelzijdigheid van de natie te
laten zien, kwam uit onderzoek naar voren dat de sportmedia zich met name focuste op de stereotype
weergave van nationale identiteiten. Met betrekking tot de nationale identiteit kon sport op deze wijze
enerzijds zorgen voor inclusie, een sfeer creërend waarin mensen zich deel voelden van een groter
collectief. Anderzijds kon sport zorgen voor sociale diffusie en exclusiviteit.22

Canadese nationale identiteit en sport
Het promotiefilmpje van Air Canada was bedoeld om de diepliggende connectie met het moederland en
de Canadese waarden uit te dragen. Als er wordt gekeken naar de literatuur kan het bestaan van deze
diepliggende connectie en Canadese waarden echter in twijfel worden getrokken. Filosoof Paul Fairfield
bestudeerde nationalisme en Canadese identiteitsvorming en benadrukte dat Canadezen zich lang
hebben afgevraagd wat hun land karakteriseert. Dit kwam onder andere tot uitdrukking als er werd
gekeken naar de wijze waarop Canada zich afzet tegen andere landen, met name de Verenigde Staten,
om zo de eigen nationale identiteit vorm te geven. Hoewel het politieke debat zich richtte op liberale
ideeën als vrijheid, gelijkheid en waardigheid, was dit volgens Fairfield moeilijk toepasbaar omdat
Canada zoveel minderheidsgroepen kende welke zich allemaal als slachtoffer opstelden om op deze
manier erkenning af te dwingen. Fairfield concludeerde dat deze identiteitspolitiek eraan heeft
bijgedragen dat Canada ‘s werelds meest gedecentraliseerde natie is geworden en tegenwoordig een
hoge mate van sociale segregatie kent.23 Historicus Craig Brown sprak in ditzelfde licht over twee
soorten nationalisme die zich in de twintigste eeuw hebben ontwikkeld: een Anglo-Canadese vorm die
zich baseerde op Britse waarden en het protestantisme en een Frans-Canadese variant die werd gevormd
19

Ramón Spaaij, Jonathan Magee, Ruth Jeanes, Sport and Social Exclusion in Global Society (New York, 2014), 3-

4.
20

Eric Anderson, Mark McCormack, ‘Intersectionality, Critical Race Theory, and American Sporting Oppression:
Examining Black and Gay Male Athletes’ Journal of Homosexuality 57 (2010), 949-967, alhier 954; Ramón
Spaaij, Karen Farquharson, Timothy Marjoribanks, ‘Sport and Social Inequalities’ Sociology Compass 9:5 (2015),
400-411, alhier 404.
21
Ramón Spaaij, Karen Farquharson, Timothy Marjoribanks, ‘Sport and Social Inequalities’, 404-405.
22
Ibidem, 405.
23
G.B. Madison, Paul Fairfield, Ingrid Harris, Is there a Canadian Philosophy?: Reflections on the Canadian
Identity (Ottawa, 2000), 94-101.
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door katholieke Canadezen, specifiek de inwoners van Quebec en katholieke immigranten.24 Fairfield
en Brown kwamen beiden tot de conclusie dat een eenduidige Canadese identiteit ontbrak. Hiermee
staan zij haaks op het denkbeeld uitgedragen in het promotiefilmpje van Air Canada, aangezien daarin,
met behulp van sport, juist een gevoel van eenheid wordt gecreëerd.
Voortbordurend op eerder onderzoek, valt te stellen dat met name ijshockey belangrijk is voor de
creatie van de Canadese nationaliteit.25 Volkenkundige Michael Robidoux stelde dat ijshockey kon
helpen in de vormgeving van de Canadese nationale identiteit omdat deze sport een vehikel was
geworden om zich af te zetten tegen Britse en Amerikaanse overheersing, op zowel politiek, cultureel
als economisch gebied.26 Als de aard van de nationale identiteit in acht wordt genomen, voegde Poulter
hieraan toe dat de bevordering van inheemse sporten op het gebied van nationale identificatie liet zien
op welke manier er onderhandeld kon worden over identiteit in kolonies waarin Europeanen zich
vestigden zoals Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. In het geval van Canada stelde
Watson dat ijshockey door zowel de overheid enerzijds, als de populaire cultuur anderzijds werd ingezet
om een nationale identiteit te creëren die hij een ‘pan-Canadian sense of community’ noemde.27
Hoewel ijshockey als belangrijk wordt beschouwd voor de creatie van de Canadese identiteit, heerst
er in de literatuur consensus over de problematiek die dit met zich meebrengt. Zowel Poulter, Robidoux
en Watson benadrukten dat deze identiteit zich baseert op witte, masculiene, heteroseksuele
eigenschappen, waar lang niet iedereen zich mee kan identificeren.28
Vanuit deze invalshoek, waarin een in- en uitsluitend karakter tot uitdrukking komt in sport, vraagt
dit onderzoek zich af op welke wijze sport ingezet wordt en bijdraagt aan in- en uitsluiting van
minderheidsgroepen binnen de Canadese identiteit in de periode 1945 tot het heden. In het onderzoek is
ervoor gekozen om bij het bestuderen van de minderheidsgroepen de focus te leggen op immigranten
en de aboriginals, de inheemse bevolking van Canada. Omdat de nationale identiteit in de recente
geschiedenis wordt onderzocht, is er voor de naoorlogse periode gekozen. Het is niet de bedoeling om
een ontwikkeling in de geschiedenis aan te tonen, maar om de verschillende manieren waarop sport
wordt ingezet en bijdraagt aan in- en uitsluiting te duiden.
De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van verschillende casussen die worden opgesplitst in
twee sub thema’s: nationale identiteitsvorming bij grote sportevenementen en de weergave van
sportsuccessen in de media. Hierin zijn de belangrijkste bronnen de openingsceremonies van de

24

Kevin Anderson, ‘”The Cockroaches of Canada”: French-Canada, Immigration and Nationalism, AntiCatholicism in English-Canada, 1905-1929’ Journal of Religious History 39:1 (2015), 104-122, alhier 106.
25
Onder andere Gregory Millard, Sarah Riegel en John Wright, ‘Here’s Where We Get Canadian: EnglishCanadian Nationalism and Popular Culture’ American Review of Canadian Studies 32:1 (2009) 11-34, alhier 18;
Don Morrow, Kevin B. Wamsley, Sport in Canada: A History (New York, 2005), 202-203.
26
Michael A Robidoux, ‘Imagining a Canadian Identity through Sport: A Historical Interpretation of Lacrosse and
Hockey’ Journal of American Folklore 115:456 (2002) 209-225, alhier 212.
27
Scott D. Watson, ‘Everyday nationalism and international hockey’, 294.
28
Michael A Robidoux, ‘Imagining a Canadian Identity through Sport’, 222.
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Olympische Spelen van Montreal (1976) en Vancouver (2010) en krantenberichten over individuele
sporters.
Allereerst zal er aandacht worden besteed aan de toegepaste theorie en methode. Vervolgens worden
in het eerste hoofdstuk de openingsceremonies van de Olympische Spelen van Montreal en Vancouver
geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de wijze waarop de Canadese natie zich hier presenteert aan de
hand van de invulling van de officiële en culturele gedeeltes van de ceremonie. In het tweede hoofdstuk
wordt er gekeken naar de wijze waarop sporters worden gepresenteerd in de Canadese media. De
berichtgeving rondom Ted-Jan Bloemen en Fred Sasakamoose wordt hier geanalyseerd. Ted-Jan
Bloemen is van oorsprong Nederlands en is naar Canada gemigreerd om hier voor het Canadese team
uit te komen. Fred Sasakamoose is de eerste inheemse ijshockeyer op het hoogste niveau, de National
Hockey League (NHL).

10

Theoretisch kader
Bronnen
Voor de twee casussen wordt er gebruik gemaakt van verschillende type bronnen. De casus over
nationale identiteitsvorming bij grote sportevenementen richt zich op de ceremonies van de Olympische
Spelen van Montreal in 1976 en Vancouver in 2010. In totaal is Canada drie keer gastland geweest van
de Olympische Spelen, er is voor gekozen om de eerste en de laatste georganiseerde Spelen in Canada
te analyseren. De Spelen van Calgary zijn in de analyse weggelaten, omdat hiervan het minste
bronmateriaal beschikbaar was. Daarnaast is het tijdsbestek tussen de Spelen van Montreal en Calgary
relatief kort, waardoor er voor een analyse van Montreal en Vancouver is gekozen. Doordat het
tijdsbestek tussen de ceremonies groter is, zijn zij representatiever voor de naoorlogse periode. Voor
deze analyse zijn de filmopnames van beide openingsceremonies de belangrijkste bron. Deze worden
aangevuld met de officiële rapporten van de organisatiecomités over de openingsceremonies.
De tweede casus, de weergave van sportsuccessen in de media, wordt onderzocht aan de hand
van krantenartikelen en nieuwsberichten over de gekozen sporters. The Toronto Star en The Globe and
Mail zijn de belangrijkste landelijke kranten die zijn onderzocht. Daarnaast is er gekeken naar de
berichtgeving van Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Canada’s nationale televisie- en radioomroep. De lijst met bestudeerde berichten is terug te vinden in de bronvermelding. Er is naar de
berichtgeving van de sporters gekeken vanaf het moment dat er voor het eerst over geschreven werd tot
nu.

Sport als veld en intersectionaliteit als methode
Volgens de theorie van Bourdieu bestaat de samenleving uit velden waarbinnen verschillende regels van
kracht zijn. Deze specifieke velden hebben allemaal een eigen structuur en hiërarchie. Als een actor iets
wil betekenen binnen een bepaald veld, moet de actor hier eerst kapitaal vergaren voordat een boodschap
impact heeft.29 Sport kan ook worden gezien als veld, waar nationale teams en sporters een onderdeel
van zijn. Om als topsporter goed binnen dit veld te opereren, houden zij zichzelf aan bepaalde
gedragsregels om op deze wijze binnen het bestaande discours geplaatst te kunnen worden.
De individuele identiteit is niet eenzijdig maar wordt gevormd door meerdere factoren zoals ras,
nationaliteit, klasse, leeftijd, cultuur, religie en gender. De samenkomst van deze verschillende assen is
de intersectionaliteit van een individu die de identiteit weergeeft. Intersectionaliteit is een uitgangspunt
binnen de analytische methode waarin niet één, maar meerdere facetten worden meegenomen in het
onderzoek. Door deze diverse assen van verschil bloot te leggen, wordt de complexiteit van de identiteit

29

Lars Schmitt, Bourdieu Meets Social Movement, in: Social theory and social movements: mutual inspirations,
red. Jochen Roose en Hella Dietz (Wiesbaden, 2016), 67.
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duidelijk.30 In deze scriptie wordt de focus gelegd op etniciteit, deze wordt gevormd door een
combinatie van religie, nationaliteit en cultuur.
Hoewel taalkundige Mary Louise Pratt onderzoek doet naar de machtsrelaties tussen
verschillende culturen en zich vooral richt op het kolonialisme, kan haar theorie over ‘contact zone’s’
ook in het veld van sport worden toegepast. Volgens Pratt is een ‘contact zone’ een sociaal veld waarin
verschillende culturen elkaar ontmoeten, botsen en verweven raken.31 Het sportveld kan ook worden
gezien als ‘contact zone’. De ‘contact zone’ is een ontmoetingsplaats voor mensen van een verschillend
ras, nationaliteit, etniciteit, klasse, leeftijd, religie en gender. Door te bestuderen op welke manier deze
verschillende factoren met elkaar botsen en/of verweven raken, kan sport de relaties in de maatschappij
blootleggen.

Werkwijze
De bestaande opvattingen over assen van verschil kunnen een opstappunt bieden om inzicht te
verwerven in complexe in- en uitsluitingsmechanismen die werkzaam zijn in sport. Bij het bestuderen
van bovengenoemde bronnen, wordt er gebruik gemaakt van de theorie van intersectionaliteit, om te
kijken welke assen van verschil werden benadrukt of juist weggelaten. Zo wordt gekeken hoe bepaalde
etnische minderheidsgroepen werden in- en uitgesloten.
Voor deze narratieve analyse wordt er in het bronmateriaal vooral gekeken naar binaire
opposities, waarin de belangrijkste de wij-zij tegenstelling is. Op deze wijze kan er een beeld worden
geschetst wie er volgens de beeldvorming tot de Canadese natie behoort en wie hierbuiten valt. In de
visuele bronnen zal er vooral worden gelet op de personen die bij de officiële gedeeltes van de
ceremonie, zoals het ontbranden van het Olympisch vuur en het binnendragen van de Olympische vlag,
een belangrijke rol speelden.
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Case study I: Nationale identiteitsvorming bij grote
sportevenementen
Vancouver, 12 februari 2010. Nog voordat de Olympische Spelen officieel worden geopend, wordt
allereerst de Canadese vlag het stadion binnengedragen onder begeleiding van het Canadese volkslied.32
Dit is slechts een enkel voorbeeld van de nationale identiteitsvorming bij de openingsceremonie. Op
welke wijze grijpen nationale staten internationale sportevenementen aan om de eigen natie te
profileren?

Nationalistisch of kosmopolitisch?
Als er wordt gekeken naar de aard van internationale mega-evenementen zoals grote sportevenementen,
kunnen deze zowel nationalistisch als kosmopolitisch worden beschouwd. Mega-evenementen zijn
kosmopolitisch omdat er vertegenwoordigers van verschillende buitenlandse landen aanwezig zijn.
Daarnaast wordt de cultuur van het gastland gepresenteerd en kan het internationale publiek hier kennis
mee maken.33
Mega-evenementen zijn nationalistisch van aard omdat ze door een gastland worden
georganiseerd en nationale machthebbers altijd een vinger in de pap van de organisatie proberen te
krijgen. De invented traditions van het gastland met betrekking tot nationalisme, publieke sfeer en
vormen van inclusie komen tot uiting in bijbehorende culturele ceremonies. Met name de gebruikte
strategieën die te maken hebben met inclusie in de publieke sfeer, leggen de bestaande patronen op het
gebied van klasse, gender en etniciteit bloot. Deze patronen komen naar voren als er wordt gekeken naar
de keuzes die worden gemaakt bij de culturele ceremonies.34 Tijdens de culturele ceremonies wordt er
bijvoorbeeld duidelijk gemaakt waar de natie voor staat, en vooral wie er bij de natie hoort.
Het discours over de nationale identiteit is altijd in het voordeel van bepaalde groepen zoals
bedrijven en sponsoren, maar ook groepen behorend tot een bepaalde klasse, gender of etnische groep.
Gastlanden kunnen openingsceremonies aangrijpen om het nationale imago te verbeteren door in te
springen op zulke bestaande discoursen en deze open te breken om zo het tegendeel te bewijzen. Op
deze wijze kan vervolgens de nationale identiteit inclusiever worden gemaakt. In deze context kan de
openingsceremonie van de Olympische Spelen worden gezien als een globaal ritueel gehouden in het
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kader van het Olympische gedachtegoed, maar tegelijkertijd als ritueel van de natiestaat die aanspraak
maakt op de nationale identiteit en daarmee aansluiting zoekt bij de inwoners van het eigen land.35

Olympische Spelen als mega-evenement
De moderne Olympische Spelen kunnen worden gezien als een mega-evenement dat socioloog Maurice
Roche definieert als grote culturele (inclusief commerciële en sportieve) evenementen met een
dramatisch karakter, massale populariteit en internationale betekenis.36
De betekenis van mega-evenementen in het wetenschappelijk onderzoek wordt volgens Roche
nog niet voldoende erkend, maar is van belang op ten minste vier niveaus, namelijk: persoonlijk,
nationaal historisch, cultuur-historisch en sociologisch. Het persoonlijke niveau is van belang omdat
individuen tijd afbakenen aan de hand van culturele markers. Mega-evenementen zijn een voorbeeld
van deze markers die de tijdsafbakening mede bepalen. Met betrekking tot het nationaal historisch
niveau representeren deze evenementen niet alleen nationale tradities, maar kunnen deze ook bijdragen
aan de creatie van een idee van progressie. Door de grote belangstelling via televisie en internet kunnen
deze tradities en ideeën niet alleen aan de eigen natie, maar ook aan het publiek van de gastlanden
worden getoond. Op cultureel historisch niveau zijn mega-evenementen als de Olympische Spelen van
belang gezien hun bijdrage aan de bevordering van de grote interesse in sportcultuur van het publiek.
Aangaande het sociologische niveau zijn mega-evenementen van belang omdat ze functioneren als
referentiekader om modernisatie weer te geven, landen kunnen hier met elkaar worden vergeleken.37
Naast het feit dat deze vier niveaus aantonen waarom het bestuderen van mega-evenementen
zoals de Olympische Spelen van belang zijn in het onderzoek, kunnen deze ook als aanvulling worden
gezien op de eerdergenoemde theorieën van Eriksen en Poultner. Het nationaal- en cultuurhistorische
niveau van deze mega-evenementen laat zien dat sport kan bijdragen aan de creatie van de nationale
identiteit, zoals Eriksen stelde. Het individuele niveau maakt duidelijk dat individuen agency bezitten
en bijdragen aan de vorming van identiteit. De wisselwerking tussen politiek en cultuur waar Poultner
over sprak, komt hier naar voren in de vorm van de verschillende groepen actoren die betrokken zijn bij
de organisatie van een evenement. De bijzondere organisatievorm van mega-evenementen door een
combinatie van gouvernementele en non-gouvernementele partijen is daarnaast nog een voorbeeld van
deze wisselwerking. Door mega-evenementen te bestuderen krijgen we zicht op de manier deze groepen
vormgeven aan de nationale identiteit.
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Canada als gastland van de Olympische Spelen
In de geschiedenis van de moderne Olympische Spelen is Canada driemaal gastland geweest. In 1976
werden de Zomerspelen in Montreal gehouden, Calgary organiseerde in 1988 de Winterspelen en
Vancouver organiseerde samen met Whistler de Winterspelen in 2010. De Spelen van 1976 en 2010
zullen in deze scriptie worden geanalyseerd.
De Zomerspelen in Montreal hadden te maken met een aantal moeilijkheden. Zo ging de bouw
van het stadion met veel schandalen gepaard, kon het stadion niet op tijd worden voltooid, werden de
Spelen geboycot door een groot aantal Afrikaanse landen en was er de angst voor een herhaling van de
terreuraanslag in München in 1972, toen Israëlische atleten ontvoerd en vermoord waren.38
Tegelijkertijd moeten de Spelen in de Canadese context worden geplaatst waarin de eerdergenoemde
vormen van het Engelse en Franse nationalisme met elkaar botsten.39 De Spelen werden geopend op 17
juli 1976 in het Olympisch Stadion in Montreal, gevuld met zo’n 73.000 toeschouwers. Wereldwijd
keken er daarnaast nog zo’n half biljoen mensen mee via de televisie.40
De openingsceremonie begon met een show van gevechtsvliegtuigen van de Canadese
luchtmacht. Vervolgens werd de komst van koningin Elizabeth aangekondigd. Samen met een aantal
officials en haar echtgenoot nam Elizabeth plaats in het stadion waarna het Canadese volkslied werd
ingezet, meteen gevolgd door de landenparade. Vervolgens werd het Olympisch vuur aangestoken en
volgden er nog een aantal culturele optredens.
Terwijl de Spelen van Montreal met veel moeilijkheden vooraf kampten, werden de
Winterspelen van Vancouver voor aanvang in schaduw gehuld. Nog voordat de Spelen officieel van
start waren gegaan, overleed de Georgische rodelaar Nodar Koemaritasjvili, nadat hij tijdens een
training uit de bocht vloog. Tijdens de openingsceremonie op 12 februari 2010 werd hier meermaals bij
stilgestaan. Het thema van de Winterspelen in Vancouver luidde ‘With Glowing Hearts’. In het stadion
waren 61.600 toeschouwers aanwezig, het is onbekend hoeveel publiek er wereldwijd meekeek via de
televisie. Het organisatiecomité van de Spelen, het Vancouver Organizing Committee (VANOC), gaf in
het rapport over de Spelen zelf aan dat de culturele weergave van Canada erg complex was door de
verschillende soorten groepen die het land rijk is; hieronder vielen de aboriginals, de Frans/Engelse
dualiteit en de cultureel diverse bevolking. Om deze reden was het voor het organisatiecomité belangrijk
dat zoveel mogelijk regio’s en verschillende groepen mensen werden gerepresenteerd. Het belangrijkste
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publiek bestond uit de buitenlandse toeschouwers, aan hen moest de ‘truly Canadian’ worden
overgebracht.41
Naast de officiële procedures stond in het culturele deel van de openingsceremonie de Canadese
natuur centraal. Er werd een ode gebracht aan de talloze verschillende landschappen die het land rijk is.
Daarnaast werd er aandacht besteed aan de Europese roots die veel Canadezen hebben doormiddel van
een vioolstuk waarin werd gedanst in Ierse en Schots ogende kleding.42
Als de openingsceremonies van Montreal en Vancouver met elkaar vergeleken worden, valt als
eerste de duur van de ceremonies op. Waar de ceremonie van Montreal een uur en achttien minuten
duurt, beslaat de ceremonie van Vancouver een tijdsbestek van ruim drie uur. Deze ontwikkeling valt te
verklaren door de commercialisering van de Olympische Spelen vanaf de jaren 1980. Sindsdien staat de
openingsceremonie minder in het teken van tradities en zijn landen vrijer om het culturele gedeelte in te
vullen.43 In het culturele deel van de openingsceremonies is een aantal overeenkomsten en verschillen
te zien dat per thema wordt uitgewerkt.

Jeugdig karakter van de natie
Volgens het organisatiecomité van de Spelen in Montreal, het Comité d'Organisation des Jeux
Olympiques (COJO), moesten de openings- en sluitingsceremonie festiviteiten worden die jeugd,
schoonheid en kracht uitstraalden.44 Deze doelstelling is onder andere terug te zien in een zeven minuten
durend optreden van schoolkinderen uit Montreal, waarin er met gekleurde linten en vlaggen werd
gedanst dat een hommage aan de Canadese jeugd moest voorstellen.45 Deze jeugdigheid kan op twee
manieren worden geïnterpreteerd: enerzijds kan hiermee letterlijk de jeugd uit Canada worden bedoeld,
anderzijds kan dit slaan op het jeugdige karakter van de Canadese natie, die pas in 1867 onafhankelijk
werd.
In de openingsceremonie van Vancouver is de jeugdigheid van de natie eveneens een belangrijk
thema. Hier werd er aan deze jeugdigheid een extra dimensie toegevoegd in het stuk slam poetry van
Shane Koyczan, omdat deze werd gekoppeld aan de mogelijkheid tot verandering die deze jeugdigheid
bood. Deze verandering werd vervolgens gelinkt aan diversiteit, dankzij de verschillende invloeden van
A tot Z werd deze verandering mogelijk gemaakt.46
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Representatie van Canada in de officiële gedeeltes
Naast deze jeugdigheid staat het dubbele karakter van het nationalisme centraal bij de ceremonie van
Montreal. Over het taalgebruik beschreef het COJO nadrukkelijk dat dit zowel in overeenstemming was
met de Olympische regels als met de officiële tweetalige status van Canada en het Franstalige karakter
van Montreal.47
Dit tweetalige karakter kwam niet alleen terug in de speeches die werden gegeven. Het duo dat
de Olympische vlam het stadion in kwam brengen bestond uit een Franstalige jongen en een Engelstalig
meisje, die samen de twee stichtende volken van Canada symboliseerden.48 Opmerkelijk hierbij is dat
er enkel aandacht was voor het Franse en Engelse karakter van deze identiteit en het Franse en Engelse
volk hier als stichtende volken van de natie worden beschouwd. In dit opzicht werd er geen aandacht
besteed aan de inheemse bevolking, waarvan de verschillende stammen al veel langer op het Canadese
grondgebied gevestigd waren. In de openingsceremonie van Vancouver kwam de nadruk op het Engelsen Franstalige deel van de natie veel minder duidelijk naar voren. Het Olympisch vuur werd hier na een
korte estafette door vier bekende Canadese topsporters, aangestoken door Wayne Gretzky die wordt
gezien als de grootste ijshockeyer aller tijden.49
Hoewel het dubbele nationalisme nadrukkelijk naar voren kwam in de openingsceremonie van
Montreal, werd er gepoogd om Canada als een eenheid weer te geven. Zo werd de Olympische vlag het
stadion binnengedragen door twaalf atleten die symbool stonden voor de tien provincies en twee
territoria die Canada destijds telde.50 Betreffende het officiële gedeelte van Vancouver werd de
Olympische vlag het stadion binnengedragen door zes toonaangevende Canadezen; Bobby Orr, Anne
Murray, Jacques Villeneuve, Betty Fox, Donald Sutherland, Barbara Ann Scott, Roméo Dallaire en Julie
Payette. De vlagdragers waren gevraagd vanwege hun bijzondere verrichtingen als autocoureur,
humanitair bewindspersoon, astronaut, onderzoeker, ijshockeyer en acteur.
Het beeld van collectiviteit van de natie dat werd gecreëerd bij de Spelen van Montreal, was in
Vancouver in mindere mate aanwezig. In Montreal representeerden de vlagdragers en de ontstekers van
het Olympisch vuur nog op verschillende wijze de natie, in Vancouver was deze rolverdeling veel
individualistischer van aard. De personen in Vancouver waren op persoonlijke titel gevraagd om deze
rol te vervullen, daarnaast stonden zij niet symbool voor een groter geheel. Waar in de
openingsceremonie van Vancouver de diversiteit van de natie alom werd geprezen, was hier in de
officiële gedeeltes weinig van terug te zien omdat al deze personen uit blanke Canadezen bestonden.
Omdat deze individuen niet symbool stonden voor een groter geheel en de diversiteit van deze personen
tekortschoot, zorgde dat dit mensen met een andere achtergrond minder aangrijpingspunten bood om
zich mee te kunnen identificeren.
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Diversiteit en multiculturalisme
Het stuk slam poetry dat Shane Koyczan opvoerde tijdens de openingsceremonie van Vancouver
benadrukte de jeugdigheid van de natie en de grootsheid van de natuur, maar wijdde het grootste deel
van dit ongeveer zes minuten durende stuk aan het geciviliseerde en liefelijke karakter van de Canadese
natie. De natie werd daarnaast gekarakteriseerd door de culturele diversiteit:
‘A country that is all the ways you chose to live, a nation that can give you variety because we are
choices, we are millions upon millions of voices shouting keep exploring, we are more. So don’t let
your luggage define your travels, each live unravels differently. And experiences make up the
colours of our tapestry.’51

In de sluitingsceremonie van Montreal kreeg de inheemse bevolking van Canada een grote rol
toebedeeld. Gekleed in de vijf kleuren van de Olympische vlag, met hoofdtooien, wigwams en trommels
moesten zij de multiculturaliteit van Canada representeren. De afbeelding op de volgende pagina is een
kopie uit het rapport van het COJO, om een voorstelling te geven van dit optreden.52 Hoewel het COJO
verklaarde dat het optreden tijdens de sluitingsceremonie een eerbetoon was aan de inheemse bevolking,
namen zij niet de moeite om met de inheemse bevolking te overleggen over de inhoud van dit optreden.
Daarnaast was het budget niet toereikend genoeg om alle inheemse mensen in te vliegen en de
choreografie aan te leren. Als oplossing werd ervoor gekozen om een dansgroep uit Montreal te
verkleden en te schminken als Indianen, om de handvol aboriginals door het programma te leidden.53
Socioloog Janice Forsyth stelde dat hoewel er werd geprobeerd Canada te weergeven als land dat
culturele diversiteit respecteerde, juist de stereotypering van aboriginals versterkte als cultureel statisch,
homogeen en ongeschikt voor de moderne maatschappij. Hoewel de aboriginals geen inspraak hadden
in de vormgeving van de ceremonie, namen zij toch deel aan een optreden dan gekenmerkt werd door
stereotypering. Volgens Forsyth liet dit zien dat aboriginals hebben gereageerd op dominante blanke
ideeën rondom Indianen en zich hieraan hebben aangepast. 54
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Optreden van de ‘inheemse bevolking’ tijdens de sluitingsceremonie in Montreal. (COJO, 1976)

In de openingsceremonie van Vancouver was de inheemse bevolking een rol toebedeeld die
meer op de waarheid berustte. De ceremonie begon met een snowboarder die het stadion binnenkwam,
vervolgens werd het Canadese volkslied ingezet. Hierna werden de vier stamhoofden van de Squamish
Nation, Musqueam Indian Band, Lil’wat First Nation en Tsleil-Waututh First Nation in het stadion
verwelkomd. Al deze vier stammen kwamen uit het gebied waar de Spelen werden gehouden.
Aansluitend werden de hoofdculturen van de inheemse bevolking van Canada per leefgebied in het
stadion geïntroduceerd. Namens de Canadese bevolking heetten zij de atleten welkom tijdens de
landenparade.
Als er wordt gekeken naar de rol die aboriginals krijgen toebedeeld in de verschillende
openingsceremonies, valt er te stellen dat er in Vancouver een verbetering heeft plaatsgevonden ten
opzichte van Montreal. Hoewel het volgens de Olympische regels verboden was (en is) om een politiek
statement te maken tijdens de Spelen, werd het in het geval van Vancouver toegestaan om de aboriginals
officieel te erkennen als gastpartners.55 Socioloog Jennifer Adese stelde echter dat juist het
multiculturalisme dat als kernbegrip als een soort paraplu boven de openingsceremonies wordt
gehouden, voor de integratie van aboriginals problematisch was. Het narratief over multiculturalisme
kon namelijk worden gebruikt door de overheid om verdere verzoeningspogingen en
erkenningsmaatregelen met de inheemse bevolking uit de weg te gaan.
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Op deze wijze bracht multiculturalisme aboriginals in diskrediet als het ging om hun aanspraken
als oorspronkelijke inwoners van Canada. Aboriginals werden gedevalueerd als willekeurige andere
cultuur die moet zorgen voor de culturele diversiteit van de natie.56 Adese concludeerde dat het
multiculturalistische discours dat werd gebruikt bij de Olympische Spelen de basis legde voor een relatie
tussen de staat, de Spelen en de inheemse bevolking die gefundeerd was op racisme en kolonialistische
exploitatie. Op deze wijze ontstond er meer verwarring over de rol van de inheemse bevolking als een
etnische minderheidsgroep binnen de Canadese multiculturele gemeenschap.57
Diversiteit en multiculturalisme kunnen als bredere thema’s worden gezien die bij beide
ceremonies aansluiten. In de sluitingsceremonie van Montreal moest de inheemse bevolking de
multiculturaliteit van de samenleving weergeven terwijl in Vancouver in het stuk poëzie dat werd
opgedragen door Shane Koyczan naar voren kwam dat de Canadese identiteit bestond uit een veelvoud
van verschillende culturen. Deze uitingen in beide openingsceremonies zijn wat betreft het ideaal van
multiculturalisme problematisch. In het geval van Montreal was het grootste gedeelte van het aantal
deelnemers namelijk geen lid van een inheemse stam, maar ‘speelde’ hier een rol. Daarnaast had de
voorstelling van de inheemse bevolking niets met de realiteit te maken, er werd eerder voor Indiaan
gespeeld in de kleuren van de Olympische vlag.58 Dit heeft tot gevolg dat de inheemse bevolking zich
hier niet mee kon identificeren, terwijl voor de rest van de Canadese bevolking het stereotype (onjuiste)
beeld bevestigd wordt. Bij de ceremonie van Vancouver werd de diversiteit van de natie wel benoemd
maar hier was weinig van terug te zien. De personen die waren uitgekozen om de officiële gedeeltes uit
te voeren zoals het binnendragen van de vlag en het vuur, bestonden voornamelijk uit blanke Canadezen.
Little Italy en Chinatown werden dan wel genoemd in het stuk van Koyczan als voorbeeld van culturele
diversiteit, hier was in de ceremonie verder echter niets van terug te zien. Dit is opmerkelijk gezien met
name de Chinese gemeenschap erg groot is in British Columbia, de provincie waar de Spelen werden
gehouden.
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Case study II: Sportsuccessen in de media
Zoals al eerder is genoemd, kunnen sporters symbool staan voor een grotere groep, cultuur of
rechtsgebied en kunnen zij op deze manier voor eenheid zorgen. Dankzij hun bijzondere verrichtingen
vergaren sporters echter een soort roem die afwijkt van ‘normale’ bekendheden. In het geval van
topsporters overlappen twee soorten roem; een heroïsche nationale variant en een commerciële variant
zoals gebruikelijk bij bekendheden. Naast de amuserende rol die de sporter heeft, is een topsporter ook
iemand die mensen fascineert en inspireert waardoor het publiek zich graag met de topsporter wil
identificeren.59 Op deze wijze heeft een topsporter als nationale held een rol die gepaard gaat met meer
verantwoordelijkheid en druk dan een normaal bekend persoon.
De rol van de media is toonaangevend in zowel de creatie van de nationale heldenstatus van de
topsporter als de weergave als beroemdheid. Dankzij de media wordt de heldenstatus enerzijds gecreëerd
en gehandhaafd en zorgt zij anderzijds voor de weergave van de nationale identiteit.60 Doordat de
selectiecriteria voor nieuwsitems erg nationalistisch zijn, wordt het publiek bij het volgen van
internationale competities continue aan de eigen nationaliteit herinnerd.61 Naast de keuze voor het type
berichten dat wordt uitgelicht, is ook de taal die hierin wordt gebruikt van belang. Het herhaaldelijk
gebruik van dezelfde taal in sportjournalistiek noemt socioloog Michael Billig banal nationalism,
waarin het publiek constant wordt herinnerd aan de nationale staat.62 Mede door het nationalistische
karakter van de media spelen zij een belangrijke rol in het beeld dat wordt weergegeven van een land en
oefenen zij op deze manier invloed uit op het concept van de natie.63
Deze invloed komt voort uit de manier waarop de media het contact tussen de verschillende
leden van de imagined community faciliteert en op deze wijze de collectieve identiteit versterkt.64
Communicatiewetenschapper Ciaoning Su stelt dat er rondom sportevenementen een specifieke vorm
van nationale identiteit wordt gecreëerd die berust op een sterke wij-zij tegenstelling. De ander wordt
weergegeven als buitenlands en anders, om op deze wijze de eigen identiteit en sociale waarden te
versterken. Op deze manier wordt ook een duidelijk beeld gegeven van de ‘wij’ groep. Dit maakt de
weergave van sportsuccessen in de Canadese media een interessant onderzoeksobject en een goede
aanvulling op de vorige casus van deze scriptie.
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Immigrant: Ted-Jan Bloemen
Ted-Jan Bloemen is een van origine Nederlandse langebaanschaatser. Bloemen had in Nederland moeite
om aansluiting te vinden bij een team, hij kon zich niet zo goed vinden in de Nederlandse competitieve
manier van trainen die zich sterk richtte op prestaties. Bloemen overwoog te stoppen met de sport, maar
koos ervoor om van de dubbele identiteit van zijn vader gebruik te maken en een Canadees paspoort aan
te vragen.65 Sinds 2014 kwam Bloemen uit voor Canada en sindsdien heeft de schaatser belangrijke
successen geboekt. Bloemen verbrak onder andere het wereldrecord op de 5000m en 10000m en won
bij de Olympische Winterspelen in PyeongChang de gouden medaille op de 10000m.66
Het verhaal van Ted-Jan Bloemen is uitzonderlijk vanwege het succes dat hij heeft behaald na
zijn verhuizing naar Canada. In eerste instantie waren er niet veel artikelen gewijd aan Bloemen, er werd
vooral vermeld dat de schaatser voor Canada uit wilde komen en er werd uitgelegd op welke manier dit
mogelijk was dankzij de dubbele nationaliteit van zijn vader.67 Naarmate het in 2015 duidelijker werd
dat Bloemen in vorm was en het wereldrecord op de 10000m verbrak, richtte de berichtgeving zich op
het succesverhaal van de schaatser. In Nederland voelde Bloemen zich niet gesteund maar in Canada
werd hij eindelijk gewaardeerd. In zijn nieuwe woonplaats Calgary voelde Bloemen zich meteen thuis
en het team heette hem van harte welkom.68 Het Canadese team gaf de schaatser de kans om zich
kwetsbaar op te stellen en aan zijn zwakke punten te werken om zo nog beter te worden.69 In een
interview met The National Post stelde Bloemen dat Canada hem niet alleen een tweede kans had
gegeven in de sport, maar ook het leven een stuk beter was dan voorheen.70
De dubbele nationaliteit van Bloemen werd in de verschillende berichten vaak benoemd, ook na
het behalen van verschillende sportsuccessen toen hij al geruime tijd voor het Canadese team schaatste.
Termen als ‘Dutch-born Bloemen’, ‘transplanted Dutchman’ en ‘Dutch emigre’ herinnerden de lezer
continu aan de migratieachtergrond van Bloemen.71 Sportsocioloog Steven Jackson deed onderzoek naar
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de weergave van Ben Johnson in de Canadese media, waar een soortgelijke ontwikkeling te zien was in
de berichtgeving van de atleet oorspronkelijk afkomstig uit Jamaica. Jackson haalde het werk van
antropoloog Eva Mackey aan, die stelde dat Canada zich in de rest van de wereld graag als multicultureel
en divers land presenteerde. Dit multiculturalisme was echter problematisch, omdat zich een eenduidige
blanke hoofdcultuur ontwikkelde. Degenen die zich konden aansluiten bij deze blanke hoofdcultuur
genoten het privilege om zichzelf als authentieke Canadezen te zien, terwijl zij de kleur en diversiteit
van multiculturele ‘anderen’ tolereerden.72 Jackson sprak in het geval van Ben Johnson over een
racistisch getint discours rondom de sporter, met name nadat het duidelijk werd dat hij doping had
gebruikt.73 Het is van belang om hier twee duidelijke verschillen aan te geven; ten eerste heeft Ted-Jan
Bloemen geen getinte huidskleur en ten tweede staan zijn sportieve prestaties niet in de schaduw van
een dopingschandaal. De conclusie van Jackson geldt wellicht wel voor sporters met een getinte
huidskleur en een migratieachtergrond, maar is naast de problematisering van het multiculturalisme niet
echt van toepassing op Bloemen.
Een antwoord op de vraag waarom de dubbele identiteit van Bloemen continu benoemd werd,
is wellicht de merkwaardigheid van het inruilen van zijn paspoort. In een van de krantenberichten werd
het belang van schaatsen in Nederland benadrukt en gespiegeld aan het belang van hardlopen voor
Kenianen.74 De transitie van Nederlander tot Canadees kan daarom als bijzonder worden beschouwd, en
is wellicht een verklaring voor het feit dat de oorspronkelijke Nederlandse identiteit van Bloemen nog
vaak in krantenberichten wordt genoemd. De migratieachtergrond van Bloemen mag dan wel vaak
worden benadrukt, de schaatser wordt wel voortdurend als Canadees weergegeven. Zo zorgde zijn
Olympische overwinning op de 10000m ervoor dat hij ‘broke the Dutch stranglehold on the top step of
the podium’75 en ‘broke the Dutch dominance’.76
Naast het feit dat Mackey het multiculturalisme problematiseerde benoemde ze het vooroordeel
dat berust in de vele verschillende vormen van dubbele identiteit waartoe Canadezen zich rekenen zoals
Duits-Canadees, Inheems-Canadees, Frans-Canadees, enzovoorts. Hoewel al deze verschillende vormen
van identiteit een eigen ontstaansgeschiedenis kennen, worden sommige groepen meer als etnisch
Canadees gezien dan anderen. Sommigen hebben het voorecht om zichzelf simpelweg Canadees te
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noemen.77 Het probleem van het multiculturalisme is wellicht niet meteen toepasbaar op het discours
rondom Bloemen, de dubbele identiteit die vaak genoemd wordt zorgt er wel voor dat hij op basis van
etniciteit een plaats krijgt in een soort rangorde.

Aboriginal: Fred Sasakamoose
Fred Sasakamoose is bekend omdat hij de eerste inheemse speler was in de National Hockey League
(NHL). Sasakamoose groeide op bij zijn ouders in een reservaat in Saskatchewan, maar werd hier samen
met zijn broertje weggehaald en naar een residential school gestuurd toen hij zes jaar oud was. Het
programma van de residential schools was van kracht in de periode 1879 tot 1986 en was bedoeld om
de kinderen van inheemse stammen op te voeden en te onderwijzen. In praktijk kwam het er echter op
neer dat kinderen tegen hun wil (en die van hun ouders) bij hun families werden weggehaald en op de
residential school met verschillende misstanden, waaronder misbruik, te maken kregen. Het residential
school systeem wordt tegenwoordig ook wel gezien als meest destructieve onderdeel van de Canadese
kolonisatie, omdat de gevolgen voor de aboriginals tot op de dag van vandaag voelbaar zijn.78
Op de residential school in Duck Lake viel het hockeytalent van Sasakamoose op, en mocht hij
uitkomen in de Western Canada Junior Hockeyleague in het seizoen van 1953-1954. Vanwege zijn
goede prestaties werd Sasakamoose gevraagd om voor de Chicago Black Hawks te komen spelen, een
van de zes teams in de NHL. Sasakamoose kwam in het resterende seizoen van 1953-1954 in elf
wedstrijden uit voor de Chicago Black Hawks, en keerde daarna terug naar Saskatchewan om hier in
een lagere divisie te blijven ijshockeyen. Na zijn pensioen als ijshockeyer werd Sasakamoose stamhoofd
en zette hij zich onder andere in voor sportprogramma’s voor de inheemse bevolking, met name voor
kinderen.79
Als eerste ijshockeyer van inheemse afkomst in de NHL had Sasakamoose te maken met
vooroordelen en racisme, dat terug te zien is in de berichtgeving. Er werd in krantenberichten uit 19531954 nauwelijks gesproken over de sportieve prestaties van Sasakamoose en als dit gebeurde, werd hier
een negatieve conclusie in relatie met zijn afkomst aan verbonden. Zo verbaasden journalisten zich over
het feit dat Sasakamoose als volbloed indiaan niet eens de slechtste speler was van de Black Hawks.80
Daarnaast werd de ijshockeyer bij het krijgen van een straf verweten dat hij ‘could’t have been guilty of
anything more than a war whoop in the Cree tongue’.81 Op latere leeftijd keek Sasakamoose terug op
zijn periode in de NHL en stelde hij dat hij zich hier nooit in heeft thuis gevoeld:
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‘I didn’t know that society well, that outside life. I knew they were the dominant race, I knew
they had everything we didn’t have. I felt at that time I always walked behind everybody else.
After a while, I learned to play their game, to play their game better than they did’.82

Na het seizoen van 1953-1954 vertrok Sasakamoose bij de Black Hawks en ging terug naar zijn
familie en vrouw in Saskatchewan omdat hij hen mistte.83 In de literatuur wordt er voor deze variant van
heimwee onder inheemse sporters een verklaring gegeven. Omdat de inheemse identiteit van deze
sporters constant onder druk staat door de heersende cultuur die het sportveld domineert, verliezen ze
de verbinding met hun eigen cultuur waardoor de noodzaak om terug te keren ontstaat.84
Deze inheemse identiteit werd bij Sasakamoose niet alleen tijdens zijn ijshockeycarrière onder
druk gezet, maar ook tijdens zijn verblijf op de residential school. In de berichtgeving was er een
ontwikkeling te zien in de manier waarop Sasakamoose sprak over deze periode op de residential school.
Tot 2012 werd in de berichtgeving de nadruk gelegd op het rolmodel dat Sasakamoose was voor de
inheemse bevolking, met name kinderen, als eerst inheemse hockeyer in de NHL. In berichten en
interviews kwam zijn verblijf op de residential school wel ter sprake, Sasakamoose noemde dan dat deze
periode zorgde voor veel verdriet, maar hem ook had opgevoed en discipline aangeleerd.85 Dit
veranderde in 2012 na de instelling van de Reconciliation Commission dat als doel had om de impact
van de residential schools in kaart te brengen. Sasakamoose trad vervolgens naar buiten met het misbruik
waarmee hij te maken heeft gehad er werd sindsdien ook omschreven als ‘residential school survivor’
in plaats van enkel eerste inheemse speler in de NHL.86
Historicus John Maynard beschreef dat de sociale en politieke ontwikkeling van de jaren ’60
van de vorige eeuw ervoor heeft gezorgd dat de inheemse bevolking meer zichtbaar is geworden in de
samenleving en de sport.87 Hoewel aboriginals verschillende successen hebben geboekt in de sport, is
er nog steeds sprake van grote sociale ongelijkheid die zij ervaren in het dagelijks leven.88 Fred
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Sasakamoose maakt van zijn voorbeeldrol gebruik om deze ongelijkheid aan de kaak te stellen en zich
in te zetten voor de inheemse gemeenschap.

Topsporters in Canada of Canadese topsporters?
Na het bestuderen van de berichtgeving over Ted-Jan Bloemen en de analyses van Ben Johnson, kan er
gesteld worden dat immigranten gemakkelijk worden opgenomen binnen de Canadese nationale
identiteit omdat zij een symbool kunnen zijn van nationale trots. Beide topsporters vergaren een
heldenstatus en fungeren als nationaal voorbeeld (zolang zij goed presteren), zoals aan het begin van het
hoofdstuk wordt omschreven. De dubbele identiteit die bij de topsporters wordt genoemd, zorgt er echter
wel voor dat er een rangorde kan worden gemaakt op basis van de associaties die gepaard gaan bij de
etniciteit.
De waardering van Fred Sasakamoose is tegenwoordig anders en inclusiever dan vroeger. De
achtergrond van Sasakamoose wordt nog altijd benoemd, maar niet meer in een negatief daglicht gesteld.
Hoewel de acceptatie groter is, is het echter nog steeds nodig om deze inheemse identiteit te benoemen.
Het idee van Fairfield over de segregatie binnen de Canadese samenleving is hier van belang, omdat
Sasakamoose zich als rolmodel inzet voor de inheemse bevolking, zonder dat hij zelf actief poogt om
onderdeel te worden van het grotere geheel in de vorm van de Canadese samenleving.
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Conclusie
De afbeelding op de titelpagina van deze scriptie laat een uitsnede zien uit het promotiefilmpje van Air
Canada dat werd uitgezonden tijdens de openingsceremonie van PyeongChang in 2018. Sport werd in
dit filmpje gebruikt om de diversiteit en inclusiviteit van de Canadese samenleving te weergeven. Omdat
er discussie heerste in de historiografie over de vraag in hoeverre het politiek nationalisme een rol
speelde in de identiteitsvorming van voormalige kolonies en sport werd genoemd als oplossing, focust
deze scriptie zich op de wijze waarop het in- en uitsluitende karakter dat wordt toegeschreven aan sport
bijdraagt aan de in- en uitsluiting van etnische minderheidsgroepen binnen de Canadese nationale
identiteit in de periode 1945- heden.
Het insluitende karakter werd in de openingsceremonies duidelijk door het streven naar een
diverse, multiculturalistische aard van de ceremonies. Bij het bestuderen van de berichtgeving over TedJan Bloemen bleek daarnaast dat immigranten gemakkelijk werden opgenomen binnen de Canadese
nationale identiteit. Hoewel Ted-Jan Bloemen gezien zijn afkomst wel tot het dominante witte,
masculiene discours behoorde en werd opgenomen in de Canadese identiteit, was deze identiteit selectief
omdat zijn dubbele identiteit benadrukt bleef. Er was sprake van een blanke hoofdcultuur die het
privilege genoot om zichzelf simpelweg Canadees te noemen. Vervolgens was er in de grote hoeveelheid
dubbele identiteiten een rangorde aan te brengen die werd gebaseerd op etniciteit. Binnen de
multiculturalistische samenleving werden deze identiteiten die als ‘anders’ werden beschouwd,
getolereerd door de witte, blanke hoofdcultuur.
Tegenover het idee dat sport kan bijdragen aan de inclusie van bepaalde groepen binnen de
samenleving, staat het idee dat sport een uitsluitend mechanisme bezit. Hoewel er met de
multiculturalistische thema’s van de openingsceremonies gepoogd werd minderheidsgroepen in te
sluiten, kon juist dit multiculturalisme geproblematiseerd worden. De multiculturalistische paraplu
zorgde ervoor dat de aboriginals in diskrediet werden gebracht omdat zij door het multiculturalisme als
willekeurige andere diverse cultuur werden bestempeld. Hierdoor verloor de claim van de aboginals aan
waarde als het ging om de aanspraak als oorspronkelijke inwoners van de Canadese natie.
Het uitsluitende mechanisme werd daarnaast duidelijk als er werd gekeken naar ijshockey, ook
wel Canada’s nationale sport genoemd. Omdat deze sport zich baseerde op een witte, masculiene en
heteroseksuele eigenschappen, zorgde dit voor problemen als minderheidsgroepen dit veld probeerden
binnen te treden. Met name deze witte eigenschappen worden duidelijk toen Fred Sasakamoose zich in
de jaren 50 van de vorige eeuw voor het eerst begaf in het veld van ijshockey. De inheemse en dominante
Canadese cultuur botsten hier met elkaar, wat terug te zien was in de racistische berichtgeving over
Sasakamoose. Bij het bestuderen van de berichtgeving over Sasakamoose dichter bij het heden, was er
terug te zien dat de racistische opmerkingen minder expliciet werden. Toch werd altijd de inheemse
achtergrond van Sasakamoose benadrukt. Door het selectieve karakter van de Canadese identiteit was
er sprake van een hiërarchie, maar tevens was zijn inheemse identiteit ook een manier voor hem om
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zichzelf te presenteren. Actoren hadden dus zelf ook een rol in de toe-eigening of uitsluiting van een
collectieve identiteit.
Concluderend valt er te stellen dat er wordt gepoogd om aan de hand van sport etnische
minderheidsgroepen als migranten en de inheemse bevolking in te sluiten binnen de Canadese nationale
identiteit aan de hand van termen als multiculturalisme en diversiteit. Uit de analyses is echter gebleken
dat dit door de problematisering van het begrip multiculturalisme onvoldoende lukt. Diversiteit wordt
daarnaast in de openingsceremonies nagestreefd, maar in de uitvoering van de officiële en culturele
gedeeltes komt dit nog onvoldoende tot zijn recht. Waar diversiteit en multiculturalisme in het sportveld
dus moeten zorgen voor inclusie, blijkt dit in de praktijk moeizaam en problematisch. Misschien moet
de leus in het promotiefilmpje van Air Canada dus iets worden aangepast. ‘To show ourself what we are
made of’ is wellicht toepasselijker dan ‘to show them what we are made of’.
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