COLUMN – Zaterdag Live, 11 mei 2019 - Columnist: Peter Drijver
Speciaalzaken hebben het moeilijk
Ging je vroeger naar De Prinsestraat of de Molenstraat voor die ene braadpan, die ene Märklin
spoorwissel of die ene Levi’s broek, nu bestel je vanaf de bank uit een oneindig assortiment tegen
de laagste prijs.
En je hoeft niet naar de Italiaan als je je pizza laat bezorgen.
Jammer voor de middenstanders en goed voor de bezorgers.
Internet maakt het zoeken van een speld in een hooiberg een fluitje van een cent: tweedehands
boeken en platen zijn in een mum gevonden en ook dat reserveonderdeel voor die oude
stofzuiger is zo in huis. Kortom, Internet schept heel nieuwe mogelijkheden om kontakten te
leggen, en ja ook die. Niet langer is de openbare ruimte of de horeca de enige huwelijksmarkt.
Niet langer is een club het aangewezen verband om je met gelijkgestemden te verenigen. Zolang
het erom gaat veel met elkaar te lullen over gedeelde liefhebberijen dan kan je op internet een
forum ervoor vinden. Je verenigen via Facebook, Pinterest of Instagram stelt je in staat 24 uur
per dag in contact te staan met personen over de hele wereld, die behept zijn met eenzelfde
interesse.
Verenigingen oude stijl hebben dan ook het moeilijk. Of het nu een hobbyvereniging is, de
tekenclub, het vrouwenkoor, de hengelclub, de oldtimerclub, een politieke vereniging van
Greenpeace tot de VVD, of een sportvereniging, een korfbal, boogschieten of de voetbalclub,
allemaal hebben ze te maken met teruglopende ledenaantallen.
Maar zijn die dingen dan soms uit de mode?
Vijf miljoen mensen keken van de week naar de ondergang van de 22 miljonairs met rare
kapsels: Ajax tegen de Spurs. Er is een lobby om de Formule 1 terug te halen naar Zandvoort nu
Max Verstappen het zo goed doet. Ik bedoel maar: ‘de sport als schouwspel is allesbehalve dood’.
Sport is zo’n onderwerp, waar elke sterveling wel een mening over of verstand van heeft.
Maar praten over sport is wat anders dan het beoefenen ervan.
En, u ziet ‘m al aankomen, de teruggang in sportbeoefening betekent slappere spieren, dikkere
pensen, minder uithoudingsvermogen en een tikkeltje minder humor en incasseringsvermogen.
Sport in de stad kreeg aan het begin van de vorige eeuw een prominente plek: de stadsuitleg in
buurten werd geconcentreerd rond scholen met aanpalend sportterrein tot een welkom groen
hart. Na de oorlog kwam er een andere mode: sportterreinen gingen de buurten weer uit en
werden geconcentreerd in grootschaliger sportgebieden met hoogwaardiger voorzieningen.
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En zo’n twintig jaar terug, begonnen we die groengebieden te verkavelen en de sportverenigingen
te concentreren. We begonnen de stad vol te bouwen, waar die nog niet vol was. Scholen in
Wateringseveld en de Galvanistraat slokken nu hun schoolplein op voor lokalen, zodat de
kinderen op daken moeten spelen. Zelfs waar het vol is moet het voller.
Buurten en ouders pikken dat niet meer.
Het stadsbestuur wil onze stad verdichten ten koste van onze leefomgeving en woonkwaliteit,
terwijl zij onze vertegenwoordigers zouden moeten zijn en niet onze tegenstanders. Zij zouden
moeten snappen dat een sportclub in de buurt beter is dan een sportmoloch in het Zuiderpark.
Maar zolang de politiek alleen liberaal is voor ontwikkelaars, evenementen en horecaexploitanten,
ontstaat er een hele nieuwe vechtsport op een stadsbreed speelveld. Helaas.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)
Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 / 06 - 508 62 26 6

