
Onderzoekers van de University of Sheffield lanceerden

in april een Google Maps met 400 standbeelden wereld‐

wijd van voetballers of met voetbal als thema – inclusief

het beeld van Boschker in Enschede. Hiervoor bouwden

ze de zogenaamde World Football Statue Database Maps.

Dit initiatief is onderdeel van The Sporting Statues
Project, dat in 2010 begon en waarbij wereldwijd de

standbeelden voor sporters in kaart worden gebracht.

Zelf heb ik enkele jaren geleden, vlak na de doorbraak van

Google Maps, in kaart gebracht welke namen van olym‐

piërs zijn vastgelegd in het Nederlandse stratenplan. Van

Pierre de Coubertin tot Jesse Owens: vooral nieuwe

woonerven hebben straten die naar dergelijke sporters

verwijzen. Mijn ambitie is om ooit al die straten te bunde‐

len in de fictieve stad Olympia aan de Noordzee, inclusief

de Gerard Nijboer Ringweg van 42,195 kilometer lang.

Als het nodig is, spuiten we voor de Nederlandse kust

deze sportstad op als eiland en houden we er de

Olympische Spelen.

Nog niet verwerkt in Google Maps is het werk van Jacob

Bergsma, strategisch beleidsadviseur van de gemeente

Amsterdam. Vorig jaar maakte hij op eigen initiatief een

overzicht van de ruim honderd straten, hofjes, bruggen

en pleinen in Amsterdam, waarin sport is vastgelegd. Dat

is een mooi aantal, maar desondanks springt de totale

willekeur in het oog. Namen van sporters uit binnen‐ en

buitenland worden achteloos door elkaar heen gegooid.

Abe Lenstra, Ma Braun en Herman Bon bijvoorbeeld zijn

in één wijk gebracht: een voetballer uit Heerenveen, een

zwemcoach uit Rotterdam en een promotor van school‐

voetbal. Twee dingen hebben die mensen met elkaar

gemeen: ze deden ooit iets met sport en nu zijn ze dood. 

En er wordt gewerkt aan een nieuwe wijk in Zeeburg met

onder meer straten voor Kea Bouman (tennis), Roepie

Kruize (hockey) en Mary Meijer‐Van der Sluis (scher‐

men). Alsof iemand een sportencyclopedie blind opent en

er een pijltje in gooit voor de definitieve keuze. 

Een degelijke Ajax‐wijk is er dan weer niet in Amsterdam.

In deze stad zijn slechts twee Ajax‐straten: de

Anderiesenstraat en de Rinus Michelslaan. En er zijn nog

genoeg andere thema´s met meer samenhang:

Amsterdamse wielerhelden, Amsterdam 1928 of

Amsterdamse olympische kampioenen. 

Sporthistorisch bewustzijn betekent inderdaad dat er

straatnamen komen met verwijzingen naar sport, maar

iets meer verband zou niet misstaan. Het standbeeld van

Boschker staat toch niet toevallig bij het stadion, waar hij

zijn thuiswedstrijden speelde? Nu we dankzij Bergsma in

één oogopslag zien wat er allemaal is, is de volgende stap

meer samenhang en visie creëren. 

Ik ga weer eens verder met Olympia aan de Noordzee,

waarvoor ik me nu al verkiesbaar stel als eerste burge‐

meester. 

World Football Statue Database Maps  staat op

http://bit.ly/1q3Bevb 
Deze rubriek is ook te lezen op

www.sportgeschiedenis.nl
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Historici zijn gewend om sportgeschiedenis vast te leggen in degelijke

studies, maar het kan ook anders. In Burum werd een kunstwerk ont‐

huld voor Foekje Dillema, Sander Boschker kreeg een standbeeld in

Enschede en in het Amsterdamse Betondorp werd een Cruyff Court

geopend. Kortom: sportgeschiedenis via Google Maps.
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