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Iedere dag trainen duizenden jonge mannen op stranden, stoffige voetbalveldjes en zanderige 

schoolpleinen van de Senegalese hoofdstad Dakar, in de hoop professioneel atleet te worden. 

Sommige van hen willen voetballer worden om lucratieve contracten in competities in het noorden 

te bemachtigen. Anderen dromen van een carrière als worstelaar, en nemen deel aan de populaire 

nationale sport lutte avec frappe (worstelen met stoten) voor grote aantallen lokale toeschouwers. 

Deze twee sporten, voetbal en worstelen, zijn op meerdere manieren tegenpolen van elkaar. Waar 

het najagen van een voetbalcarrière wordt neergezet als modern en internationaal georiënteerd, 

wordt worstelen gezien als een sport die zich richt op zogenaamd traditionele waarden, doordrenkt 

van etnische idealen en magisch-religieuze praktijken. Desondanks vertonen de trajecten van de 

jonge mannen die streven naar succes in beide sporten opvallend veel gelijkenissen. In beide 

gevallen vergt het najagen van de droom zowel fysieke kracht als wezenlijke sociale offers. Ook zijn 

de kansen op aanhoudend succes in beide sporten minimaal, terwijl de gerelateerde risico’s 

behoorlijk groot zijn.   

In dit proefschrift laat ik zien dat voor vele jonge mannen in een sociaal-economische context waarin 

weinig andere toekomst mogelijkheden voorhanden zijn, de sportieve droom het waard blijkt te zijn 

risico’s te nemen. Ik volg de weg naar sportief succes van voetballer Pape en worstelaar Modou, 

beiden begin twintig, en laat zien hoe zij omgaan met de ontberingen en uitdagingen in de dagelijkse 

realiteit van Dakar. Aan de hand van de levens en ervaringen van deze en andere jonge mannen, 

beargumenteer ik dat sport in Senegal een terrein is waar een vorm van neoliberale subjectiviteit 

wordt gecreëerd. De vergelijking tussen voetbal en worstelen verschaft twee verschillende maar 

complementaire verslagen van hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. In een voetbalschool worden 

institutionele discipline en een retoriek van ‘zelfverbetering’  ingezet om jonge spelers hoop te 

geven ooit op wereld niveau te kunnen spelen. Worstelaars zijn daarentegen afhankelijk van 

familienetwerken, patronaat en andere netwerken en connecties, alsmede van hun eigen 

ondernemerszin en professionele prestaties, om succes te behalen in een steeds verder 

gecommercialiseerd doch extreem kwetsbaar “sport-bedrijf”. Gebaseerd op discussies omtrent 

neoliberale subjectiviteit in een postindustriële werkomgeving, beschrijf ik de opkomst van de 

“athlete-self” – een reflexieve, ondernemende atleet die zijn lichaam behandelt als een bedrijf 

waarin moet worden geënvesteerd en dat moet worden geoptimaliseerd. Ondanks de incorporatie 

van elementen van een neoliberale subjectiviteit, blijven deze sporters in de marges, en zijn ze 

onderworpen aan de logica van globale en lokale markten, ideologieën en hiërarchieën. De 

zoektocht naar een succesvol bestaan als sporter, wordt gepresenteerd en uitgevoerd als een 

autonoom project, maar blijkt in de realiteit meer te lijken op een proces van ‘lottery capitalism’. 

Een belangrijk aspect van de “athlete-self” is de manier waarop het lichaam onderdeel uitmaakt van 

de productie ervan. Het lichaam van de atleet is niet enkel het werktuig of het materiaal waarmee 

de productie plaatsvindt, het is tevens het belangrijkste terrein waar het neoliberale ethos wordt 

geleefd en ervaren en waarin wordt geïnvesteerd. Senegalese atleten volgen zeer strikte en 

intensieve trainingsschema’s en hun lichamen worden zowel bewonderd als intens bekritiseerd. Ook 

is het lichaam het terrein waar idealen rondom gender worden geproduceerd, vormgegeven en 

uitgedrukt. Ik beschrijf de noodzaak om fit of gespierd te zijn in relatie tot de voortdurende ‘crisis 

van mannelijkheid’ in hedendaags Senegal. Terwijl economisch succes en het voldoen aan idealen 

van volwassen mannelijkheid steeds verder weg lijken, wordt een investering in een mannelijk 

lichaam steeds vaker gezien als een realistisch en haalbaar alternatief. 
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Senegalees worstelen is niet slechts een krachtmeting waarin twee fysiek imponerende atleten 

elkaars uithoudingsvermogen en behendigheid testen. Terwijl de strijders tegen over elkaar staan in 

de arena, voeren hun marabouts – hun spirituele consultants – tegelijkertijd hun eigen gevecht. 

Gehurkt in hun kamer, omringd door heilige teksten reciteren ze Koran spreuken en tellen ze 

bezweringen op hun gebedskralen, om met hun Goddelijke krachten hun cliënten aan de 

overwinning te helpen. Dit vertegenwoordigt de climax van wat ik beschrijf als guerre mystique – 

een langdurige campagne van mystieke oorlogsvoering die reeds begint wanneer een gevecht wordt 

gepland. Naast dat zij zich dus wijden aan de fysieke voorbereidingen, vragen worstelaars beroemde 

marabouts om hun diensten, en geven zij opzichtig grote sommen geld uit aan een arsenaal van 

amuletten, toverdrank en offerdieren die allen bijdragen aan het behalen van de overwinning. De 

‘mystieke oorlog’ die plaatsvindt in voetbal verloopt anders. In 2013 kondigde de Senegalese 

voetbalbond een verbod af op occulte activiteiten binnen stadions, wat ogenschijnlijk een reactie 

was op gewelddadige voorvallen tussen marabouts en fans van verschillende teams. Wat door 

internationaal geaffilieerde voetbal instituties niet langer wordt geaccepteerd, wordt binnen het 

worstelen juist bezongen als cultureel erfgoed. Sport verwordt dus tot een arena in een sociaal 

landschap waarin spanningen tussen traditioneel geloof en ideeën over moderniteit lijken te worden 

betwist. Als we de magisch-religieuze praktijken van eerzuchtige worstelaars en voetballers 

vergelijken, blijkt dit echter een valse dichotomie.  Atleten kiezen niet voor ofwel een 

‘mystiek/traditioneel/dorps’ of ‘rationeel/modern/stedelijk’ traject, maar putten strategisch uit 

beiden om om te gaan met de vaak tegengestelde verwachtingen van coaches, collega’s en familie. 

Dit zijn de verscheidene logica’s die atleten moeten balanceren in het neoliberale tijdperk. 

In Dakar, de hoofdstad van Senegal, zijn processen van verstedelijking en Wolofization gekoppeld 

aan de vorming van de-ethnicized stedelijke subjectiviteiten. Vooral jonge Dakarois cultiveren 

hybride identiteiten waarin Islamo-Wolof praktijken en mondiale populaire cultuur een grote rol 

spelen, terwijl etnische en talige verschillen minder belangrijk worden. Deze verschuiving naar een 

stedelijke identiteit gegrond in het Wolof gaat gepaard met het regelmatig geuite idee dat 

grootstedelijke jongeren vervreemd zijn geraakt van voorouderlijke culturele praktijken. Echter, de 

ongekende populariteit van lutte avec frappe tart deze dichotomie door een eclectische reeks aan 

globale, islamitische en traditionele symbolen en praktijken te incorporeren. En alhoewel zij vooral 

in de verstedelijkte gebieden van Dakar wordt beoefend, dwingt de spiritueel-mystieke 

voorbereiding die van worstelaars gevergd wordt hen tot het strategisch oproepen van etnische 

relaties en steun van het dorp. Zo wordt het worstelen een bron van re-ethnicization die jonge 

atleten aanmoedigt zich te verhouden tot een vercommercialiseerde etnische identiteit, deze te 

‘herontdekken’ en in te zetten om hun kansen op erkenning en sportief succes te vergroten, maar 

ook om zich te verdiepen in de ingebeelde voorouderlijke oorsprong. Als nationale sport schept 

worstelen een narratief van de multi-etnische Senegalese natie; maar tegelijktijdig herdefinieert de 

sport etniciteit door het voorbij haar politieke dimensie te relateren aan het spirituele en het 

mystieke. Het aanhoudende belang van etniciteit in Senegalees worstelen wijst ons op het belang 

van sport in de constructie van narratieven van ‘belonging’ en stelt ons in staat om de complexe 

relatie tussen etniciteit en nationalisme in de postkoloniale staat te onderzoeken. 

Tegen een achtergrond van voortdurende economische crisis en torenhoge werkeloosheid, zoeken 

steeds meer Senegalese jongemannen naar mogelijkheden om te verdienen aan hun atletische 

potentieel en zo sociaal en economisch succes te behalen. De twee grootste sport industrieën in 

Senegal, voetbal en worstelen, lijken diametraal tegenovergestelde oriëntaties ten opzichte van de 
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gewenste vormen van mobiliteit te propageren. Waar voetballers ervan dromen om in de 

professionele competities in Europa te spelen, hopen worstelaars heen en weer te kunnen reizen 

tussen trainingskampen in het buitenland en de competitie in Senegal zelf. Ik baseer mij op mijn 

etnografische veldwerk met aspirant-voetballers en aspirant-worstelaars in Dakar om te 

onderzoeken hoe mobiliteit wordt verbeeld en geproduceerd door de lens van de twee sporten, de 

een globaal georiënteerd, de ander lokaal. Door de discoursen, dromen en teleurstellingen van de 

mannen te bespreken, draag ik bij aan een groeiend oeuvre over atletische migratie en de manieren 

waarop dat ingebed is in lokale structuren en de neoliberale globaal georiënteerde sport 

industrieën.  

Een empirische vernieuwing in dit proefschrift ligt in de vergelijking van de hoop en de trajecten van 

ambitieuze atleten in twee Senegalese sporten die op het eerste gezicht absoluut tegengesteld 

lijken: traditioneel, lokaal georiënteerd en doordrenkt van mystiek, versus de moderne en globaal 

georiënteerde sport van verenigingsvoetbal. En terwijl er inderdaad verschillen zijn in de manieren 

waarop de twee sporten worden georganiseerd en bedreven, laat mijn veldwerk zien dat deze vaak 

besproken binaire tegenstellingen geen stand houden wanneer we die aan grondig onderzoek 

onderwerpen.  

In plaats daarvan wijst mijn vergelijking van de twee sporten op het heterogene en tegenstrijdige 

karakter van neoliberalisme in Senegal, een locatie in de marge van de globale economie. In 

hoofdstuk 1 en 2 laat ik zien hoe sport fungeert als terrein voor de productie van neoliberale 

subjectiviteit (de ‘athlete–self’), in het bijzonder door de disciplinering van en investering in het 

(gendered, mannelijke) lichaam. Dit is wellicht geen verrassing in het geval van voetbal, waar de 

logica van de markt sinds lange tijd een hegemonische status heeft, maar lag niet in de lijn der 

verwachting in relatie tot worstelen, waarin ‘traditionele’ en ‘authentieke’ waarden zeer belangrijk 

zijn. Cruciaal is dat deze neoliberale subjectiviteiten geproduceerd worden in specifieke historische 

en lokale contexten. Dit wordt uiteengezet in hoofdstuk 3 (waarin ik de maraboutische-economie en 

magisch religieuze praktijken uiteenzet) en hoofdstuk 4 (over etniciteit en de natie). Het laatste 

hoofdstuk volgt de aspiraties van mobiliteit die altijd gelieerd zijn aan de droom van atletisch succes. 

Mobiliteit wordt hier onthuld als een project waarin familie, fantasie en individueel vermogen tot 

handelen essentieel zijn. Het feit dat het verlangen naar transnationale mobiliteit van worstelaars 

net zo groot lijkt als dat van voetballers tart het gevestigde paradigma van atletische mobiliteit. 

 

 

 

 


