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SECRETARIS VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 5 oktober 1979 

Ter ui tvoering van de door de Tweede Kamer op 4 september j l . aangeno-
men motie inzake de Olympische Spelen voor Gehandicapten (15 300-V, 
XVI, nr. 136), hebben wi j de eer u de volgende nadere informaties te doen 
toekomen. 

Deze informaties betreffen twee voor de oordeelsvorming over Neder-
landse regeringssteun voor deze Spelen, in geval van Zuidafrikaanse deelna-
me, wezenli jke e lementen, nameli jk het mult iraciale karakter van het Zuid-
afrikaanse team en de vraag of, in het bevestigende geval, zulks tot een posi-
tief besluit inzake de regeringssteun zou mogen leiden. Hierbij moge in her-
inner ing worden gebracht dat de Regering in het debat van 29 augustus j l . 
heeft gesteld ervan over tu igd te zijn dat het Zuidafrikaanse team een mul t i -
raciaal karakter zal hebben en op grond daarvan - en derhalve van de door-
breking van het beginsel van apartheid - haar steun niet zou onthouden aan 
de voortgang der Spelen, ook indien een Zuidafrikaans team zou deelne-
men. 

Het lijkt nut t ig, mede gezien het kamerdebat, duidel i jk te stellen wat de Re-
gering onder het begrip mult iraciaal verstaat. Zoals reeds door de eerste on-
dergetekende t i jdens het genoemde kamerdebat gesteld is, betekent mult i -
raciaal, dat het niet om een gelegenheidsploeg gaat, dat de gehele betreffen-
de sportorganisatie in Zuid-Afr ika geen rassendiscriminatie kent en dat de 
selectie plaatsvindt op basis van sport ieve prestaties. 

Uitgaande van deze principiële opvatt ing heeft de Regering nog nadere 
aanvullende informat ies ter ondersteuning van reeds eerder verkregen ge-
gevens aangaande de mult iraciale opzet en beoefening van sport voor ge-
handicapten in Zuid-Afrika ingewonnen. 

De Nederlandse ambassade te Pretoria heeft daartoe eigen waarnemin-
gen verricht, verdere inl icht ingen vergaard of nagegaan en een aantal ge-
sprekken gevoerd, onder meer met de Zuidafrikaanse minister van sport en 
recreatie, de heer T. N. H. Janson. Voorts zijn gegevens opgevraagd bij het 
in Londen zetelende South African Non-Racial Olympic Commit tee (SAN-
ROC), die overigens het Departement van Buitenlandse Zaken bij eerdere 
ontmoet ingen met ver tegenwoordigers van deze organisatie reeds waren 
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toegezegd. Ook bij de Speciale Commissie tegen Apartheid in New York zijn 
aanvullende inlichtingen gevraagd. Zelf heeft de eerste ondergetekende al-
daar een onderhoud gehad met de Nigeriaanse Permanente Vertegenwoor-
diger bij de Verenigde Naties, Ambassadeur Clark, in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van de Speciale Commissie tegen Apartheid, en met de Nigeriaan-
se ambassadeur te 's-Gravenhage. 

Uit de verkregen feitelijke gegevens en inlichtingen komt het volgende 
beeld naar voren. Er zijn in Zuid-Afrika op zich zelf geen wetten die raciaal 
geïntegreerde sport verbieden. Wel komen bepalingen voor in wetten met 
een algemene werking die ook aan multiraciale sportbeoefening in de prak-
tijk belemmeringen in de weg kunnen leggen. Van deze algemene bepalim 
gen kunnen sportorganisaties ontheffing vragen. Het beleid van de Zuidafri-
kaanse regering gaat voorts uit van autonomie van plaatselijke en overkoe-
pelende sportorganisaties, ook ten aanzien van toelatingscriteria. Wegens 
het ontbreken van bepalingen die sportorganisaties verplichten bij de aan-
melding van nieuwe leden geen onderscheid naar ras te maken, hangt het in 
de praktijk af van de instelling en voorkeur van de betreffende sportclubs en 
sportbonden in hoeverre geïntegreerd sport kan worden bedreven. Wel 
moedigt de Zuidafrikaanse regering gemengde sportbeoefening aan. In een 
brief van 30 augustus jl. van minister Janson aan Sir Ludwig Guttmann, de 
voorzitter van de twee internationale organisaties op het gebied van gehan-
dicaptensport, stelt minister Janson dat alle Zuidafrikaanse sportbonden 
hun sport mogen bedrijven op volledig multiraciale basis. 

Binnen de Zuidafrikaanse gehandicaptensport bestaat zowel voor de over-
koepelende organisatie South African Sports Association for Paraplegics 
and other Physically Disabled (SASAD), als voor de daarbij aangesloten 
sportverenigingen de statutaire verplichting te voorzien in de sportieve be-
hoeften van fysiek gehandicapten, zonder onderscheid te maken naar ras, 
religie, nationale afkomst of ideologie. In de praktijk heeft dit, mede doordat 
als regel ontheffing wordt verleend van beperkingen uit hoofde van de se-
gregatiewetgeving, geleid tot een situatie waarin op clubniveau, provinciaal 
en nationaal niveau gehandicaptensport wordt beoefend en wedstrijden 
worden georganiseerd op multiraciale basis. 

Selectie voor nationale afvaardigingen naar wedstrijden in het buitenland 
vindt bijgevolg zonder onderscheid naar ras en op basis van prestaties 
plaats, hetgeen ook blijkt uit de door niet-blanke Zuidafrikaanse gehandicap-
ten bereikte resultaten bij internationale sportontmoetingen. Hieraan kan 
worden toegevoegd dat deze integratie zich niet alleen uitstrekt tot de sport-
beoefening zelf, maar ook tot alle faciliteiten die erbij horen, zoals kantines, 
sanitaire ruimten en dergelijke. 

De opvattingen van de Speciale Commissie tegen Apartheid en de in 
Zuid-Afrika gevestigde South African Council on Sport (SACOS) - een orga-
nisatie die een aantal niet-blanke sportverenigingen omvat die weigeren 
met blanke sportlichamen samen te werken, aangezien dat naar het oordeel 
van SACOS aanvaarding van het apartheidssysteem zou kunnen impliceren 
en die uit dien hoofde ook weigeren deel te nemen aan internationale sport-
evenementen-zijn neergelegd in hun berichten die als bijlagen1 bij deze 
brief zijn gevoegd. 

Ondertekenaars stellen vast dat het bij de Speciale Commissie en SACOS 
vooral gaat om een stellingname tegen elk sportcontact met Zuid-Afrika en 
niet zozeer om een gefundeerd oordeel over het al dan niet multiraciale ka-
rakter van de Zuidafrikaanse gehandicaptensport. Op grond van alle ter 
beschikking staande inlichtingen is de Regering, zoals gezegd, overtuigd van 
het multiraciale karakter van deze sportorganisatie. De gegevens en inlich-
tingen ter staving van deze situatie zijn ondubbelzinnig. 

De eerste ondergetekende heeft deze problematiek nog op 28 september 
j l . met de voorzitter van de Speciale Commissie tegen Apartheid, de Nigeri-
aanse Permanente Vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Ambassa-
deur Clark, besproken. Hij heeft daarbij gewezen op het uitgesproken multi-

' Nedergeiegd op de bibliotheek. raciale karakter van het uit te zenden Zuidafrikaanse team, waarvan de deel-
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name aan de Spelen derhalve een ondersteunend element in de strijd tegen 
apartheid zou zijn. Onze inzet tegen apartheid was gelijk; over de middelen 
verschilden wij van opinie, zo stelde de eerste ondergetekende. Ambassa-
deur Clark had geen twijfels over de gelijkgerichte gezindheid van Neder-
land en Nigeria inzake apartheid. Hij benadrukte echter dat sommige sport-
evenementen misschien wel geïntegreerd kunnen zijn, maar dat sportbeoefe-
ning in het algemeen gezien de apartheidswetgeving, met name de zoge-
naamde Amenities Act, zulks niet kan zijn. Deze laatste wet biedt geen uit-
zondering voor gehandicapten. Hij bepleitte derhalve dat de Nederlandse 
Regering de Spelen met Zuidafrikaanse deelname niet zou steunen. 

De eerste ondergetekende heeft tot slot van het gesprek de volgende be-
leidslijn vastgesteld: 

De Regering zal blijven vasthouden aan het uitgangspunt dat de Zuidafri-
kaanse gehandicaptenploeg toelaatbaar is omdat verwacht kan worden dat 
zij multiraciaal zal zijn vastgesteld, zulks conform alle verkregen informatie. 
Ondertussen zullen de ontwikkelingen, mede gezien het feit dat het apart-
heidsdebat in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nog moet 
plaatsvinden, nader worden gevolgd. Hieraan ligt de verwachting ten 
grondslag dat de Zuidafrikaanse regering in de komende maanden verdere 
ontwikkelingen zal bevorderen. Mocht een gunstige ontwikkeling zich niet re-
aliseren, dan zou zulks, conform aan hetgeen reeds aan het organisatiecomité 
was medegedeeld, gevolgen voor de regeringssteun kunnen inhouden. 

Deze conclusie is door de Regering overgenomen. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
C. A. van der Klaauw 

De Staatssecretaris voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
G. C. Wallis de Vries 
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