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Voorwoord

4

Awarding the Olympic Games to the most populous country in the World will open up one-fifth of mankind to
Olympism. We believe that China will change by opening the country to the scrutiny of the World through the
25,000 media who will attend the Games. The Olympic Games are a force for good. They are a catalyst for
change, not a panacea for all ills… NGOs and Human Rights activist want to leverage the Games and ask the
IOC to act along their side. The IOC is undoubtedly respectful of Human Rights. The IOC respects NGOs and
activist groups and their causes, and speaks regularly with them- but we are neither a political nor an activist
1

organisation .[Jacques Rogge, voorzitter IOC, 23 maart 2008]

Inleiding
Omschrijving van het onderzoek.
Het betoog van Rogge om sport en politiek gescheiden te houden is zo oud als sport en politiek zelf.
Sporters en sportbestuurders hebben over het algemeen de intentie om sport te vrijwaren van
politieke inmenging. Vanuit historisch perspectief hebben politici en bestuurders zich echter altijd, in
goede of in slechte zin, met de sportieve activiteiten van hun burgers bezig gehouden. In het
verleden zijn politiek gewin en beeldvorming op binnenlands niveau belangrijke motieven geweest
voor gezagsdragers en op internationaal niveau vormden erkenning en status de motieven achter het
organiseren of stimuleren van sportevenementen.2 De Olympische Spelen, het grootste sport- en
media-evenement ter wereld, heeft om die reden altijd een enorme aantrekkingskracht gehad op
politieke actoren. Vanaf de Griekse Oudheid tot aan de moderne Olympische Spelen van Beijing zijn
sport en politiek onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Gedurende de twintigste eeuw is het belang van sport en sportevenementen voor politieke
doeleinden verder toegenomen. De opkomst van niet-statelijke actoren binnen de internationale
diplomatieke arena heeft de rol van sport en sportevenementen verder versterkt. In combinatie met
het toegenomen belang van de media voor politieke actoren, hebben de Olympische Spelen
bewezen een uitstekende mogelijkheid te zijn voor niet-statelijke actoren om politieke kwesties op
de agenda van de internationale diplomatieke orde te plaatsen en daarmee een brede
maatschappelijke discussie op gang te brengen. De Olympische Spelen zijn, onder meer door de
mensenrechtenbeweging, veelvuldig aangegrepen voor het opzetten van grootschalige politieke
campagnes. Dit is één van de redenen dat de moderne Olympische Spelen vanaf de oprichting door
Baron Pierre Frédy de Coubertin in 1896 zelden gevrijwaard zijn geweest van politieke inmenging.
Onder andere de Olympische Spelen van Berlijn (1936), Melbourne (1956), Moskou (1980), Los
1
2

Jeremy Schaap, ‘From Berlin to Beijing’, Israel Journal of Foreign Affairs II 3 (2008) 79-86, aldaar 79.
Bob van den Bos, Olé we are the champions. Sport en internationale betrekkingen (Wassenaar 1988) 5-10.
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Angeles (1984), Seoel (1988) en Beijing (2008) zijn onlosmakelijk verbonden met politieke campagnes
door statelijke en niet-statelijke actoren, die veelal gericht waren op de bevordering van de rechten
van de mens.
In de periode voorafgaand aan de jaren zestig werden de Olympische Spelen voornamelijk
aangewend voor politieke doeleinden door politieke elites, ministers en diplomaten. Deze groepen
hadden de internationale diplomatieke arena gedurende de periode voorafgaand aan de jaren zestig
gedomineerd. In de loop van de jaren zestig werden buitenlandse politieke kwesties niet langer
uitsluitend een zaak voor de politieke elite. Op straat, in de media en ook in parlementen werden
internationale vraagstukken vaker bediscussieerd. Deze ontwikkeling kan worden omschreven als
‘verbinnenlandisering van de buitenlandse politiek’, en zette zich in de jaren zeventig en tachtig door
met de opkomst van grote vredes- en solidariteitsbewegingen, die zich onder andere bezighielden
met de verspreiding en bevordering van de rechten van de mens.3 Onder invloed van deze
verschuivingen op het internationale politieke toneel werden de Olympische Spelen niet langer
uitsluitend gebruikt door politieke elites om het organiserende land op positieve wijze te
presenteren, maar werden de Spelen ook door niet-statelijke actoren, waaronder de
mensenrechtenbeweging, aangewend om aandacht te vragen voor de situatie in het organiserende
land.
Op het diplomatieke toneel is er door de opkomst van niet-statelijke actoren – naast de
klassieke diplomatie – ruimte gekomen voor ‘civiele diplomatie’. Met civiele diplomatie wordt het
internationale en diplomatieke optreden van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s),
lobbyorganisaties, zelfbenoemde activisten en geëngageerde vips bedoeld. Vanaf de jaren zestig was
niet langer de klassieke definitie van diplomatie als ‘het onderhouden van betrekkingen tussen
soevereine staten door middel van geaccrediteerde vertegenwoordigers’ afdoende. De
internationale politieke arena is door de opkomst van civiele diplomatie diffuser van aard geworden.
De wereld van de civiele diplomatie heeft belang bij het genereren van media-aandacht, om op het
domein waarop de verschillende actoren actief zijn (ontwikkelingshulp, humanitaire bijstand,
conflictpreventie, mensenrechten, etc.), een breed publiek te bereiken en op die manier het beleid
van klassieke nationale- en internationale beleidsbepalers te beïnvloeden.4
In de loop van de jaren zeventig ging het thema mensenrechten een steeds prominentere rol
spelen in het internationale diplomatieke speelveld en de Nederlandse debatten omtrent

3

Beatrice de Graaf en Duco Hellema,’Civiele diplomatie tussen macht en mensenrechten. Een begripsbepaling’
in: B. de Graaf en D. Hellema ed., Civic Diplomacy. Diplomatie tussen macht en mensenrechten (Utrecht 2011)
5.
4
Peter van Kemseke en Franklin de Vrieze, ‘Een ‘diplomatie zonder diplomaten’. ‘De vele gezichten van een
‘diplomatie zonder diplomaten’: Semi-diplomatie, public diplomay en civic diplomacy’ in: B. de Graaf en D.
Hellema ed., Civic Diplomacy. Diplomatie tussen macht en mensenrechten (Utrecht 2011) 15-18.
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buitenlandse politiek. In die periode speelden mensenrechten met name een belangrijke rol bij de
diplomatieke contacten met Oost-Europese landen. In overeenstemming met de opkomst van de
niet-statelijke actoren in de internationale diplomatieke arena, nam ook de ontwikkeling van de
mensenrechtenbeweging vanaf de jaren zeventig een vlucht en begon deze een prominentere rol te
spelen in de internationale diplomatieke arena.5 NGO’s zoals Amnesty International, Greenpeace en
Artsen Zonder Grenzen, werden allen opgericht in deze periode.6 De toegenomen rol van het thema
mensenrechten binnen de internationaal diplomatieke arena had tevens invloed op de Olympische
Spelen. De Olympische Spelen werden veelvuldig aangegrepen door niet-statelijke actoren om de
mensenrechten – middels de grote media-aandacht – onder de aandacht van beleidsbepalers te
brengen.

Casestudy: De Olympische Spelen van Moskou in 1980.
Niet eerder in de geschiedenis van de moderne Olympische Spelen werd het enorme media- en
sportevenement zo ingrijpend als politiek drukmiddel gebruikt als bij de Spelen van Moskou in 1980.7
De afwezigheid van 65 landen, waarvan 55 naar aanleiding van de door de Verenigde Staten
geïnitieerde boycot, ontnamen de Spelen van Moskou de traditionele internationale erkenning en
glans.8 Het motief achter de Olympische boycot was niet eenduidig. De beweegredenen waren de
Sovjetinval in Afghanistan, de behandeling van dissidenten of een combinatie van beide. In
Nederland ontstond er voornamelijk verontwaardiging over de behandeling van dissidenten in het
jaar voorafgaand aan de Spelen. Hiermee had de Sovjet-Unie de afspraken zoals vastgelegd in de
Helsinki-akkoorden in 1975 geschonden. In de jaren voorafgaand aan de Spelen werden vele
dissidenten, waaronder atoomgeleerde en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov, verbannen naar
afgelegen oorden in de Sovjet-Unie. Om de periode van détente niet in gevaar te brengen, werden
de Spelen – door veelal Westerse landen – aangegrepen om het bestaande ongenoegen over de inval
of de mensenrechtensituatie aan de Sovjet-Unie kenbaar te maken.
Opvallend genoeg werden de Spelen van Moskou niet geboycot door Nederland, dat
vierentwintig jaar eerder in 1956 naar aanleiding van het harde neerslaan van de opstand in
Hongarije door de Sovjets wel was overgegaan tot een boycot van de Spelen van Melbourne.
Nederland had zich gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw op het internationale
5

Duco A. Hellema, Nederland in de wereld. De buitenlandse politiek van Nederland (Houten 2010) 324.
Beatrice de Graaf en Duco Hellema,’Civiele diplomatie tussen macht en mensenrechten. Een begripsbepaling’
in: B. de Graag en D. Hellema ed., Civic Diplomacy. Diplomatie tussen macht en mensenrechten (Utrecht 2011)
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8
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politieke speelveld geprofileerd als een ‘gidsland’ ten aanzien van de bevordering van de rechten van
de mens, maar het Nederlands Olympisch Comité (NOC) besloot ondanks de overduidelijke
schendingen van de rechten van de mens, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring voor de
Rechten van de Mens (1948), een afvaardiging naar de Spelen van Moskou te sturen. Deze beslissing
was des te opmerkelijker, omdat er in aanloop naar de Spelen van Moskou in Nederland een
omvangrijke mensenrechtenbeweging op gang was gekomen, die in de maanden voorafgaand aan de
Spelen pleitte voor een boycot van de Spelen. Het Comité Olympische Spelen en Mensenrechten
(COSEM), opgericht door Nederlandse parlementariërs, was de belangrijkste speler binnen de
mensenrechtenbeweging gericht op de Olympische Spelen. Amnesty International greep de Spelen
ook aan om aandacht te vragen voor de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie. Zo startte de
organisatie een campagne, waarbij de vrijlating van 250 dissidenten in de Sovjet-Unie als voorwaarde
voor deelname aan de Spelen werd gesteld. Daarbij probeerde de toenmalige Nederlandse regering,
onder leiding van minister-president en CDA-politicus Dries Van Agt, het NOC aan te sturen om van
deelname aan de Olympische Spelen van Moskou af te zien. Tegen alle adviezen, de politieke druk
vanuit Den Haag en de omvangrijke lobby van de mensenrechtenbeweging in Nederland in besloot
het NOC om een Nederlandse afvaardiging naar Moskou te sturen.
Het NOC bleef zich beroepen op de vrijwaring van politieke invloeden in de sport. Om die
reden besloot het NOC de Nederlandse deelnemers aan de Spelen een bindende verklaring te laten
ondertekenen, waarin deelnemers werd verboden om zich gedurende de Spelen met politieke zaken
bezig te houden. Deelnemers mochten geen ideologieën uitgedragen en contact zoeken met
dissidenten. De opstelling van het NOC stuitte op veel weerstand in politiek Den Haag, in de
Nederlandse media en bij de meerderheid van de Nederlandse bevolking. De steun voor een
Olympische boycot nam in de maanden voorafgaand aan de Spelen toe. Mede onder invloed van de
mensenrechtenbeweging kreeg het idee om de Olympische Spelen van Moskou te boycotten steeds
meer draagkracht in de Nederlandse samenleving.9 De oproep tot een boycot zou de effectiviteit van
het mensenrechtencomponent van het Nederlandse buitenlands beleid ten aanzien van de SovjetUnie niet ten goede gekomen.
Wat de beoordeling van deze conclusie lastig maakt, is het ontbreken van een nadere
conceptualisering van het begrip effectiviteit binnen het discours van de mensenrechtenbeweging
rondom de Olympische Spelen. Wordt met effectiviteit gedoeld op het daadwerkelijk verbeteren van
de mensenrechtensituatie in het organiserende land, het onder de aandacht brengen van
mensenrechtenkwesties bij een zo breed mogelijk publiek of het specifiek onder de aandacht
9

Voor de verbanning van Sacharov in januari 1980 vond 65% van de Nederlanders dat Nederland moest
deelnemen aan de Spelen van Moskou. Na de verbanning van Sacharov was in februari 36% voor deelname van
Nederland aan de Spelen.
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brengen van de mensenrechtensituatie bij nationale en internationale beleidsbepalers, die in staat
zijn om de desbetreffende mensenrechtenkwesties op de internationale diplomatieke agenda te
plaatsen? Een nadere conceptualisering zal in het kader van de methodologie later uitgewerkt
worden.

Belang van het onderzoek
Gedurende de twintigste eeuw heeft sport overal ter wereld een steeds prominentere positie
ingenomen in het maatschappelijke leven en op die manier is het belang van sport voor politieke
doeleinden op zowel nationaal als internationaal niveau toegenomen. Er zijn vooralsnog weinig
historici geweest die zich hebben gespecialiseerd in sportgeschiedenis in het algemeen en in
sportgeschiedenis met betrekking tot de bevordering van mensenrechten in het bijzonder.
Gedurende het laatste decennia is er evenwel een toename waarneembaar van het aantal
proefschriften, monografieën en overzichtswerken met een wetenschappelijke waarde voor de
sportgeschiedenis.10 Deze toegenomen belangstelling voor sportgeschiedenis tijdens het afgelopen
decennium is hoogstwaarschijnlijk het gevolg geweest van het toegenomen belang van sport binnen
de internationale diplomatieke arena.11 Er zijn echter nog vele onderwerpen met betrekking tot sport
en internationale betrekkingen, die verder wetenschappelijk onderzoek vereisen. Zo is
wetenschappelijk
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mensenrechtenbeweging in de internationale politiek gewenst. Dit onderzoek is in lijn met de
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Onderzoeken op het gebied van sport en mensenrechten hebben zich voornamelijk beperkt
tot het analyseren van grootmachten. Daardoor is het Nederlands beleid rondom de Olympische
Spelen ten aanzien van de bevordering van internationale normen en mensenrechten buiten
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Dit blijkt uit verschillende ontwikkelingen, waaronder een toename aan sporthistorici, die onderzoek hebben
gedaan naar sport als een instrument voor beleidsbepalers om zowel buitenlands als binnenlands beleid te
beïnvloeden. Recente voorbeelden hiervan zijn Christopher R. Hill (1996) Alfred Erich Senn (1999) Helen
Jefferson Lenskyv (2000) en Nicholas Evan Sarantakes (2011)
11
Maarten van Bottenburg,’Historiografie van de Nederlandse sportgeschiedenis’, Theoretisch geschiedenis 251 (1998) 12-24.
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de rechten van de mens in het organiserende land te beïnvloeden of om de mensenrechtensituatie in
het organiserende land daadwerkelijk te bevorderen.
Verder onderzoek naar zowel de positieve als negatieve effecten van de Nederlandse
mensenrechtenbeweging rondom de Olympische Spelen is om meerdere reden welkom. In de eerste
plaats biedt het een bijdrage aan de verdere discussie over de rol van mensenrechten in de
Nederlandse buitenlandse politiek en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarnaast biedt het
een belangrijke bijdrage aan de discussie over de rol van niet-statelijke actoren bij de totstandkoming
van het Nederlandse buitenlands beleid. Tenslotte geeft het inzicht in het functioneren van nietstatelijke actoren in de internationaal diplomatieke arena rondom Olympische Spelen.
Zoals blijkt uit eerder gepubliceerde onderzoeken zijn onderzoekers, op het gebied van sport
en politiek in het algemeen en sport en mensenrechten in het bijzonder, het erover eens dat
internationale sportbijeenkomsten invloed kunnen hebben op politieke verhoudingen en waarden.12
Deze invloed is echter indirect en slechts na verloop van tijd merkbaar, aldus politicoloog Pauvo
Seppanen.13 Om die reden past dit onderzoek tevens goed in de recente ontwikkeling van
interdisciplinaire onderzoeken op het gebied van sport en politiek. Sinds enkele jaren is het aantal
interdisciplinaire onderzoeken naar de wederzijdse afhankelijkheid van de Olympische Spelen en de
politiek binnen de wetenschappelijke wereld toegenomen. Juristen, historici, sociologen en
politicologen zijn zich in de afgelopen decennia allen gaan beziggehouden met de rol van sport voor
de bevordering van de mensenrechten. Meer onderzoek is desalniettemin gewenst. Aangezien de
effecten van de mensenrechtenbeweging op politieke besluitvorming vaak indirect zijn en pas na
verloop van tijd merkbaar, biedt dit onderzoek naar het effect van de mensenrechtenbeweging in
Nederland rondom de Olympische Spelen van Moskou een bijdrage aan de recente discussie in de
samenleving over het effect van de mensenrechtenlobby rondom megasportevenementen, zoals de
Olympische Spelen.
Deze scriptie beoogt de invloed van de mensenrechtenbeweging rondom de Olympische
Spelen van Moskou 1980 te analyseren. De invloed zal beoordeeld worden aan de hand van de
impact van het optreden van de Nederlandse afdeling van Amnesty International (AI) en de impact
van het werk van het COSEM. Nederland heeft zich als kleine speler op het politieke wereldtoneel
enkele malen stevig geroerd in de mensenrechtendiscussie rondom Olympische Spelen. Om die
reden biedt een onderzoek naar de rol van de mensenrechtenbeweging binnen het Nederlands
mensenrechtenbeleid bij uitstek mogelijkheden om de veronderstelde toegenomen invloed van nietstatelijke actoren binnen de internationaal diplomatieke arena te onderzoeken. In dit onderzoek
12

Recente voorbeelden van deze ontwikkeling zijn Mastrocola (1995), Black (2004), Schaap (2008), en Digby
(2008).
13
Pauvo Seppanen, ’The idealistic and factual role of sport in international understanding’, Current research
(1982) 114.
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tracht ik dan ook te achterhalen welke rol civiele en parlementaire diplomatie hebben gespeeld bij
de totstandkoming van het uiteindelijke besluit om niet over te gaan tot een boycot van de
Olympische Spelen van Moskou in 1980.

Afbakening
Het onderzoek beperkt zich tot het analyseren van een casus: de Olympische Spelen van Moskou in
1980. Voor deze Spelen is gekozen, omdat de activiteiten in Nederland op het gebied van
mensenrechten in deze periode een hoogtepunt beleefden in zowel omvang als intensiteit. Tijdens
het kabinet-Van Agt I (1977-1981) werden de mensenrechten tot centraal onderdeel van het
Nederlandse buitenlands beleid gemaakt. Daarbinnen mag de afzijdige houding van Nederland op
het internationale toneel en het ingaan tegen de wens van de trouwe bondgenoot, de Verenigde
Staten, om tot een boycot over te gaan, daarom opmerkelijk worden genoemd. Een tweede reden
om dit onderzoek uitsluitend te richten op de Spelen van Moskou is gelegen in het feit dat er in het
debat rondom de Olympische Spelen ook andere vormen van protest dan uitsluitend de boycot ter
sprake kwamen. Nederland zou niet zoals in 1956 besluiten om tot een boycot van de Olympische
Spelen over te gaan, maar de Olympische Spelen van 1980 zijn met het oog op komende Olympische
Spelen, waaronder de Olympische Winterspelen van Sochi, Rusland in 2014, een interessante casus
waaruit mogelijk lessen kunnen worden getrokken.14
Bij de vraag naar de visie van de Nederlandse mensenrechtenbeweging rondom de
Olympische Spelen en de invloed daarvan op het besluit van het NOC en de houding van de
Nederlandse regering ten aanzien van de Olympische Spelen, wordt in dit onderzoek onderscheid
gemaakt tussen het aan de kaak stellen van de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie bij nationale
en internationale beleidsbepalers en de verbetering van de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie.
Dit onderzoek zal zich uitsluitend richten op de beïnvloeding van beleidsmakers, omdat het
onderzoeken van de invloed op de daadwerkelijke mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie, binnen
het tijdsbestek van dit onderzoek, niet haalbaar is.

Methodologie
Ten aanzien van de Nederlandse mensenrechtenbeweging zal binnen dit onderzoek onderscheid
worden gemaakt tussen inzet, effectiviteit en continuïteit. Inzet zal verwijzen naar de mate waarin
14
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getracht werd de mensenrechten op de nationale of internationale diplomatieke agenda te zetten. In
het geval van het COSEM kan hierbij gedacht worden aan de poging de Nederlandse regering te
beïnvloeden door het genereren van een grote hoeveelheid media-aandacht. Betreffende Amnesty
International kan gedacht worden aan het opzetten van acties die een breed maatschappelijk
draagvlak moesten creëren om de mensenrechten in de Sovjet-Unie aan de kaak te stellen.
Binnen dit onderzoek zal effectiviteit verwijzen naar de mate waarin pogingen om de
beleidsuitgangspunten in concrete daden om te zetten tot aanwijsbare resultaten hebben geleid, dat
wil zeggen: de impact van de mensenrechtenbeweging. Ten eerste zal geanalyseerd worden in
hoeverre de acties van civiele-, stille- en parlementaire diplomatie hebben geleid tot reacties en
acties van de Sovjet-overheidsfunctionarissen. Ten tweede zal geanalyseerd worden in hoeverre de
mensenrechtenbeweging van invloed is geweest op het beleidsstandpunt van de Nederlandse
regering ten aanzien van wel of niet deelnemen aan de Olympische Spelen van Moskou. Hierbij zal
onder andere geanalyseerd worden in hoeverre de mensenrechtenbeweging een bijdrage heeft
geleverd aan de opstelling van de Nederlandse regering tegenover de Sovjet-Unie ten aanzien van de
bevordering van de rechten van de mens. Verder zal de effectiviteit van de mensenrechtenbeweging
geanalyseerd worden aan de hand van de invloed op het beleid en standpunt van het NOC inzake
deelname aan de Olympische Spelen van Moskou. De vraag of de Olympische Spelen, mede dankzij
de inzet van de Nederlandse mensenrechtenbeweging, tot een daadwerkelijke verbetering van de
mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie hebben geleid, is zoals al eerder aangegeven een vraag van
een andere orde en blijft buiten beschouwing van deze analyse.
Ten slotte zullen de verschillende ondernomen en georganiseerde acties van de
mensenrechtenbeweging worden geanalyseerd op continuïteit. In hoeverre is er getracht om de
mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie definitief op de internationale diplomatieke agenda te
plaatsen, om op die manier te voorkomen dat de mensenrechtensituatie slechts gedurende de
aanloop en tijdens de Olympische Spelen onder de aandacht van een breed publiek zou worden
gebracht.
De invloed van de mensenrechtenbeweging, waaronder de inzet, de effectiviteit en de
continuïteit, zullen onderzocht worden aan de hand van zowel het beleid van Amnesty International,
het Comité Olympische Spelen en Mensenrechten, het Nederlands Olympisch Comité en het
ministerie van Buitenlandse Zaken als de opstelling van het kabinet-Van Agt en de debatten in de
Tweede Kamer.
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Opbouw onderzoek
De scriptie zal bestaan uit twee hoofdstukken, die beide zijn opgedeeld in vier paragrafen. In de
eerste paragraaf zal ingegaan worden op de Olympische Spelen als politiek instrument in het
algemeen en als instrument voor de mensenrechtenbeweging in het bijzonder. Daarbij zal de
interdependentie tussen de Olympische Spelen en politiek uiteengezet worden aan de hand van de
geschiedenis van de moderne Olympische Spelen. In de tweede paragraaf zal worden ingegaan op de
geschiedenis van de Olympische boycot, waarbij gekeken zal worden naar de omvang en de
daadwerkelijke effectiviteit van dit instrument. In de derde paragraaf zal de invloed van de Koude
oorlog en de détente op de Olympische Spelen worden behandeld. Ten slotte zal in de vierde
paragraaf dieper worden ingegaan op de mensenrechtenbeweging en het mensenrechtendiscours
tijdens de jaren zeventig in Nederland.
Het tweede hoofdstuk van dit scriptieonderzoek zal zich richten op de analyse van de casus:
de mensenrechtenbeweging rondom de Olympische Spelen van Moskou. Het tweede hoofdstuk is
ingedeeld in vier paragrafen naar aanleiding van even zoveel ijkmomenten. Het debat voorafgaand
aan de Olympische Spelen laaide een jaar voor de Spelen op en er waren daarbij vier belangrijke
periodes te onderscheiden. Op basis van archiefmateriaal en interviews zal ten eerste de periode
rondom de oprichting van het COSEM worden behandeld. Daarna zullen de maanden september en
oktober 1979 geanalyseerd worden naar aanleiding van de eis van Amnesty International en het
COSEM om 250 dissidenten vrij te laten in aanloop naar de Olympische Spelen. Ten derde zal de
maand januari 1980 geanalyseerd worden, waarin de inval van Sovjet-troepen in Afghanistan en de
arrestatie en verbanning van Sacharov het debat rondom de Olympische Spelen in een
stroomversnelling bracht. Tenslotte zal de periode in aanloop naar het definitieve besluit van het
NOC om een Nederlandse equipe naar Moskou te sturen worden geanalyseerd.
Binnen de analyse van dit onderzoek zal het functioneren van het COSEM en Amnesty
International behandeld worden. De vraag in hoeverre er sprake was van samenwerking tussen
Amnesty International, het COSEM en het ministerie van Buitenlandse Zaken zal worden besproken
en er zal dieper worden ingegaan op de houding van de Nederlandse regering ten aanzien van de
Olympische Spelen. Ter besluit zal op basis van de deelconclusies een bijdrage worden geleverd aan
het

genereren

van

nieuwe

inzichten

met

betrekking

mensenrechtenbeweging rondom Olympische Spelen.
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Hoofdstuk 1: De Olympische Spelen en Politiek
The turmoil surrounding the 1980 Olympic Games was nothing new –it was merely the most recent, and most
complex, manifestation of the political content of modern sport. [David B. Kanin in: A political history of the
Olympic Games.]

1.1 Onlosmakelijke interdependentie tussen sport en politiek
Baron Pierre de Coubertin, de oprichter van de moderne Olympische Spelen, had een
sportevenement voor ogen, dat gevrijwaard zou zijn van politieke invloeden en ontwikkelingen. Aan
de oprichting van de Olympische Spelen lagen politieke motieven ten grondslag. Voor er conclusies
getrokken kunnen worden over de effectiviteit, inzet en continuïteit van de mensenrechtenbeweging
rondom de Olympische Spelen is het noodzakelijk om eerst te begrijpen in hoeverre de geschiedenis
van de Olympische Spelen gekenmerkt werd door politieke elementen.
Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, zijn sport en politiek altijd met elkaar verbonden
geweest en de moderne Olympische Spelen vormen op die regel geen uitzondering.15 Politiek gewin
en beeldvorming zijn en waren een belangrijk motief voor gezagsdragers. Gezagsdragers die zich
samen met succesvolle atleten laten vastleggen op film of foto gedragen zich in lijn met dit bredere
patroon.16 Politieke krachtvelden zijn actief geweest in de internationale sportwereld sinds de Spelen
in het oude Griekenland.17 Het toegenomen belang van de media en de opkomst van niet-statelijke
actoren binnen de internationale diplomatie hebben de wederzijdse afhankelijkheid tussen sport en
politiek gedurende de twintigste eeuw tot een hoogtepunt gestuwd. In het eerste deel van dit
onderzoek zal deze wederzijdse afhankelijkheid in het algemeen en Olympische Spelen en
mensenrechten in het bijzonder uiteengezet worden. In de eerste paragraaf zal worden ingegaan op
de vraag in hoeverre de moderne Olympische Spelen zijn uitgegroeid tot instrument van
buitenlandse politiek.
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1.1.1 “Panem et circenses”: Brood en spelen18

De basis voor de interdependentie tussen sport en politiek werd gelegd in het oude Griekenland.
Enkele honderden jaren voor Christus probeerden stadstaten in het oude Griekenland politieke munt
te slaan uit het succes van hun inwoners tijdens de klassieke Spelen bij Olympia. Belangrijke
resultaten bij de Spelen verhoogden immers het aanzien van de stadstaat en de bestuurders waren
zich daar zeer wel van bewust.19
De Romeinse heersers beschouwden sportbeoefening vooral als een waardevol onderdeel
van militaire training. Sportprestaties dienden op die manier de geopolitieke belangen van het
Romeinse Rijk. Een geoefend en goed geleid leger kon er immers voor zorgen dat de macht in Europa
behouden bleef en versterkt kon worden. Zowel voor de Grieken als de Romeinen dienden sport en
sportevenementen ook de binnenlandse politieke belangen. Met name de Romeinen waren zich er
van bewust dat de legitimiteit van de Romeinse heersers door middel van het adagium brood en
spelen op positieve wijze kon worden beïnvloed.20 In het oude Griekenland en in het Romeinse Rijk
werden sportevenementen gebruikt als politiek instrument om zowel de binnenlandse als de
buitenlandse belangen van de gezagsdragers te dienen.
Gedurende de Middeleeuwen bleef de interdependentie tussen sport en politiek bestaan.
Sporten als jagen, paardrijden en allerlei steekspelen waren in de Middeleeuwen een privilege van de
adel. Met deze bezigheden onderscheidde de aristocratie zich van andere standen. Tijdens de
achttiende en negentiende eeuw was het met name Pruisen dat sport aanwendde voor politieke
doeleinden, waarbij sport voornamelijk voor militaire trainingen en het versterken van
patriottistische ideologieën diende. Gymnastische oefeningen in het bijzonder moesten, met het oog
op een gezonde en gedisciplineerde jeugd, de basis vormen voor goed getrainde mannen voor het
Pruisische leger.21 In de periode vóór de oprichting van de moderne Olympische Spelen door De
Coubertin hebben sport en sportevenementen altijd de binnenlandse en geopolitieke belangen
gediend.
Ondanks dat sport en politiek in de periode voorafgaand aan de twintigste eeuw met elkaar
verbonden zijn geweest, heeft De Coubertin aan het einde van de negentiende eeuw getracht om de
moderne Olympische Spelen en politiek van elkaar gescheiden te houden.22 Deze ‘utopie van De
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Coubertin’, zoals David Kanin dat in zijn werk A political History of the Olympic Games noemt, is
gedurende de twintigste eeuw onhoudbaar gebleken. De opkomst van niet-statelijke actoren en de
toegenomen rol van de media hebben ervoor gezorgd dat sport en sportevenementen een
belangrijkere rol gingen spelen als instrument van buitenlandse politiek binnen de internationale
diplomatieke arena. In de volgende paragraaf zal verder worden ingegaan op de context van waaruit
de moderne Olympische Spelen tot stand zijn gekomen.

1.1.2 De moderne Olympische Spelen: een alternatief politiek instrument.
Politieke motieven lagen ten grondslag aan het idee en initiatief van De Coubertin om de oude
Olympische Spelen nieuw leven in te blazen. De Coubertin werd geboren in Frankrijk en groeide op in
een periode die werd gekenmerkt door de tanende invloed van Frankrijk.23 Frankrijk was in de
periode voor 1870 de machtigste staat op het Europese continent. Het Pruisisch-Duitse Rijk onder
leiding van Wilhelm I had echter in de periode voorafgaand aan de Frans-Pruisische Oorlog steeds
meer aan invloed gewonnen op het Europese continent en Frankrijk, onder leiding van Napoleon III,
voelde zich hierdoor gedwongen om in 1870 een oorlog te beginnen tegen de opkomende Pruisische
macht om op die manier de Franse hegemonie op het Europees continent te consolideren. De oorlog
ging in de kern over de vraag welke macht het Europese continent zou gaan domineren: Frankrijk of
Duitsland?24 Het Duitse Keizerrijk werd na de gewonnen oorlog in de periode na 1871, in
tegenstelling tot Frankrijk, gekenmerkt door een groeiende economische en militaire macht,
bevolking en bovendien een enorme vitaliteit.25 In Frankrijk werd wanhopig gezocht naar een manier
om de machtspositie en het daarmee samengaande zelfvertrouwen – na de verloren Frans-Pruisische
oorlog – terug te winnen.
Het discours betreffende het belang van sport en sportevenementen werd in Frankrijk lange
tijd gedomineerd door een stroming die veronderstelde dat fysieke oefeningen voor mentale
belemmeringen zouden zorgen. Hierdoor was de fysieke cultuurbeweging in Frankrijk veel minder
invloedrijk

dan

in landen

als

Duitsland en

Groot-Brittannië.

Als onderdeel van de

hervormingsbeweging in Frankrijk, die pleitte voor fysieke trainingsprogramma’s, werden
vooraanstaande Fransen, waaronder De Coubertin, naar andere landen gezonden om het belang van
sport binnen het onderwijssysteem aldaar te onderzoeken.26 De Coubertin gaf de voorkeur aan het
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Britse systeem, dat gekenmerkt werd door de gedachten dat lichamelijke opvoeding een positieve
bijdrage zou leveren aan de ontwikkeling van mensen.
De voorkeur van De Coubertin voor het Britse systeem had tot gevolg dat in 1872, 1880 en
1887 onder druk van de algehele malaise in Frankrijk een aantal wetten doorgevoerd werden die
fysieke trainingsprogramma’s in Franse scholen verplicht stelden.27 De hervormingen in Frankrijk
waren gericht op het onderwijs van de Franse bevolking en moesten een bijdrage gaan leveren aan
het bevorderen van de Franse status binnen de internationale diplomatieke arena.28 Door zich op het
Britse systeem te beroepen hoopte De Coubertin de moraal van de Franse bevolking te versterken.29
Het streven van Coubertin naar een goede moraal door middel van sport kwam voort uit met name
politieke motieven en zou de basis vormen voor de oprichting van de moderne Olympische Spelen.30

1.1.3 Vreedzame nationalistische competitie
In de Verenigde Staten, dat De Coubertin “het betere Engeland” noemde, kreeg De Coubertin het
idee om sport als instrument te gebruiken om zodoende internationale vrede te stimuleren en te
waarborgen. Sport en sportevenementen werden door hem niet alleen gezien als een instrument om
de Franse bevolking fysiek en mentaal te trainen voor een eventueel toekomstig conflict met
Duitsland, maar als een instrument om internationale vrede te bewerkstelligen. Hij geloofde dat als
sport iemand een beter mens kon maken, sport een bijdrage kon leveren aan een universele
vreedzame gemeenschap in de vorm van een vreedzame nationalistische competitie.31 Sport zou op
die manier tot een uniek element in de wereldcultuur kunnen uitgroeien, omdat sport qua inhoud en
vorm over de hele wereld bekend was. Het idee van De Coubertin kreeg vorm in een periode waarin
nationalistische ideeën hoogtij vierden. Om die reden heeft het idee van De Coubertin – om landen
op vreedzame wijze door middel van internationale sportevenementen met elkaar in contact te
brengen – er toe bijgedragen dat de moderne Spelen gedurende de twintigste eeuw uitgroeiden tot
een instrument van buitenlandse politiek.
De internationale diplomatiek kon leren van de standaardisering van regels binnen de sport,
aldus De Coubertin. Standaardisering van regels moest volgens De Coubertin leiden tot universeel
erkende regels, die centraal moesten worden vastgelegd. Sport zou dienen als basis voor onderling
menselijk begrip, waarin iedereen gebonden zou zijn aan diezelfde regels, waarin dezelfde idealen
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zouden worden nagestreefd.32 Het idee van sport als instrument van buitenlandse politiek, de
verspreiding van universele waarden en regels en het brengen en bevorderen van universele
gelijkheid en vrede – zoals vastgelegd in het Olympisch Handvest – heeft het fundament gelegd op
basis waarvan de mensenrechtenbeweging de Olympische Spelen vanaf de jaren zeventig van de
twintigste eeuw heeft getracht aan te wenden ten behoeve van de mensenrechten.33

1.1.4 De Olympische Beweging: een politieke beweging
It would be odd if the IOC, which in its role as an engineer of development can in a sense be seen as an aid-giver
on a vast scale, were allowed to feel comfortable if it gave the games to a country whose government displayed
34

indifference to human rights. [Christopher R. Hill, Historicus]

In het Olympisch Handvest staat dat politieke inmenging dient te worden tegengegaan.35 Nieuwe
leden worden verplicht om een eed af te leggen, waarin ze moeten beloven om zich niet door
politieke motieven te laten leiden. Desalniettemin kent de inhoud van het Handvest wel degelijk een
politiek karakter.36 Politicoloog Barrie Houlihan benadrukt met recht dat de gebruikte termen in het
Handvest aantonen dat de Olympische Beweging altijd heeft gestreefd naar politieke invloed. Het
IOC is gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw uitgegroeid tot één van de meest
invloedrijke NGO’s binnen de internationale diplomatie, aldus Houlihan.37 Om te kunnen analyseren
in hoeverre de Olympische Spelen zijn aangewend om het thema mensenrechten op de
internationale politieke agenda te plaatsen, zal eerst uiteen gezet worden in hoeverre politieke
elementen van invloed zijn geweest op de Olympische Beweging.
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1.1.4.1 Olympische Beweging
De Olympische Beweging bestaat uit een netwerk van non-gouvernementele internationale
sportorganisaties, met aan het hoofd het Internationaal Olympisch Comité (IOC).38 Anders dan de
term NGO doet vermoeden, betreffen het meestal organisaties die weliswaar zelf geen politieke
macht nastreven, maar proberen om invloed op nationale of internationale politieke besluitvorming
uit te oefenen. Politicoloog Peter Baehr meent dat NGO’s worden gedefinieerd aan de hand van wat
ze niet zijn.39
Gedurende de twintigste eeuw en met name in de periode na de Tweede Wereldoorlog werd
de internationale diplomatie niet langer gedomineerd door louter statelijke actoren.40 Vanaf de jaren
vijftig van de vorige eeuw is er sprake geweest van een exponentiële groei van NGO’s die zich
inzetten voor het bevorderen van mensenrechten rondom megasportevenementen. Volgens de
politicologen Roger Levermore en Adrian Budd zorgt het toegenomen belang van internationale
sportorganisaties binnen de internationale diplomatieke arena ervoor dat het “primacy of the state”
wereldbeeld wordt uitgedaagd.41
João Havelange, oud-voorzitter van de FIFA en het langstzittend lid van het IOC (1963heden), is ervan overtuigd dat het IOC één van de drie belangrijkste en invloedrijkste internationale
instituten is, samen met de Verenigde Staten en de FIFA.42 Het IOC heeft weliswaar geen tot weinig
invloed op militaire en economische processen, maar volgens Levermore en Budd “does it provide an
access point for it and is an important part of that system and it is shaped by it while simultaneously
influencing it”.43 De mensenrechtenbeweging heeft het IOC in het verleden meermaals verzocht om
middels haar politieke invloed de mensenrechten op de internationale diplomatieke agenda te
plaatsen.
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1.1.4.2 De politieke organisatiestructuur van de Olympische Beweging en het Handvest
De organisatiestructuur van het IOC, alsmede het Olympisch Handvest, hebben de basis gevormd
voor het mogelijk maken van internationale politieke beïnvloeding in het algemeen en op het gebied
van mensenrechten in het bijzonder door het IOC en de Olympische Spelen. Patriottistische
elementen werden door het IOC geïntroduceerd en gepromoot in de vorm van individueel
deelnemende staten en werden door de media breed uitgemeten en benadrukt. Hierdoor bevat de
Olympische Beweging een paradox. Het IOC stelt namelijk enerzijds dat de Spelen een wedstrijd is
tussen individuen (apolitiek), maar anderzijds vertegenwoordigen diezelfde atleten respectievelijk
hun staat (politiek).44 Hoe ziet de organisatiestructuur van de Olympische Beweging eruit? De
Olympische Beweging bestaat uit vier onderdelen, waarvan het IOC de belangrijkste is. De
Olympische Beweging bestaat verder uit Nationale Olympische Comités (NOC’s), internationale
sportfederaties en ad-hoc-evenementen-comités (organisatiecomités).45 Naarmate het aantal
sportfederaties en NOC’s toenam, is de functie van het IOC steeds meer beperkt gebleven tot het
toezicht houden op de toewijzing en organisatie van Olympische Spelen.46
De leden van het IOC zijn officieel geen vertegenwoordigers van hun land, maar
ambassadeurs van het Olympische ideaal zoals opgetekend in het Olympisch Handvest, waarop in de
volgende paragraaf verder zal worden ingegaan. De oververtegenwoordiging door leden uit landen
die als ‘grootmachten’ gedefinieerd kunnen worden, heeft aangetoond dat politieke elementen
onlosmakelijk met de Olympische beweging verbonden zijn. Landen - vertegenwoordigd binnen het
IOC – vormden gedurende de Koude Oorlog een afspiegeling van de machtsverhoudingen binnen de
internationaal diplomatieke arena.47
Politieke componenten hebben bij de besluitvorming omtrent de erkenning van NOC’s door
het IOC een grote rol gespeeld. De hiërarchische structuur van de Olympische Beweging heeft ertoe
geleid dat erkenning van de suprematie van het IOC een toelatingseis was voor een NOC om in
aanmerking te komen voor toetreding tot de Olympische Beweging. Het vertegenwoordigen van een
staat was een ander politiek component en voorwaarde voor erkenning van een NOC als onderdeel
van de Olympische Beweging. Bovendien wordt er binnen de Olympische Beweging gebruik gemaakt
van de exacte namen en territoriale jurisdictie van staten. Op deze manier is de interdependentie
tussen sport en politiek binnen de Olympische beweging versterkt. Het belang van erkenning van
NOC’s door het IOC werd met name tijdens de dekolonisatieperiode na de Tweede Wereldoorlog
44

Mastrocola, ‘The lords of the rings’, 152.
Kanin, A political History of the Olympic Games, 4.
46
Alfred E. Senn, Power Politics and the Olympics Games. A History of the power brokers, events, and
controversies that shaped the games (United States 1999) 39.
47
Kanin, A political History of the Olympic Games, 5.
45

20

helder. De interdependentie tussen NOC’s en staten hebben ertoe geleid dat erkenning van het
desbetreffende NOC voor veel landen als een eerste stap werd gezien naar verdere internationale
erkenning en legitimiteit.48
Om conclusies te kunnen trekken in dit onderzoek is het belangrijk om uiteen te zetten dat
tot aan de jaren zeventig het IOC uit slechts zeventig leden bestond, en wel voornamelijk uit
generaals, admiraals, ridders, vorsten, baronnen, graven, markiezen, (groot)hertogen, prinsen van
koninklijken bloede, keizers en sultans.49 Het IOC bestond net als de internationale diplomatieke
arena voorafgaand aan de jaren zeventig uit personen uit deze politieke elite. Om de reden dat het
IOC slechts een aantal maal per jaar samenkomt, is er echter altijd een kleinere groep leden geweest
die het uitvoerend Olympisch comité heeft gevormd en de dringende en acute zaken heeft
behandeld.50
Het

uitvoerend

Olympisch

comité

heeft

in

theorie

de

mogelijkheid

om

het

mensenrechtenbeleid van een kandidaat-gastland op de IOC-agenda te zetten. Het uitvoerend
Olympisch comité, bestaande uit een voorzitter, vier vicepresidenten en tien reguliere leden, kiest
haar leden tijdens een geheime sessie voor vier jaar. De werkzaamheden van het Comité bestaan uit
het opstellen van de agenda voor de algemene vergadering van het IOC en de begeleiding en
selectieprocedure voor het gastland van de Olympische Zomer- en Winterspelen.51 De IOC-president
is echter altijd de meest invloedrijke figuur binnen het IOC gebleven, die nieuwe vormen van beleid
kon initiëren en beïnvloeden. Hiermee heeft de IOC-president de mogelijkheid gehad om
‘eerbiediging van mensenrechten’ als een voorwaarde voor toewijzing van de Spelen aan een
gastland te stellen.52
De IOC-president werd vanaf het aftreden van De Coubertin in 1925 gekozen voor een
periode van acht jaar met kans op herverkiezing. Sinds het aantreden van de IOC-voorzitter Jacques
Rogge in 2001 is het na acht jaar slechts mogelijk om één maal voor een periode van vier jaar
herkozen te worden.53 De overige IOC-leden werden tot in de jaren negentig voorgedragen door hun
voorgangers, maar vanaf de jaren negentig dragen NOC’s een nieuwe kandidaat voor, die naar
aanleiding van een geheime stemming door het uitvoerend Olympisch comité wel of niet
gehonoreerd kan worden.54 “Het nieuwe kiessysteem heeft echter niet voor meer transparantie
48
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gezorgd, want nieuwe leden zijn uiteraard mensen die niet onwelwillend staan tegenover de manier
van functioneren van het IOC, zoals dat er nu al bijna een eeuw aan toe gaat”, aldus politicoloog Bob
van den Bos.55 Al de kandidatuurstellingen en daaropvolgende stemmingen door het uitvoerend
Olympisch comité hebben achter gesloten deuren plaatsgevonden en kennen geen openbare
procedures of richtlijnen.56 Deze ondoorzichtige werkwijze maakt het moeilijk (voor onder andere de
mensenrechtenbeweging) om zicht en invloed te krijgen op het stemgedrag van IOC-leden.
Door het gebrek aan transparantie binnen het IOC – betreffende toewijzing van de Spelen en
de aanstelling van nieuwe leden – is beleidsbeïnvloeding van het IOC-beleid voor externe actoren
zeer moeilijk gebleken. Volgens historicus Nicolas Evan Sarantakes heeft dat ook te maken met het
feit dat het beleid van het IOC sinds de oprichting voornamelijk door “personality and factionalism”
(Nederlands) is gekenmerkt. Volgens Sarantakes heeft deze ontwikkeling ertoe geleid dat het beleid
van het IOC wordt gekenmerkt door inconsistentie. Daarbij heeft de gefragmenteerde
groepsstructuur ertoe geleid dat het beleid door enorme traagheid werd gekenmerkt.57

1.1.4.3 Toewijzing van de Spelen
De impact die de Olympische Spelen op het gastland heeft en het aanzien van het gastland
wereldwijd, maakt het toewijzen van de Olympische Spelen tot het belangrijkste instrument van het
IOC om politieke invloed uit te oefenen.58 Daarmee is de toewijzing van de Olympische Spelen een
ijkmoment, waarbij het IOC de mogelijkheid heeft om humanitaire kwesties onder de aandacht van
een kandidaat-gastland te brengen.59 Het toewijzingsproces bestaat uit een uitgebreid onderzoek
door het IOC, waarbinnen verschillende relevante factoren betreffende kandidaat-landen worden
geëvalueerd. Uiteindelijk leidt het onderzoek tot een rapport over ieder kandidaat-gastland. Het
rapport wordt in de aanloop naar de stemming voorgelegd aan de stemgerechtigde IOC-leden,
waarbij de politieke situatie formeel nooit een factor is geweest binnen het onderzoeksrapport. IOCleden

hebben

echter

aangegeven

dat

door

de

grote

impact

van

de

toewijzing,

mensenrechtenargumenten door de leden wel degelijk worden meegewogen in de uiteindelijke
besluitvorming en toewijzing.60

55

Bob van den Bos., Debatavond. Olympische Spelen en Mensenrechten, Humanity House, Den Haag. 19
oktober 2012.
56
Internationaal Olympisch Comité, Olympic Charter, 30-38,
http://www.olympic.org/Documents/Olympic%20Charter/Charter_en_2010.pdf, geraadpleegd op 19 juli 2012.
57
Sarantakes, Dropping the Torch, 16.
58
Hill, Olympic politics, 34.
59
Mastrocola, ‘The lords of the rings’, 5.
60
Mastrocola, ‘The lords of the rings’, 5-6.

22

Het toewijzingsproces wordt zeven jaar voordat de Spelen zullen plaatsvinden afgerond met
de toewijzing van de Olympische Spelen aan één van de landen die zich kandidaat hebben gesteld.
Eenmaal toegekend start er een procedure waarbij de overheid van het gastland in samenwerking
met het NOC, nationale sportfederaties en (staats)bedrijven een Olympisch Organisatie Comité
(OOC) oprichten. Op die manier is er na de toewijzing van de Olympische Spelen een prominente rol
voor de nationale overheid van het gastland weggelegd. Door de invloed en betrokkenheid van
staten en overheden is er altijd sprake van interdependentie tussen politiek en de Olympische
Beweging geweest. Dit biedt ook een verklaring voor de nauwe betrokkenheid van politici gedurende
het proces van toewijzing en de pogingen vanuit de politiek om invloed uit te oefenen op de
besluitvorming en toewijzingsprocedure van het IOC.
Naast electoraal gewin als motief voor politici om zich met sporters en sportevenementen
bezig te houden, is er nog een tweede politieke component, dat voortvloeit uit de
organisatiestructuur van de Olympische Beweging. Het NOC uit het gastland dient zich als
voorwaarde voor de organisatie van de Olympische Spelen te allen tijde te schikken naar het gezag
van het IOC. Doordat overheidsinstanties betrokken zijn binnen het OOC ontstaat de uitzonderlijke
situatie waarbij de soevereiniteit van het gastland, zij het in beperkte mate, wordt geschonden door
het IOC.61 In conclusie kan gesteld worden dat de organisatiestructuur van de Olympische Beweging
in het algemeen en de toewijzing van de Olympische Spelen in het bijzonder ervoor heeft gezorgd
dat er sprake is van interdependentie tussen de Olympische Beweging en politiek.

1.1.4.4 Het Olympisch Handvest.
Het Olympisch Handvest bevat duidelijke politieke componenten en elementen die de mogelijke
wederzijdse afhankelijkheid tussen de Olympische Beweging en de bevordering van mensenrechten
aantonen. In de eerste paragraaf van het Handvest staat bijvoorbeeld: “The Olympics seeks to create
a way of life based on the joy of effort, the educational value of good example and respect for
Universal fundamental ethical principles”.62 Deze passage vertoont overeenkomsten met enkele
passages uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.63 In de tweede paragraaf van het
Handvest staat geschreven: “the goal of Olympism is to place sport at the service of the harmonious
development of man, with a view to promoting a peaceful society concerned with the preservation
61
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of human dignity.”64 Deze passage is wederom in overeenstemming met de boodschap zoals deze tot
uiting gebracht is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In de vierde paragraaf van
het Handvest wordt het thema mensenrechten als onderwerp zelfs letterlijk genoemd: “the practice
of sport is a human right, every individual must have the possibility of practicing sport, without
discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a
spirit of friendship, solidarity and fair play”.65 Daarmee erkent de Olympische Beweging de
universaliteit van de rechten van de mens, zoals opgetekend in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.

1.1.4.5 Een instrument van buitenlandse politiek
Op welke manier zijn de Olympische Spelen gebruikt als instrument van buitenlandse politiek? De
boodschap van de moderne Olympische Spelen zoals in het Handvest opgetekend, sluit in ieder geval
aan bij het doel van internationale politieke actoren om, door middel van sportontmoetingen,
internationale vreedzame diplomatieke contacten tussen staten te bevorderen.66 Daarbij zijn politici
er zeer op gebrand om internationale sportevenementen, waaronder de Olympische Spelen, te
organiseren. Politicoloog Maurice Roche onderscheidt acht motieven achter het gebruik van sport en
sportevenementen door overheden: propaganda, prestige, protest, conflict, samenwerking,
diplomatieke erkenning, de bevordering van mensenrechten en het stimuleren van economische
ontwikkelingen. Deze motieven hebben allen vanaf de Olympische Spelen van Berlijn in 1936 een
belangrijke rol gespeeld.67 Uitzondering op deze regel vormden mensenrechten, die pas vanaf de
jaren zeventig daadwerkelijk een thema rondom Olympische Spelen zijn geworden. Hierop zal later
verder worden ingegaan.
De organisatie van de Olympische Spelen brengt positieve ontwikkelingen met zich mee
voor het gastland. De sportwereld in het gastland profiteert van nieuwe of verbeterde
accommodaties en van de, zij het vaak tijdelijke, algemene focus van politici op sport. In het
algemeen profiteren naast de sporters ook andere delen van de bevolking van de vernieuwde of
verbeterde infrastructuur. Hiervan is het aangelegde metrostelsel in Barcelona in aanloop naar de
Olympische Spelen van 1992 een goed voorbeeld, waarvan anno 2012 de bevolking van Barcelona

64

Universele Verklaring van de Rechten van de mens, http://www.un.org/en/documents/udhr/ , geraadpleegd
op 19 juli 2012.
65
Internationaal Olympisch Comité, Olympic Charter,
http://www.olympic.org/Documents/Olympic%20Charter/Charter_en_2010.pdf, geraadpleegd op 19 juli 2012.
66
Van den Bos, Olé we are the champions. Sport en internationale betrekkingen, 19.
67
Maurice Roche, Mega-events, modernity, Olympics and expos in the Growth of Global Culture (Londen 2000)
11-43.

24

nog altijd profijt heeft. Vooral de grootschalige sportevenementen, zoals de Olympische Spelen,
spreken bij politici tot de verbeelding. De Olympische Spelen zijn uitgegroeid tot een instrument van
zowel binnenlandse- als buitenlandse politiek en mede door het toegenomen belang van de media
zijn de politieke belangen rondom Olympische Spelen alleen maar groter geworden.68

1.1.4.6 Het mega-media-sportevenement
“The Olympic Telecast has the potential to provide a glimpse into political relationships in a way no other sports
airing can achieve”

69

(Schaffer and Smith, 2000)

Door de opkomst van de moderne massamedia zijn de Olympische Spelen vanaf de Spelen van Berlijn
in 1936 een uniek en invloedrijk platform gebleken voor politiek protest.70 Een platform wordt in dit
onderzoek gedefinieerd als een gebeurtenis waarbij de gehele internationale diplomatieke arena,
bestaande uit staten, NGO’s en het maatschappelijk middenveld (civil society), de mogelijkheid
hebben om politieke belangen onder de aandacht van een breed publiek te brengen en op de
internationale diplomatieke agenda te plaatsen. Een platform kan gezien worden als een middel dat
enorme hoeveelheid aandacht weet te genereren en een groot publiek kan bereiken, waardoor het
in staat is om ideeën te verspreiden.71
Qua gegenereerde media-aandacht worden de Olympische Spelen slechts geëvenaard
door het wereldkampioenschap voetbal.72 De media-aandacht richt zich meestal uitsluitend op het
gastland, dat door middel van de Olympische Spelen de mogelijkheid heeft om zichzelf aan miljarden
mensen over de hele wereld te presenteren. De kijker wordt door de Olympische Spelen
geconfronteerd met gastlanden, overheden en samenlevingen waarvan bij de meeste kijkers
voorheen niet of nauwelijks kennis aanwezig was.73 De omvangrijke publiciteit richt zich op alle
aspecten van de Olympische Spelen; de sportprestaties, het toewijzingsproces, de organisatie van de
Spelen en de post-Olympische analyse. Daarbij gaat er veel aandacht uit naar de geschiedenis en

68

Van den Bos, Olé we are the champions. Sport en internationale betrekkingen, 34.
Andrew C. Billings, Olympic Media. Inside the biggest show on television (New York 2011) 11.
70
Cassandra Schwarz, ‘Human rights and the olympic games: the role of international sporting events in the
promotion of the rights of First nations’ (Calgary 2009) 1-3.
71
Monroe E. Price, ‘On Seizing the Olympic Platform’ (Pennsylvania 2008) 86-114, aldaar 87.
72
John Horne en Wolfram Manzenreiter, An introduction to the sociology of sports mega-events (Oxford 2006)
1.
73
Billings, Olympic Media. Inside the biggest show on television, 10-11.
69

25

cultuur van het gastland, alsmede de manier waarop het land wordt geleid.74 De Olympische Spelen
hebben op die manier het potentieel de culturele horizon van miljarden mensen te verbreden.
De Olympische Spelen vormen een platform, dat door staten in de eerste plaats
wordt aangewend om internationaal prestige na te streven. Met prestige wordt in dit onderzoek
gedoeld op positieve profilering van een gastland op het internationale politieke toneel, om daarmee
de politieke belangen van het land te bevorderen. Middels de exposure die de Spelen genereren kan
met name het gastland zich op positieve wijze aan de wereld tonen en laten zien dat het beschikt
over een goed georganiseerde, krachtige staat.75 De geschiedenis van de Olympische Spelen wordt
om die reden gekenmerkt door gastlanden die de Spelen hebben aangewend om naast het tonen van
de toeristische en economische mogelijkheden van hun land aan de wereld, de Spelen tevens
gebruikt hebben om zichzelf te profileren als een goed georganiseerde en krachtige staat.76
Vanaf de Spelen van Berlijn in 1936, waarvan voor de eerste keer via radio
rechtstreeks verslag van werd gedaan, is het belang van de Olympische Spelen als instrument van
zowel binnenlandse als buitenlandse politiek sterk toegenomen. De toegenomen rol van media
rondom de Olympische Spelen heeft ervoor gezorgd dat de Olympische Spelen werden aangegrepen
door politieke protestbewegingen. Het streven naar internationaal prestige door gastlanden werd
destijds door protestbewegingen afgedaan als propaganda.77 Protestbewegingen roerden zich voor
de eerste maal rondom de Spelen in nazi-Duitsland van 1936. De grootschalige protestbewegingen
plaatsten kanttekeningen bij het internationale prestige dat Duitsland middels de Spelen probeerde
te verwerven. De protestbewegingen trachtten middels de Spelen de misstanden, waaronder het in
Duitsland wijdverspreide antisemitisme, op de internationale politieke agenda te zetten.78
Concluderend kan gesteld worden dat de exposure die de Olympische Spelen
genereren de mogelijkheid aan staten heeft geboden om een brug te slaan tussen verschillende
culturen en staten. In het verleden zijn verschillende politieke opvattingen rondom Olympische
Spelen met elkaar in botsing gekomen, wat resulteerde in politiek protest.79 Vanaf de jaren zeventig,
met de opkomst van de mensenrechtenbeweging, vormden mensenrechtenschendingen veelal
aanleiding voor protestbewegingen rondom de Spelen. De mensenrechtenbeweging heeft vanaf de
jaren zeventig rondom de Olympische Spelen campagne gevoerd, om op die manier een brede
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maatschappelijke discussie op gang te brengen die het onvermijdelijk moest maken voor actoren
binnen de internationale diplomatieke arena om het thema mensenrechten in het gastland buiten
beschouwing te laten.80
De culturele horizon van de toeschouwers en kijkers rondom de Olympische Spelen is
door de grote media-aandacht op het gastland ontegenzeggelijk verbreed. De kennis over de
desbetreffende cultuur heeft naast positieve elementen ook geleid tot meer kennis over de
mensenrechtensituatie in het gastland. Naast de aandacht voor sportprestaties heeft de aandacht
voor politieke zaken ertoe geleid dat de Olympische Spelen in het verleden vaak gepaard zijn gegaan
met politiek debat en tumult en daarbij zijn de Spelen een veelvuldig terugkerend politiek instrument
gebleken.81

1.2 De Olympische boycot
Internationale sportevenementen in het algemeen en de Olympische Spelen in het bijzonder zijn
zoals beschreven gebruikt voor prestige, toenadering, erkenning, ideologische rivaliteit en andere
politieke doeleinden.82 De sporter richt zich in de regel liever op sportprestaties dan op politieke
dilemma’s. Dit biedt een verklaring voor het feit dat het initiatief tot het gebruik van Olympische
Spelen voor politieke doeleinden vrijwel altijd is uitgegaan van politici, actiegroepen en media en
daarmee niet vanuit de sporters.83
De meest ingrijpende vorm van protest in de Olympische geschiedenis, waar de sporter vaak
ongevraagd bij werd betrokken, is de Olympische boycot. Er zijn twee motieven te onderscheiden
achter een Olympische boycot. Ten eerste om te voorkomen dat er sportcontacten ontstaan met
atleten uit staten, waarmee wegens omstreden regeringsbeleid geen diplomatiek overleg meer is.
Ten tweede dient een boycot een krachtig signaal af te geven aan het gastland om te zorgen dat het
omstreden beleid zal veranderen.84 De twee motieven sluiten elkaar overigens niet uit. Na de door
historici als ‘Olympic golden age’ (EN-NL) aangeduide periode van 1920 tot 1932 kwam hier met de
Olympische boycot van de Spelen van Berlijn een abrupt einde aan.85
Alvorens in te gaan op de casus ‘Moskou-1980’, is het noodzakelijk om eerst kort stil te staan
bij eerdere Olympische Spelen, waarbij een boycot een rol heeft gespeeld. De Olympische Spelen van
Berlijn in 1936 waren de eerste Spelen die gekenmerkt werden door internationaal politiek protest
80
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en de mogelijkheid van een boycot. Het IOC wees de Olympische Spelen toe aan Berlijn in 1931. Dat
was in een periode waarbij de toenmalige Weimar-Republiek toenadering zocht tot andere landen,
waaronder Frankrijk en Engeland. De Weimar-Republiek was tevens lid geworden van de
Volkenbond. De toewijzing van de Spelen was in zekere zin een beloning voor de opstelling van de
Weimar-Republiek binnen de internationaal diplomatieke arena.86
Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam veranderde de houding van Duitsland binnen
de internationale diplomatieke arena. Hitler stond in eerste instantie negatief tegenover de
Olympische Spelen. Hitler noemde de Olympische Spelen: ”an infamous festival dominated by
jews”.87 Later besefte Hitler dat de Spelen een uitgelezen mogelijkheid boden om de wereld op een
positieve wijze kennis te laten maken met ‘zijn’ nazi-Duitsland.88 De Spelen van 1936 waren namelijk
een unieke mogelijkheid om de wereld ‘de grootheid’ van het Derde Rijk en ‘de superioriteit’ van het
Arische ras te tonen.89

1.2.1 Hitler in conflict met het IOC
Het anti-Joodse beleid van nazi-Duitsland zorgde ervoor dat er door onder andere de Amerikaanse
Atletiek Unie opgeroepen werd om de Spelen van Berlijn te boycotten. De oproep tot boycot vond
met name veel weerklank in de Verenigde Staten zelf, waar veel Joden woonden die het
antisemitisme in Europa waren ontvlucht. Zij waren een felle campagne gestart om de nazi-Spelen te
boycotten en van al haar glans te ontdoen. In eerste instantie steunde de Amerikaanse Atletiek Unie,
één van de belangrijkste sportorganisaties, de boycotlobby. Tot een boycot zou het uiteindelijk niet
komen en dat was met name te danken aan één man: sportbestuurder en latere IOC-voorzitter,
Avery Brundage.90
Avery Brundage was persoonlijk naar Duitsland afgereisd om vast te stellen of er inderdaad
sprake zou zijn van uitsluiting van Joden bij de Spelen van 1936. In Duitsland werd hem echter
verzekerd dat er geen sprake van uitsluiting zou zijn en dat er namens Duitsland zelfs eenentwintig
Joodse atleten genomineerd waren om aan de Spelen deel te nemen. Uiteindelijk zouden slechts
twee van deze Joodse atleten een ‘uitnodiging’ krijgen.91 De Nazi’s waren zich er zeer bewust van dat
86
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er voorafgaand aan de Amerikaanse beslissing om aan de Spelen deel te nemen, geen anti-Joodse
maatregelen genomen konden worden waar het buitenland aanstoot aan zou kunnen nemen. De
meest in het oog springende anti-Joodse maatregelen werden om die reden uitgesteld tot na de
Spelen van Berlijn. Op basis van beloften van Duitse autoriteiten bepleitte Brundage bij terugkomst
in eigen land met kracht om wel aan de Spelen deel te nemen. Hij slaagde er uiteindelijk in om de
Atletiek Unie en het Amerikaanse Nationaal Olympisch Comité (het belangrijkste Nationaal
Olympisch Comité in die periode) er van te overtuigen om deel te nemen aan de Spelen en af te zien
van een boycot.92

1.2.2 Bailler-Latour en de politieke invloed van het IOC
Waar Brundage zich min of meer liet inpakken door loze Duitse beloften, was de opvolger van De
Coubertin als voorzitter van het IOC, de Belgische graaf en ‘grand seigneur’ Bailler-Latour in staat om
de Olympische Spelen in nazi-Duitsland als politiek instrument aan te wenden. Bailler-Latour wist het
anti-Joodse beleid enigszins te matigen. In aanloop naar de Winterspelen van Garmisch
Partenkirchen in hetzelfde jaar, in de auto onderweg naar de Zuid-Duitse wintersportplaats, viel het
oog van Bailler-Latour op de grote hoeveelheid antisemitische borden langs de kant van de weg. Dit
was volgens Bailler-Latour in strijd met de beloften die het naziregime had gedaan aan het adres van
het IOC. In een door hem onmiddellijk geëist onderhoud met Hitler liet hij weten hoe ongerijmd het
was om zulke propaganda te maken bij een sportfestival voor alle staten en rassen. Bailler-Latour liet
de keuze aan Hitler: of de borden zouden weggehaald worden of zowel de Winter- als Zomerspelen
zouden geen doorgang vinden. Na een voor Hitler karakteristieke woedeaanval, beloofde Hitler de
borden weg te laten halen. De antisemitische borden werden inderdaad weggehaald, maar vrijwel
direct na de Spelen van Berlijn teruggeplaatst.93 Bailler-Latour was erin geslaagd om de Olympische
Spelen als politiek instrument te gebruiken, maar de behaalde resultaten waren slechts van tijdelijke
aard.
Zowel het voorbeeld van Brundage als van Bailler-Latour is om een aantal redenen
kenmerkend voor de relatie tussen sport en politiek in het algemeen en de politieke invloed van het
IOC in het bijzonder. De Olympische Spelen werden dusdanig belangrijk geacht door het naziregime,
dat het IOC in staat was om – zij het gedeeltelijk en tijdelijk – anti-Joodse maatregelen op te laten
schorten. Het IOC had een instrument in handen, waarmee de soevereiniteit van een staat enigszins
kon worden aangetast. Het optreden van Brundage kenmerkte zich echter door naïviteit en
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enthousiasme, waarmee hij de gevaren van de Olympische Spelen voor verkeerde (politieke)
doeleinden niet voorzag. Het IOC had enerzijds de mogelijkheid om de Spelen aan te wenden voor
politieke beïnvloeding, maar anderzijds had het IOC – met uitzondering van Bailler-Latour na – in
aanloop naar de Spelen van 1936 niet kunnen voorkomen dat de Spelen voor nazipropaganda en de
daarmee samengaande anti-Joodse campagnes zouden worden ingezet. Het voorbeeld laat zien dat
de politieke invloed van de Olympische Beweging vaak tijdelijk van aard was; zodra de Spelen ten
einde waren, werd het pre-Olympische beleid gecontinueerd.
Middels de politieke druk was met name het zichtbare anti-Joods beleid uit het Duitse
straatbeeld verdwenen. Hierdoor viel er weinig aan te merken op de Winterspelen van GarmischPartenkirchen en verloren de voorstanders van een boycot van de nazi-Spelen belangrijke
argumenten om van deelname aan de Zomerspelen af te zien. De Amerikanen besloten uiteindelijk
aan de nazi-Spelen deel te nemen. In Nederland werd een boycot in het parlement ook overwogen
en bediscussieerd, maar uiteindelijk van de hand gewezen.94 De Nederlandse regering voelde zich in
die periode niet verplicht uitvoering te geven aan eventuele sancties. Deze opstelling werd mede
verdedigd doordat Duitsland de soevereiniteit van een andere staat niet had geschonden. Gezien de
grote betekenis van de handel met Duitsland voor de Nederlandse economie speelde bij de afweging
de Nederlandse economische belangen ook een belangrijke rol.95 De grootste zichtbare vormen van
Joodse repressie werden aan het zicht onttrokken en de Spelen van Berlijn, op een boycot door
Ierland na, zouden niet te lijden hebben onder een internationale boycot.

1.2.3 Nederland ‘gidsland’ acht deelname Spelen 1956 ongepast.
Als een van de weinige landen besloot Nederland in 1956 om de Spelen van Melbourne te boycotten
vanwege het neerslaan van de Hongaarse Revolutie door het Sovjetleger in november 1956.96 De
voorzitter van het NOC, Johannes Linthorst Homan, beschuldigde na de inval van de Sovjet-troepen
het IOC ervan het Olympisch ideaal zwaarder te laten wegen dan politiek. Hij begreep niet dat sport
belangrijker kon worden gevonden dan wat zich in Hongarije had afgespeeld. “Hoe zouden wij het
vinden als ons volk op wrede wijze zou zijn vermoord en iemand zou zeggen dat sport belangrijker
is?”97 Linthorst Homan wist uiteindelijk op persoonlijke titel ervoor te zorgen dat Nederland zou
afzien van deelname aan de Spelen van Melbourne.
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In Nederland zou de dialoog tussen politiek en de sportwereld pas echt op gang komen naar
aanleiding van de Nederlandse boycot van de Olympische Spelen van Melbourne in 1956. Na het op
bloedige wijze neerslaan van de Hongaarse volksopstand tegen het Sovjetbewind was de
Nederlandse opinie verontwaardigd over het optreden van de Sovjet-Unie. De toon in de
Nederlandse media was te omschrijven als razend van verontwaardiging. De publieke opinie was
bijna geheel op de hand van de Hongaren geweest. Nederland voelde zich verbonden met het leed
van de Hongaren, door de herinneringen aan de verschrikkingen van vijf jaar bezetting tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De oorlog waarin grote delen van Nederland waren verwoest en waarbij
250.000 Nederlanders waren omgekomen, was niet zomaar uit het nationale bewustzijn verdwenen.
De publieke opinie in Nederland vroeg gedurende de woelige dagen van november 1956 om actie
tegen de Sovjet-Unie.98
Nederlandse Tweede Kamerleden lieten ook geen kans onbenut om zich uit te spreken tegen
het Russische optreden. De woede richtte zich al snel op de communisten en de Communistische
Partij Nederland (CPN) in het bijzonder. Opgezweept door berichten uit de media over de rol en
schuld van communisten leidde dat op zondag 4 november 1956 tot een massale uitbarsting van
woede, gericht tegen één gezamenlijke vijand: de communisten. Rellen en gevechten braken onder
andere uit bij het monumentale pand Felix Meritis aan de Keizersgracht in Amsterdam, de
Sovjetambassade in Den Haag en bij andere kantoren van de CPN.99
In korte tijd manifesteerde de verontwaardiging over het neerslaan van de Hongaarse
Opstand zich in alle lagen van de Nederlandse samenleving. Ook in sportieve kringen ontstond al snel
de behoefte om ‘iets te doen’.100 De ophef in Nederland was dusdanig groot dat in de
kabinetsvergadering van 5 november de deelname aan de Olympische Spelen kort ter sprake kwam.
Tijdens de vergadering stelde toenmalig premier Drees voor dat de regering een afwachtende
houding zou aannemen ten aanzien van eventuele deelname aan de Spelen. Er werd besloten dat de
beslissing om naar Melbourne te gaan geheel aan het Nederlands Olympisch Comité zou worden
overgelaten.101 Dit besluit zou grote gevolgen hebben en de Olympische Spelen kwamen zoals
historica Marjolein te Winkel het verwoordde “in de schaduw te staan van het Russische optreden in
Hongarije”.102
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Voorafgaand aan de NOC-vergadering op 6 november stuurde Linthorst Homan een brief aan
de bestuursleden van het NOC met daarin de vraag: “Is hetgeen in Hongarije gebeurt niet van zo
ernstige aard, dat wij moeten weigeren in deze omstandigheden aan de Spelen deel te nemen?”.103
De avond voorafgaand aan het versturen van de brief had Linthorst Homan reeds telefonisch contact
gehad met bestuursleden van het NOC en talloze prominente figuren uit politiek Den Haag. Linthorst
Homan heeft later gezegd dat iedereen adviseerde om niet te gaan indien de Russen zouden gaan.
De uiteindelijke beslissing om wel of niet te gaan lag bij het NOC, al had de regering wel aangegeven
het toe te juichen wanneer zou worden besloten om van deelname af te zien. Op 6 november werd
besloten om de Olympische Spelen van Melbourne te boycotten. Op de sporters na werd deze
beslissing in Nederland met veel enthousiasme ontvangen.104
Het IOC, verrast door het effect van het pleidooi van Linthorst Homan, probeerde een
Nederlandse boycot van de Spelen te voorkomen. In een brief riep het IOC de Nederlandse
sportwereld op om de Olympische idealen zwaarder te laten wegen dan de politieke belangen. Deze
oproep van het IOC had nauwelijks resultaat op de besluitvorming in Nederland. Linthorst Homan
wist als grote drijfveer achter het boycotinitiatief ervoor te zorgen dat de NOC-leden unaniem
instemde met de boycot van de Spelen. Nog geen drie dagen na de inval van de Sovjet-troepen in
Hongarije, gebood het NOC de al aanwezige Nederlandse atleten in Melbourne op om onmiddellijk
terug te keren.105
De Nederlandse boycot maakte internationaal uiteindelijk weinig indruk en kreeg alleen
bijval van Spanje en Zwitserland.106 Het geringe effect van de afwezigheid van Nederlandse sporters
in Melbourne en het offer dat de Nederlandse atleten die reeds in Melbourne waren hadden moeten
brengen, zou vierentwintig jaar later een belangrijke rol spelen bij de overweging om de Olympische
Spelen in Moskou te boycotten.107
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1.3 Sport tijdens de Koude Oorlog
Om conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit van Olympische Spelen als politiek instrument
rondom de Spelen van Moskou zal eerst de rol van sport tijdens de Koude Oorlog uiteengezet
worden. Grote sportevenementen werden gedurende de Koude Oorlog door beide grootmachten
aangegrepen om symbolische politieke boodschappen uit te dragen.108 De Spelen vormden een
moment waarop de twee machtsblokken, onder leiding van respectievelijk de Verenigde Staten en
de Sovjet-Unie, met elkaar in contact traden. De Spelen vonden gedurende de Koude Oorlog eens in
de vier jaar plaats, maar de aandacht die de Spelen genereerden, heeft gezorgd dat er veel prestige
voor beide machtblokken op het spel stond.109
Sport als onderdeel van de bilaterale betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de SovjetUnie gedurende de Koude Oorlog kan gedefinieerd worden als het meest ingrijpende voorbeeld van
het gebruik van sport voor politieke doeleinden, aldus Van den Bos.110 Voor de Sovjet-Unie gold
internationaal sportsucces als een bevestiging van de superioriteit van het communisme. De
behaalde successen door Sovjetatleten behoorden in het zorgvuldig opgehouden propagandabeeld
tot de ‘pijlers waarop het Sovjetsysteem rustte’.111 De propaganda-afdeling van de Communistische
Partij van de Sovjet-Unie (CPSU) gebruikte sport om een positieve bijdrage te leveren aan het imago
van de Sovjet-Unie buiten de politieke invloedssfeer.112
Het zou overigens een misvatting zijn om te veronderstellen dat alleen de Sovjet-Unie de
Olympische Spelen aanwendde voor politieke doeleinden. De Verenigde Staten hebben de
Olympische Spelen gedurende de Koude Oorlog ook aangewend om de superioriteit van het eigen
systeem te benadrukken. Internationale sportprestaties van Amerikanen werden geregeld gebruikt
om de superioriteit van het Amerikaanse maatschappelijke systeem te demonstreren.113 Volgens
historicus Roy Clumpner heeft de regering in Washington een grote hoeveelheid inspanningen
verricht om de Amerikaanse topsport te bevorderen ten behoeve van buitenlandse politieke
doeleinden in het algemeen en met betrekking tot de rivaliteit met de Sovjet-Unie in het bijzonder.114
De Olympische Spelen werden onderdeel van het Koude Oorlogsdiscours vanaf het moment
dat de Sovjet-Unie tot de Olympische Beweging in 1951 toetrad. De aanwezigheid van de Sovjet-Unie
binnen de Olympische Beweging maakte de Beweging enerzijds universeler, maar anderzijds werd
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het IOC meegezogen in de gepolitiseerde Oost-West verhoudingen die het internationale speelveld
gedurende de Koude Oorlog heeft gedomineerd.115 Hoewel het IOC zich uitsprak tegen inmenging
van Koude Oorlogproblematiek binnen de Olympische Beweging, kon het IOC door toetreding van de
Sovjet-Unie in 1951 niet langer volledig neutraal blijven. De rivaliteit tussen de machtsblokken gaf de
internationale sportevenementen een scherp politiek randje. De Koude Oorlog zorgde er bovendien
voor dat het IOC een belangrijke plaats innam in de strijd tussen de machtsblokken ten aanzien van
de organisatie van Olympische Spelen.116

1.3.1 Moskou krijgt de Spelen van 1980
Toen IOC-leden in 1974 in Wenen bijeenkwamen om zowel de Winter- als Zomerspelen van 1980 toe
te wijzen, zorgde het gebrek aan kandidaat-landen er voor dat het IOC onherroepelijk betrokken
werd bij de ideologische strijd van de Koude Oorlog.117 Voor de Zomerspelen waren er twee
kandidaten: Los Angeles en Moskou. Voor de Winterspelen van 1980 was Lake Placid de enige
kandidaat. De Winterspelen werden zodoende aan de Verenigde Staten toegewezen. Ten aanzien
van de Zomerspelen zou een keuze voor Los Angeles kunnen worden opgevat als een duidelijke
politieke stellingname en politieke voorkeur van het IOC.118 Beide Spelen in 1980 zouden dan immers
in het Westen plaatsvinden. De keuze voor Moskou was echter niet vanzelfsprekend. Een andere
reden waarom het IOC afzag van de keuze voor Los Angeles was het feit dat voorgaande
Zomerspelen op het Noord-Amerikaanse continent hadden plaatsgevonden, namelijk in Montréal.
Binnen het IOC werd er de voorkeur aan gegeven om de Spelen niet achtereenvolgens op hetzelfde
continent te laten plaatsvinden. De Koude Oorlog speelde een rol bij de afweging van de IOC-leden
bij de toewijzing van de Spelen van 1980. Ondanks dat Los Angeles geen duidelijke voorkeur genoot,
bestond er namelijk twijfel over de toewijzing van de Spelen aan Moskou.119
Bij het IOC-congres in Wenen kregen beide kandidaat-steden de mogelijkheid om hun
kandidatuur verder toe te lichten. Door de twijfel onder de IOC-leden over toewijzing van de Spelen
aan Moskou, werden er na de presentatie van de delegatie uit Moskou veel vragen gesteld. Naast
praktische vragen over wisselkoersen, werd er in de vragen aandacht besteed aan de vrijheid die
verslaggevers zouden hebben gedurende de Spelen. Uit de vragen kan worden opgemaakt dat de
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IOC-leden zich zorgen maakten over de toewijzing van de Spelen aan een land dat in het Westen
bekend stond als een politiestaat waarbinnen vijandigheid bestond tegenover buitenlanders. Na
enkele dagen schorsing werd besloten de Spelen aan Moskou toe te wijzen om, zo stelde Lord
Killinan, met name de periode van relatieve ontspanning gedurende de Koude Oorlog, de détente, te
bevorderen.120 De voorzitter van het IOC gaf hiermee aan een direct geopolitiek belang te willen
dienen.

1.3.2 Toegewezen in tijde van Détente
De periode 1969-1979 waarin de Zomerspelen van 1980 door het IOC werden toegewezen aan
Moskou, werd gekenmerkt door relatieve ontspanning in de relatie tussen beide machtsblokken. De
tijd van het allesoverheersende Oost-Westconflict, gedomineerd door de twee supermachten, leek
voorbij.121 De détente begon aan het eind van de jaren zestig en was het gevolg van de machtsbalans
tussen beide supermachten.122 Op het moment dat de Spelen van Moskou plaatsvonden was er –
mede naar aanleiding van de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan – een einde gekomen aan deze
periode van ontspanningspolitiek. De mensenrechtenbeweging rondom de Spelen van 1980 was
actief gedurende de overgangsfase van de détente naar de periode waarin de spanning tussen de
twee

machtsblokken

was

toegenomen.

Om

conclusies

te

kunnen

trekken

over

de

mensenrechtenbeweging rondom de Spelen van Moskou is het essentieel om de problematiek te
kunnen bezien in de overgangstijd van de détente naar de zogeheten ‘tweede’ Koude Oorlog.123 In de
volgende paragrafen zal verder ingegaan worden op de manier waarop de détente invloed heeft
gehad op de internationale diplomatiek, het Nederlandse buitenlands beleid en op de manier waarop
in deze periode de grootschalige oproep tot een boycot van de Olympische Spelen van Moskou tot
stand kwam.
Na twee decennia van rivaliteit en spanning neigden de beleidsmakers van beide
machtsblokken naar een meer pragmatisch buitenlands beleid om de machtsbalans in evenwicht te
houden en daarmee escalatie van de Koude Oorlog te voorkomen.124 De Verenigde Staten hadden
gedurende de jaren zestig het overwicht in de internationale handel en economie zien afnemen.
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Enerzijds waren opkomende economische machten, zoals de Bondsrepubliek Duitsland en Japan de
concurrentie met de Verenigde Staten aangegaan en anderzijds had de uitzichtloze en kostbare
Vietnamoorlog de superieure militaire macht van de Verenigde Staten aangetast. President Nixon en
zijn belangrijkste adviseur Henry Kissinger – op dat moment minister van Buitenlandse Zaken – zagen
zich genoodzaakt om toenadering te zoeken tot de Sovjet-Unie.125 Voor de Sovjet-Unie bood de
détente de mogelijkheid om zich meer te richten op de binnenlandse groei en stabiliteit. Beide
machtsblokken hadden om zowel interne als externe redenen belang bij de détente.
Aan het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig waren de antiwesterse
en antikapitalistische machten in de wereld op het hoogtepunt van hun macht. Dit bood voor het
Westen aanzet tot accentverschuivingen op het gebied van buitenlands beleid.126 In plaats van
confrontatie en afschrikking werd toenadering het speerpunt van het Westerse buitenlands beleid
ten aanzien van de Sovjet-Unie.127 Het Oost-Westconflict was hierdoor van karakter veranderd met
als voornaamste doel de spanning en een nieuwe wapenwedloop te voorkomen, aldus historicus
Duco Hellema.128 In Europa kwamen de veranderingen tot uiting door de grote invloed van
sociaaldemocratische en communistische partijen. In verschillende West-Europese landen namen
sociaaldemocratische partijen deel aan regeringen. In Nederland was deze ontwikkeling tevens
zichtbaar door de vorming van het kabinet-Den Uyl in 1973. Als meest linkse kabinet uit de
Nederlandse parlementaire geschiedenis, kan deze ontwikkeling als een onderdeel worden gezien
van deze wereldwijde trend.129

1.3.3 Nasleep van de détente en de overgang naar een conservatief kabinet-Van Agt I
Naar aanleiding van de verschuivingen binnen de internationale diplomatiek was er in Nederland
gedurende de détente toenemende kritiek ontstaan op het buitenlands beleid van de Verenigde
Staten.130 De Verenigde Staten zouden de grote drijfveer gaan vormen achter de boycot van de
Olympische Spelen van Moskou in 1980. De Nederlandse regering steunde haar bondgenoot ondanks
dat de Sovjet-Amerikaanse toenadering de noodzaak van Atlantische eenheid minder dwingend
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maakte.131 Overigens moeten de veranderingen op het gebied van buitenlands beleid wel in
perspectief worden gezien. De marges voor veranderingen van buitenlands beleid door een nieuwe
regering zijn altijd beperkt. Nederland lag nog altijd in het centrum van de kapitalistische
wereldeconomie. Het buitenlands beleid van het kabinet-Den Uyl was qua houding ten aanzien van
de Verenigde Staten en qua mensenrechtenbeleid, slechts een idealistisch product van de
binnenlandse politieke verhoudingen en overeenkomstig de algemene politieke verschuivingen
binnen de internationale diplomatieke arena.132
Vanaf 1977 tot de Spelen van Moskou regeerde in Nederland, in overeenstemming met de
veranderende tijdgeest, een centrumrechts kabinet onder leiding van Van Agt. In de tweede helft van
de jaren zeventig waren de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie wederom
onder spanning komen te staan. Deze ontwikkeling had tot gevolg dat de centrumrechtse kabinetten
vanaf 1977 streefden naar herstel van de reputatie van Nederland als solide bondgenoot van de
Verenigde Staten. Desalniettemin waren de beleidswijzigingen in vergelijking met voorgaande
regeerperiodes niet heel ingrijpend van aard.133
Het kabinet-Van Agt legde naar aanleiding van de verschuivingen van de Oost-West
verhoudingen een sterke nadruk op veiligheid en verhoogde om die reden in het najaar van 1978 de
defensiebegroting. Met deze maatregel werd echter het streven naar ontspanning tussen beide
machtsblokken niet volledig losgelaten.134 Het kabinet-Van Agt bleef het belang onderschrijven van
de dialoog met vertegenwoordigers van Sovjetstaten. Zo werden, in navolging van het kabinet-Den
Uyl, de bilaterale contacten en politieke consultaties met ministers, hoge ambtenaren en diplomaten
uit Oost-Europa als zeer belangrijk bestempeld.
Mensenrechten vormden ook een belangrijk aspect van het buitenlands beleid gedurende
het kabinet-Van Agt. De toenadering tot Oost-Europese staten was volgens het kabinet-Van Agt niet
louter een zaak van staten en regeringen, maar ook van individuen. De eerbiediging van de rechten
van de mens was om die reden ook een belangrijk speerpunt van het buitenlands beleid tijdens de
regeerperiode van Van Agt.135 De beleidsnota De rechten van de mens in het buitenlands beleid, die
de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Chris van der Klaauw in 1979 aan de Tweede Kamer
presenteerde, is daar een voorbeeld van.136 De belangrijkste conclusie in deze nota was dat de
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regering de bevordering van de rechten van de mens als ‘een wezenlijk onderdeel van haar
buitenlands beleid’ beschouwde. Het standpunt werd onmiddellijk afgezwakt door eraan toe te
voegen dat het belang van mensenrechten steeds in verband diende te worden gebracht met andere
waarden en belangen, waaraan geen onaanvaardbare schade mocht worden toegebracht.137
Desalniettemin vormden mensenrechten in het algemeen en binnen de bilaterale contacten met
Oost-Europese landen in het bijzonder een belangrijk aspect van het Nederlandse buitenlands beleid.
De Helsinki-akkoorden vormden volgens het kabinet-Van Agt een ideaal handvat om de
communistische regimes in Oost-Europa te wijzen op hun verplichtingen inzake de mensenrechten.
De Nederlandse regering wist echter dat de Sovjet-Unie de rechten en vrijheden van individuele
burgers als interne aangelegenheid beschouwden. Om die reden was in de regeringsnota niet
vastgelegd op welke manier het belang van de mensenrechten in de praktijk moest worden
afgewogen tegen de andere belangen binnen het Nederlandse buitenlands beleid. Een duurzame
vrede was volgens de Nederlandse regering echter niet mogelijk zonder naleving van de
mensenrechten, zoals vastgelegd in de Helsinki-akkoorden.138
Er kwam echter ook kritiek op de regeringsnota uit 1979. De kritiek richtte zich met name op
beleidsconclusie twintig waarin de regering verklaarde slechts in het uiterste geval bereid te zijn om
economische
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mensenrechtenschendingen.139 Hiermee wilde de regering voorkomen dat de bevordering van
mensenrechten louter ten doel stond aan de ondermijning van het Sovjet-systeem.140 De Helsinkiakkoorden werden door de Nederlandse regeringen als een ideaal handvat gezien om de
mensenrechten in de Sovjet-Unie te bevorderen, maar werden in de praktijk door de regering met
het oog op de andere Nederlandse belangen pragmatisch aangewend.

1.4 Opkomst van de mensenrechtenbeweging in de jaren zeventig.
Met de opkomst van de mensenrechtenbeweging begon het thema mensenrechten vanaf de jaren
zeventig een prominentere rol te spelen binnen het Nederlandse buitenlands beleid. Hoewel
Nederland gedurende de jaren zeventig de rechten van de mens als een wezenlijk onderdeel van het
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buitenlands beleid heeft beschouwd, bleef een belangenafweging noodzakelijk.141 Welke visie de
Nederlandse regering ook aanhing ten aanzien van de samenhang tussen mensenrechten en sport,
bleef het constant schipperen en zoeken naar de juiste reactie op het juiste moment, aldus
politicoloog Hilde Reiding.142 Naast de Nederlandse regering begon gedurende de jaren zeventig de
mensenrechtenbeweging, bestaande uit NGO’s, lobbyorganisaties, zelfbenoemde activisten en
geëngageerde vips, de mensenrechtenbeweging op de agenda van de internationale diplomatie
plaatsen.
Aan het einde van de jaren zeventig begon de mensenrechtenbeweging zich steeds
duidelijker te manifesteren als speler binnen de internationaal diplomatieke arena. NGO’s, zoals
Amnesty International, trachtten de publieke opinie in beweging te brengen en een brede
maatschappelijke discussie opgang te brengen.143 Op die manier probeerden NGO’s invloed uit te
oefenen op het Nederlands mensenrechtenbeleid om op die manier mensenrechten op de
diplomatieke agenda van Nederland te plaatsen.144 Het meten van invloed van NGO’s op
regeringsbeleid is moeilijk, maar vanaf de jaren zeventig was er sprake van een
mensenrechtenbeweging met een dusdanige omvang dat het aannemelijk is om te veronderstellen
dat er een oorzakelijk verband begon te ontstaan tussen de invloedspogingen van NGO’s enerzijds en
het regeringsbeleid inzake mensenrechten en het optreden van de klassieke diplomatie anderzijds. 145
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mensenrechtenbeweging die in staat was om het thema mensenrechten op de agenda van de
internationale diplomatie te plaatsen.

Conclusie
Uit het eerste deel van dit onderzoek is gebleken dat de Olympische Spelen en politiek onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. Landen hebben de Olympische Spelen aangegrepen om zichzelf op
positieve wijze aan de wereld te tonen. Tevens hebben zowel staten als de mensenrechtenbeweging
de Olympische Spelen aangegrepen om misstanden in het gastland aan de kaak te stellen. Vanaf de
jaren zeventig zijn het niet alleen staten die de Olympische Spelen aan hebben gegrepen om de
rechten van de mens aan de kaak te stellen.
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De Spelen van Berlijn 1936 en Melbourne 1956 waren in de periode voorafgaand aan de
Spelen van Moskou het meest politiek beladen. In 1936 was er sprake van tijdelijke
beleidsbeïnvloeding met betrekking tot het antisemitische beleid in nazi-Duitsland, door de
inspanningen van IOC-voorzitter Bailler-Latour. In 1956 zou de summiere boycotactie, waaraan onder
andere Nederland meedeed, louter symbolisch van aard blijken te zijn.
De Olympische Spelen werden gedurende de twintigste eeuw een prominenter instrument
van buitenlandse politiek. Een duidelijk toepassingskader met betrekking tot het effectief gebruik van
Olympische Spelen voor politieke doeleinden voorafgaand aan de Spelen van 1980 was echter nog
niet beschikbaar.
Met name de sportwereld en de Olympische Beweging hebben getracht sport en politiek
gescheiden te houden. De Olympische Beweging en daarbinnen het IOC hebben bij uitstek de
middelen gehad om mensenrechten rondom Olympische Spelen op de internationale diplomatieke
agenda te plaatsen. Het IOC was door haar politieke organisatiestructuur in staat om invloed uit te
oefenen op het mensenrechtenbeleid van een gastland. Om te voorkomen dat politiek en sport met
elkaar verweven zouden raken, heeft het IOC in de periode voorafgaand aan diverse Spelen,
waaronder die van Moskou, de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding niet of nauwelijks aangewend.
De Olympische Spelen in Moskou werden uiteindelijk geboycot door ruim zestig landen. In
het tweede deel van dit onderzoek zal verder ingegaan worden op de mensenrechtenbeweging
rondom de Spelen van Moskou. Binnen het discours van de Koude Oorlog zal gekeken worden naar
de opstelling van de mensenrechtenbeweging (Amnesty International en het COSEM), de
Nederlandse regering, de Amerikaanse regering, het IOC en het NOC. In hoeverre is de
mensenrechtenbeweging erin geslaagd om op effectieve wijze het Nederlands mensenrechtenbeleid
ten aanzien van de Sovjet-Unie rondom de Olympische Spelen van Moskou op de agenda van de
internationale diplomatie te plaatsen?
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Hoofdstuk 2: De Olympische Spelen van Moskou 1980 en de
mensenrechtenbeweging.
“The 1980 games mark the first time the Olympics are held in the capital of a socialist state. The decision to give
Moscow the nod to host the games was a recognition of the Sowjet-Union merits in the struggle for peace as
146
well as its contribution to the World Olympic Movement. [Sergej Pawlow, Sovjetminister van Sport, 10
oktober 1979]

De toewijzing van de Spelen aan Moskou zou het begin vormen van het meest politieke hoofdstuk uit
de Olympische geschiedenis. In de Sovjet-Unie werd de toewijzing van de Olympische Spelen aan
Moskou gezien als een overwinning voor het socialisme. Buiten de invloedssfeer van de Sovjet-Unie
werd de toewijzing met argusogen bekeken. De twijfel en achterdocht in het Westen kwam enerzijds
tot uiting in een artikel van het conservatieve Amerikaanse politieke tijdschrift National Review,
waarin de Olympische Spelen van Moskou werden omschreven als “a sinister and deadly-serious
political operation disguised as sport.”147 Anderzijds werd deze periode van détente ook
gekarakteriseerd door het geloof dat de dialoog tussen beide invloedsferen de spanning tussen beide
machtsblokken kon beïnvloeden. Deze houding kwam tot uiting in het artikel “Go and Show” dat
verscheen in het liberale Britse opinieblad The Economist.148 Er werd in beide artikelen verondersteld
dat – zoals gastlanden dat in de regel hadden gedaan – de Sovjet-Unie de Spelen zou aangrijpen om
internationale prestige na te streven. De angst dat de Sovjet-Unie de Spelen zou aangrijpen voor
politieke doeleinden, leek in de aanloop naar de Spelen verder toe te nemen. De Sovjet-Unie zou
trachten de Spelen aan te grijpen om critici uit het Westen de mond te snoeren, zo werd gevreesd.149
Vanaf het moment dat Moskou zich kandidaat had gesteld voor de organisatie van de
Zomerspelen van 1980, waren er protestbewegingen opgang gekomen. De protestbewegingen wilde
de Spelen door middel van een dialoog of een boycot aanwenden om kritiek te uiten op het
Sovjetsysteem. In 1973, tijdens de in Moskou gehouden Zomer Universiade, werd door actiegroepen
opgeroepen om, naar aanleiding van anti-Joodse of anti-Israëlische maatregelen in de Sovjet-Unie,
de Zomerspelen van 1980 niet aan Moskou toe te wijzen. Vanaf het moment dat de Spelen waren
toegewezen aan de Sovjet-Unie, gingen er overal buiten de invloedssfeer van de Sovjet-Unie
stemmen op om de Spelen aan te wenden voor politiek protest.150 De oproepen tot protest waren
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geruime tijd vooral het domein van het maatschappelijk middenveld en individuen. Politici zouden
zich een jaar voorafgaand aan de Spelen gaan mengen in de discussie rondom de Olympische Spelen
van Moskou.

2.0.1 ‘Perfect Games’
Voor de Sovjet-Unie boden de Olympische Spelen, net als voor Hitler en zijn nationaalsocialisme in
1936, een unieke mogelijkheid om de grootsheid en verworvenheden van het eigen politieke
systeem aan de wereld te tonen. Een boycot was voor de Sovjet-Unie om die reden een ‘worst casescenario’. Om een boycot te voorkomen, werd in Moskou besloten om het Olympisch Organisatie
Comité ‘Olimpiada-80’ zich met name te laten richten op het voorkomen van internationaal politiek
protest rondom de Spelen. In 1976 hadden drieëntwintig Afrikaanse landen de Spelen van Montréal
geboycot en van al haar glans ontnomen.151 Met deze boycot nog vers in het geheugen, diende
‘Olimpiada-80’, onder leiding van de vicevoorzitter van de Raad van ministers van de USSR, Ignatii
Novikov, een herhaling van de boycot van Montreal te voorkomen. Dat de boycot van Montréal zou
verbleken bij de grootschalige boycot van Moskou, konden de Sovjet-autoriteiten twee jaar voor
aanvang van de Spelen nog niet vermoeden. De rivaliteit tussen beide supermachten, de
mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie en de inval in Afghanistan, zouden de grote drijfveren gaan
vormen achter het politiek protest rondom de Spelen van Moskou.152 Met name de Verenigde Staten
en de mensenrechtenbeweging zouden de Spelen van Moskou aangrijpen om politieke kwesties op
de agenda van de internationale diplomatie te plaatsen.
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mensenrechtenbeweging in Nederland rondom de Olympische Spelen van 1980 is het noodzakelijk
om eerst te begrijpen waar de mensenrechtenbeweging in Nederland uit bestond, wat de
beweegredenen waren achter het opstarten van een campagne en welke doelen werden
nagestreefd. De oprichting van het COSEM in 1979 was het eerste tastbare initiatief voor het
opstarten van mensenrechtencampagnes rondom de Spelen van Moskou in Nederland.
De mensenrechtenbeweging in Nederland en het debat in de Verenigde Staten over een
eventuele boycot van de Olympische Spelen van Moskou zullen geanalyseerd worden aan de hand
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van vier ijkmomenten. Het eerste ijkmoment vormt de oprichting van het COSEM in mei 1979. Het
tweede ijkmoment vormt de start van de campagne in oktober 1979 van zowel het COSEM als
Amnesty International om te pleiten voor de vrijlating van 250 dissidenten in de aanloop naar de
Spelen van Moskou. Bij het tweede ijkmoment zal het initiatief van het NOC worden geanalyseerd
om sporters een verklaring te laten tekenen, waarin de sporters zouden beloven om zich in Moskou
te weerhouden van demonstratief gedrag. Het derde ijkmoment behelst het opgelaaide debat
rondom de Olympische boycot naar aanleiding van zowel de inval in Afghanistan door Sovjet-troepen
in december 1979 als de arrestatie en verbanning van de Nobelprijswinnaar Sacharov in januari 1980.
Het buitenlands beleid van het kabinet-Van Agt I zal hierbij worden bezien in het licht van de proAmerikaanse houding. Om die reden zal zowel het debat in de Verenigde Staten als in Nederland
worden geanalyseerd. Bij het vierde ijkmoment zullen de laatste pogingen van politici en
actiegroepen in mei 1980 om de Spelen van Moskou alsnog te boycotten worden geanalyseerd.
Hierbij zal ook worden gekeken naar de inspanningen van de Verenigde Staten – in samenwerking
met haar bondgenoten – om alternatieve Spelen te organiseren. Tenslotte zal, na de bespreking van
de vier ijkmomenten, kort ingegaan worden op de in september 1980 gepubliceerde postOlympische analyses, die een eerste oordeel moesten vellen over de effectiviteit van de boycot.

2.0.2 Van Thijn en Sacharov: een belangrijke ontmoeting.
De eerste dominosteen die de mensenrechtenbeweging in Nederland rondom de Spelen van Moskou
op gang bracht, viel om in 1976. Van 12 tot 21 augustus 1976 werd er door een Nederlandse
parlementaire delegatie een bezoek gebracht aan de Sovjet-Unie.153 Toenmalig lid van de Tweede
Kamer voor de Partij van de Arbeid (PvdA) Ed van Thijn, was onderdeel van deze delegatie van
parlementariërs. Overdag volgden de parlementsleden een door de Sovjet-autoriteiten opgesteld
programma. Iedere avond had Amnesty International echter – met haar uitgebreide netwerk van
contacten in Moskou – gezorgd voor een alternatief programma, waarbij de leden van de delegatie in
contact konden komen met de zogenoemde ‘dissidenten’. Gedurende de Koude Oorlog werden
degenen die zich in de Sovjet-Unie verzetten tegen het Sovjetsysteem en andere ideeën hadden over
het functioneren van het Sovjetsysteem gedefinieerd als dissident. Van Thijn ontmoette tijdens het
avondprogramma onder andere de dissident Sergej Sacharov, die – zo zei Van Thijn later – veel
indruk op hem maakte.154
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Tijdens het gesprek van Van Thijn met Sacharov werd besproken hoe het Westen met de
Olympische Spelen van 1980 zou moeten omgaan. Sacharov gaf Van Thijn te kennen dat de
Olympische Spelen een uitgelezen mogelijkheid waren voor journalisten, politici en anderen om in
contact te treden met dissidenten en andersdenkenden in de Sovjet-Unie. Sacharov wilde de Spelen
aanwenden om buitenlandse bezoekers te informeren over de politieke situatie in de Sovjet-Unie.
Sacharov dacht verder dat het grote aantal internationale bezoeken de veiligheid van de dissidenten
zou kunnen waarborgen. Buitenlandse bezoekers zouden zichtbaarheid geven aan dissidenten,
waardoor de Sovjet-Unie onmogelijk dissidenten kon verbannen of arresteren, aldus Sacharov. Een
boycot door het Westen was in de ogen van Sacharov ongewenst en volkomen zinloos.155 Hoewel
Sacharov weliswaar niet alleen stond in zijn visie op de manier waarop de Olympische Spelen
aangewend dienden te worden ten behoeve van de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie, waren
er andere dissidenten in de Sovjet-Unie die reeds in 1978 hadden gepleit voor een algehele boycot
van de Spelen.156 Sacharov was echter de meest invloedrijke dissident in de Sovjet-Unie en om die
reden leidde het gesprek tussen Sacharov en Van Thijn tot de vorming en oprichting van het COSEM
in 1979.

2.0.3 Mensenrechtenbeweging in Nederland krijgt vorm in 1979.

Drie jaar na het gesprek met Sacharov zou Van Thijn in maart 1979 beginnen met het bij elkaar
brengen van een groep politici van verschillende partijen, die de basis van een breed actiecomité
moesten gaan vormen. Naast politici werden op initiatief Van Thijn mensen uit de wetenschap,
vakbeweging, kerken, cultuur en sport uitgenodigd.157 Mede naar aanleiding van het advies van
Sacharov werd er geen boycot, maar een brede maatschappelijke discussie nagestreefd, die was
bedoeld was om de schendingen van mensenrechten in de Sovjet-Unie zichtbaarheid te geven.158
VVD-kamerlid Erica Terpstra, die betrokken was bij de oprichting van het COSEM, gaf aan dat “het
onze opzet (COSEM) was om vooral te voorkomen dat Nederland over zou gaan tot een boycot. Naar
aanleiding van geruchten over een boycot van Amerika zijn we gaan kijken wat we met het ideaal van
155
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de Olympische Spelen juist zouden kunnen bereiken voor de mensenrechten”.159 De leden van het
actiecomité wilden op gepaste wijze aandacht vragen voor de mensenrechtensituatie in de SovjetUnie.160
Tijdens de presentatie van het comité op 3 mei 1979 in Den Haag zei voorzitter Van Thijn:
“Het is niet de bedoeling een frontale aanval te openen op het Sovjetsysteem. Het beleid van het
comité dient in lijn te zijn met het karakter van de ontspanningspolitiek. Het gaat erom de
mensenrechtensituatie te toetsen aan de internationale verdragen. Wij zoeken een dialoog, een
boycot achten wij niet gewenst.”161 Volgens Van Thijn zou het comité een bijdrage leveren aan de
détente, omdat “ontspanningspolitiek pas echt inhoud kan krijgen indien met betrekking tot de
mensenrechten de dialoog over noodzakelijke verbeteringen wordt erkend en aanvaard”.162 D66kamerlid Laurens-Jan Brinkhorst voegde daaraan toe: “ontspanningspolitiek zonder zorg over
mensenrechten is geen ontspanningspolitiek”.163 Geen boycot maar een dialoog met Sovjetautoriteiten vormde het uitgangspunt van het actiecomité.164

2.0.4 Daadkracht en doelstellingen

Tijdens de presentatie op 3 mei werden de samenstelling en de doelstellingen van het actiecomité
bekend gemaakt.165 Alvorens er conclusies getrokken kunnen worden over het effect van het COSEM
op de mensenrechtendiplomatie rondom de Spelen van Moskou, is het noodzakelijk om eerst uiteen
te zetten wat de doelstellingen van het COSEM waren.
Volgens Van Thijn was de oprichting van het comité tot stand gekomen naar aanleiding van
een oproep van de Moskou Helsinki Groep, die had gezegd: ”Iedereen is van harte welkom op de
Olympische Spelen, indien er sprake kan zijn van een feest”. Dit was volgens Van Thijn alleen
mogelijk als, “alle politieke gevangenen vrij zouden komen en er geen golf van nieuwe arrestaties zou
plaatsvinden in aanloop naar de Spelen”.166 Achteraf legt Van Thijn uit dat hij op basis van
159
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veiligheidsoverwegingen besloten had om in het desbetreffende interview niet uit te wijden over zijn
persoonlijke gesprek en goede band met Sacharov.167 De Moskou Helsinki Groep had een oproep aan
de sportwereld gedaan om enerzijds de Spelen aan te grijpen om te pleiten voor het vrijlaten van
politieke gevangenen en anderzijds om de Sovjet-Unie te sommeren om de Spelen niet een
katalysator te laten zijn voor nieuwe arrestatiegolven en het verbannen van dissidenten uit Moskou.
Van Thijn formuleerde tijdens de presentatie de acht doelstellingen van het COSEM. Ten
eerste diende het COSEM rondom de Olympische Spelen invloed uit te oefenen op de Sovjet-Unie,
om daarmee de politiek met betrekking tot de mensenrechten, in overeenstemming te brengen met
internationale verdragen.168 Het COSEM wilde ten tweede meer aandacht vragen voor de
behandeling van politieke gevangenen. Over de eerste twee doelstellingen zei Van Thijn dat het
actiecomité van mening was dat de behandeling van personen in de Sovjet-Unie niet in strijd mocht
zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens alsmede met de Helsinkiakkoorden.169
Samenwerken met bestaande of nog op te richten gelijkgezinde comités in het buitenland
was de derde doelstelling van het COSEM. Op die manier hoopte het actiecomité dat er in de
toekomst een Internationaal Comité Olympische Spelen en Mensenrechten kon worden opgericht.
Het creëren van een internationaal draagvlak en het stimuleren van een brede maatschappelijke
discussie was volgens de leden van het COSEM essentieel voor een internationale en effectieve
mensenrechtenbeweging. De vierde doelstelling was het gebruik maken van de contacten met
Sovjet-autoriteiten om tot praktische resultaten in concrete gevallen te komen. Hierbij werd gedacht
aan de vrijlating van dissidenten.170
Een vijfde doelstelling van het COSEM was het zorgvuldig verstrekken van informatie over
mensenrechtenkwesties in de Sovjet-Unie aan het Nederlandse publiek. Het verstrekken van
informatie – zowel voor als tijdens de Olympische Spelen – moest een brede maatschappelijke
discussie in Nederland bevorderen. De zesde doelstelling had eveneens de intentie een brede
maatschappelijke discussie in Nederland te stimuleren. Het COSEM wilde in overleg treden over de
mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie met degene die rechtstreeks betrokken zouden zijn bij de
Spelen. Hiermee werden het NOC, de Nederlandse Sportfederatie (NSF), de atleten en journalisten
bedoeld. De zesde doelstelling had tevens betrekking op het stimuleren van een brede
maatschappelijke discussie. Tijdens gesprekken met deze groepen wilde het COSEM informeren op
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welke wijze – tijdens het verblijf in Moskou – rekening gehouden kon worden met de
mensenrechtensituatie.171
Het in contact komen met alle andere mensen die eveneens bij de Spelen betrokken zouden
zijn

was

de

zevende

doelstelling.

Hierbij

werd

gedacht

worden

aan

bezoekers,

supportersverenigingen en reisbureaus, deze groepen dienden geïnformeerd te worden over de
situatie in de Sovjet-Unie en de wijze waarop deze daarmee tijdens hun aanwezigheid rekening
konden houden. Tot besluit wilde het COSEM in overleg treden met overheidsinstanties die
betrokken waren bij de Spelen om te spreken over de wijze waarop steun verleend kon worden aan
de activiteiten en doelstellingen van het actiecomité.172
Een aantal dagen na de presentatie en formulering van de doelstellingen voegde Van Thijn
eraan toe dat het COSEM activiteiten zou gaan ontplooien, die het werk van de pers tijdens de
Spelen mogelijk moest maken. Van Thijn benadrukte bij deze gelegenheid nogmaals dat het COSEM
onder geen beding een boycot van de Spelen wilde en om die reden elk contact met groepen die dat
wel nastreefden had gemeden. Van Thijn maakte hierbij wel de kanttekening dat als er sprake zou
zijn van grote zuivering van dissidenten in de grote Sovjetsteden, de opstelling van het COSEM
heroverwogen kon worden. Een dergelijke ontwikkeling zou immers een dusdanig grote
internationale deining veroorzaken dat de Olympische Spelen in gevaar zouden kunnen komen en
wellicht andere maatregelen genoodzaakt zouden zijn”.173

2.1 Eerste ijkmoment
2.1.1 De oprichting van het COSEM.
Zowel de aankondiging als de strekking van de presentatie was in alle Nederlandse kranten terug te
vinden. De grote media-aandacht die het actiecomité genereerde was voornamelijk het gevolg van
de vele prominente Nederlanders die hun medewerking en lidmaatschap hadden toegezegd. Naast
bekende politici als Ed Van Thijn (PvdA), Erica Terpstra (VVD), Laurens-Jan Brinkhorst (D66) en Max
van der Stoel (PvdA) namen nog vele andere prominente Nederlanders zitting in het COSEM. Onder
hen bevonden zich onder andere cabaretiers Freek de Jonge en Bram Vermeulen, journalist Frits
Barend, schrijfsters Annie M.G. Schmidt en Hella Haase, tennisser Tom Okker, toenmalig
vakbondsman Wim Kok, voormalig minister van Justitie Ivo Samkalden, oud-president van Koninklijke
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Shell Gerrit Abram Wagner en schaker Max Euwe.174 Volgens Van Thijn was met name Euwe een
belangrijk lid, omdat Euwe een grote bekendheid was in de Sovjet-Unie. De gegenereerde mediaaandacht was van uitzonderlijke waarde voor het comité, omdat het een belangrijke bijdrage kon
leveren aan het bevorderen van een brede maatschappelijke discussie.175

2.1.2 Organisatiestructuur COSEM
Het dagelijks bestuur van het COSEM was in handen van parlementariërs. “Het was een voorloper
van de huidige parlementaire diplomatie”, aldus Van Thijn. Desondanks was het breder dan een
parlementaire organisatie. Vergaderingen vonden plaats in het Tweede Kamergebouw en een groot
deel van de COSEM-leden was bij de vergaderingen aanwezig. De leden maakten daarbij gebruik van
hun eigen netwerk en leverde op die manier een actieve bijdrage aan het functioneren van het
comité.176 Verder werden er vijf werkgroepen gevormd die de werkzaamheden van het dagelijks
bestuur moesten ondersteunen. De eerste werkgroep was belast met de internationalisering van het
comité. De tweede werkgroep was gericht op de documentatie van mensenrechtenschendingen in
de Sovjet-Unie. De derde werkgroep zou contacten onderhouden met de sportwereld en de vierde
werkgroep zou de perscontacten van het comité behandelen. Ten slotte zou de vijfde werkgroep zich
richtten op het toerisme en de voorwaarden waar bezoekers aan de Olympische Spelen aan zouden
moeten voldoen.177 Van Thijn en Terpstra hadden klaarblijkelijk de tijd genomen om een goede
organisatie neer te zetten, die in samenwerking met alle betrokken partijen in staat moest worden
geacht een brede maatschappelijke discussie opgang te brengen.178

2.1.3 Betrokken partijen reageren verschillend op het initiatief
Vanuit de Nederlandse regering kwamen er overwegend positieve reacties op het initiatief van de
Kamerleden. Staatssecretaris Gerard Wallis de Vries van het ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk (CRM) gaf op 11 april 1979 in de Eerste Kamer aan dat hij positief stond
tegenover het initiatief van een aantal Kamerleden, die voorafgaand aan de Olympische Spelen in
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Moskou, een discussie opgang wilde brengen betreffende de schending van mensenrechten.179
Daarbij gaf Wallis de Vries te kennen dat zijns inziens de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie uit
diende te stijgen boven het belang van sport.180 Vanuit het parlement reageerde onder andere PvdAKamerlid Relus ter Beek positief op het initiatief en voegde daaraan toe dat naar aanleiding van de
Spelen in Moskou “niet ontkomen kan worden aan een bezinning op de relatie van sport en
politiek”.181 De positieve reacties vanuit politiek Den Haag waren voor het COSEM een welkom
geschenk dat moest bijdragen aan het creëren van draagvlak voor de mensenrechtenbeweging onder
de Nederlandse bevolking. “Een breed draagvlak”, zo zei Van Thijn later, “was een essentieel element
bij het op gang brengen van een brede maatschappelijke discussie.”182
Vanuit de Sovjet-Unie werd er op het initiatief gereageerd voordat het initiatief op 3 mei
officieel gepresenteerd was. In een eerste reactie noemde Dmitri Ardamatski van het Russische
staatspersbureau Novosti de oprichting van het actiecomité een regelrechte aantasting van het
Olympisch Handvest. Het initiatief zou strijdig zijn met de Nederlandse belangen en een inmenging in
de binnenlandse aangelegenheden van de Sovjet-Unie. Deze verontwaardigde reactie maakte weinig
indruk en gaf tegelijkertijd een positieve bijdrage aan het onder de aandacht brengen van de
mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie onder een breed publiek in Nederland. Alle Nederlandse
dagbladen maakten melding van de reactie van Adamatski. Enkele dagen later gaf Van Thijn aan dat
hij een reactie als deze al had verwacht. Van Thijn was blij met het eerste resultaat, want Van Thijn
veronderstelde dat de reactie van Adamatski een bijdrage zou leveren aan het opgang brengen van
een internationaal debat over de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie.183
Het comité zag niettemin een dialoog met de Sovjetvertegenwoordiging in Nederland als een
essentieel onderdeel van het verwezenlijken van haar doelstellingen en nam het initiatief voor een
overleg met de Sovjetambassadeur in Nederland, maar de Sovjet-autoriteiten waren in eerste
instantie weinig onder de indruk van het Nederlandse initiatief.184 Dit bleek onder andere uit de
reactie van de Sovjetambassadeur in Nederland Vasily Tolstikov, die de actie afdeed als “een
muggenbeet”.185 Deze woorden sprak Tolstikov naar aanleiding van het desbetreffende overleg met
leden van het comité op 8 mei, waarin de doelstellingen van het comité aan de Sovjetambassadeur
werden toegelicht.186 Het comité had een eerste reactie weten te ontlokken bij de Sovjet-autoriteiten
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en een gesprek opgeleverd, maar van een brede maatschappelijke discussie was nog lang geen
sprake.

2.1.4 Verdeeldheid binnen de Sportwereld.
Het bericht dat een groep Kamerleden middels een actiecomité aandacht wilde vragen voor de
zorgelijke toestand van de mensenrechten in de Sovjet-Unie leidde tot uiteenlopende vragen en
reacties bij sporters en sportbestuurders. Marathonloper Jos Hermens reageerde met een
rondborstig en bijna juichend “ja!”, terwijl Bram Leeuwenhoek, die de Chef de Mission van de
nationale Olympische ploeg in Moskou zou worden, reageerde met: “het is misbruik maken van sport
voor politieke doeleinden”. Voorzitter Koos Idenburg van het NOC reageerde met “sporters moeten
naar de Spelen gaan om hun sport te beoefenen en zich daar volledig op concentreren”.187 Anders
dan in 1956 rondom de Spelen van Melbourne, waarbij de Nederlandse sportwereld het initiatief tot
protest had genomen, waren de reacties vanuit de sportwereld in aanloop naar de Spelen van
Moskou overwegend te omschrijven als ‘afwachtend’ en ‘kritisch’.
Het comité vond het belangrijk dat er goede contacten waren met de sportwereld. Om die
reden was er, zoals reeds aangegeven, een werkgroep opgericht, die zich specifiek met de contacten
tussen het comité en de sportwereld zou gaan bezighouden. Ondanks deze inspanningen kwamen er
vanuit de sportwereld veel kritische geluiden over de samenwerking tussen het actiecomité en de
sportwereld.188 Tijdens de openingsrede van de jaarlijkse ledenvergadering van de Nederlandse Sport
Federatie (NSF) op 16 mei verklaarde de voorzitter van het NSF, Wilhelm Quarles van Ufford, dat “het
COSEM kan rekenen op tegenstand van de georganiseerde sport”.189 Ondanks dat het COSEM had
uitgesproken te streven naar een dialoog in plaats van naar een boycot, stond de sportwereld kritisch
tegenover het initiatief. De vele verontwaardigde reacties van sporters en sportofficials
veroorzaakten de nodige ophef die voor media-aandacht zorgden en een brede maatschappelijke
discussie over mensenrechten en sport bevorderde.
In april 1979 gaf Nico Vlot, de vicevoorzitter van de NSF, aan bereid te zijn om een actie te
steunen, indien het COSEM kon garanderen dat de sporters niet bij acties zouden worden betrokken,
maar dat er uitsluitend een brede maatschappelijke discussie zou worden nagestreefd. Bovendien
was Vlot van mening dat het COSEM zich niet louter op de Spelen van Moskou moest richten.
Naarmate duidelijk werd dat het actiecomité zich vrijwel uitsluitend ging richten op de Olympische
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Spelen van Moskou, sloeg de houding van de NSF jegens het initiatief definitief om. De kritiek op het
initiatief was overwegend gericht op de communicatie tussen het COSEM en de sportbonden. Onder
andere oud-basketballer en bestuurslid van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB), Jan Berteling en
voormalig directeur van het NOC, Wim Van Zijll maakten kenbaar dat zij van mening waren dat het
inlichten van sportbonden over de activiteiten van het COSEM tekort schoot.190
Van Thijn gaf later aan dat er juist veel geïnvesteerd was in de verstandhouding met de
sportwereld en er veel sporters waren benaderd voor het comité, maar dat deze het verzoek naast
zich hadden neergelegd.191 Tot en met oktober 1979 had het COSEM om de veertien dagen overleg
gehad met het NOC en het NSF over de actuele ontwikkelingen, aldus Van Thijn. Idenburg had
daarnaast veel persoonlijk contact met Van Thijn over de ontwikkelingen binnen het COSEM.192 De
kanttekening die hierbij gemaakt dient te worden is dat Idenburg zelf nooit negatief heeft gestaan
tegenover het initiatief. Volgens Van Thijn “ontstond er steeds meer begrip voor elkaar en waren de
mensen uit de sportwereld zelfs een beetje gefêteerd met zoveel contact met prominente politici.
Dit stond namelijk in sterk contrast met de gebruikelijke kritiek op politici, dat ze te weinig interesse
hadden in sport”.193 Overigens was er weliswaar contact tussen het COSEM en het NOC en NSF, maar
het COSEM wist het beleid van de overkoepelende sportbonden op geen enkele manier te
beïnvloeden. Van Thijn betreurt later dat de contacten met de overkoepelende sportbonden niet
vruchtbaarder waren en over het contact tussen het COSEM en de afzonderlijke sportbonden zei Van
Thijn later: “Omdat we daar simpelweg de capaciteit niet voor hadden, was er nauwelijks contact
met de afzonderlijke sportbonden”.194 Vanaf het begin was de samenwerking tussen de
mensenrechtenbeweging en de sportwereld moeizaam geweest.
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2.1.5 Overleg tussen COSEM en het NOC
Naar aanleiding van de reacties en de kritiek vanuit de sportwereld vond er op initiatief van het
COSEM op woensdag 13 juni overleg plaats tussen een delegatie bestaande uit parlementariërs van
het COSEM en een delegatie van het NOC, onder leiding van voorzitter Idenburg. Om de gemoederen
tussen de sportwereld en het comité te sussen, benadrukte Van Thijn dat het comité “niet van zins is
om een boycot uit te lokken en evenmin om de Nederlandse delegatieleden met politieke
boodschappen te belasten. Echter wil het comité voorkomen dat wanneer tijdens de Olympische
Spelen alle aandacht in positieve zin op de USSR wordt gericht, het publiek vergeet welke negatieve
aspecten de USSR samenleving thans kent”. Verder benadrukte Van Thijn dat de activiteiten van het
COSEM lagen in de periode voorafgaand aan de Spelen en dat met name in de periode vlak voor de
Spelen het politieke klimaat in Moskou gunstig zou zijn om de vrijlating van dissidenten te
bevorderen.195
Idenburg benadrukte namens het NOC dat sport geen drager van politieke standpunten
mocht zijn. “Atleten die namens Nederland aan de Olympische Spelen zullen deelnemen, zijn
ongeschikt om politieke boodschappen uit te dragen”, aldus Idenburg. Verder verklaarde de NOCdelegatie dat er geen politieke voorlichting aan de sporters zou worden gegeven. Nadat Van Thijn
had aangegeven zelf voor een set documentatie over de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie
voor de atleten te willen zorgen, gaf Idenburg te kennen dat het meevoeren van anti-Sovjetliteratuur
een groot risico met zich mee zou brengen en dus niet zou worden toegestaan.196 Ter conclusie kan
gesteld worden dat dit overleg op 13 juni het wantrouwen wat binnen het NOC bestond ten aanzien
van de activiteiten van het COSEM niet had weggenomen.
Nadat het thema mensenrechten ten aanzien van de Sovjet-Unie door de inspanningen van
het COSEM in mei en juni van 1979 veel media-aandacht had gegenereerd, werd het tot oktober van
datzelfde jaar rustig rondom het actiecomité. In kranten en op televisie werd weinig tot geen
aandacht aan de ontwikkelingen rondom de mensenrechtenbeweging besteed. De oprichting van het
COSEM had als eerste ijkmoment gezorgd voor veel media-aandacht, maar had geen wederzijds
begrip tussen het Comité en de sportwereld tot stand gebracht. Daarbij was de gegenereerde mediaaandacht slechts van tijdelijke aard, want het COSEM slaagde er niet in om de aandacht van de media
en daarmee van een breed publiek lang vast te houden.

195
196

‘Brief Idenburg (voorzitter NOC) aan het COSEM’, 22 juni 1979, in: NA, NOC (2.19.124), inv. nr. 1130.
Ibidem.

52

2.1.6 Bezoeken van het NOC aan Moskou
In de periode tussen het eerste- en het tweede ijkmoment was er één interessante ontwikkeling met
betrekking tot de mensenrechtenbeweging in het traditiegetrouwe Nederland. NOC’s brachten in de
jaren voorafgaand aan de Spelen enkele bezoeken aan het gastland om te worden geïnformeerd over
de stand van zaken en de omstandigheden rondom de Olympische Spelen zelf, zodat het
desbetreffende NOC in staat zou zijn om de eigen afvaardiging optimaal te kunnen voorbereiden op
de Spelen. Van 12 tot 15 juli 1978 had het NOC een eerste bezoek gebracht aan Moskou, waarbij het
thema mensenrechten tijdens het onderhoud van het NOC met diverse Sovjet-autoriteiten niet op de
agenda stond.197 In de zomer van 1979, op 17 augustus, bracht een delegatie van het NOC wederom
een bezoek aan Moskou, waar het bezoek van de delegatie op 17 augustus plaatsvond.198 Deze keer
was er vanuit het COSEM en Amnesty International Nederland verzocht de mensenrechtensituatie in
de Sovjet-Unie aan de orde te stellen.199 Tot grote teleurstelling van de mensenrechtenbeweging
bracht de NOC-delegatie de mensenrechtensituatie niet ter sprake.
Er werd tijdens een lunch in Moskou door de Russische voorzitter van het Olympisch
Organisatie Comité zelf wel uitgebreid ingegaan op de activiteiten van het COSEM in Nederland. De
voorzitter verweet het comité: “inmenging in de binnenlandse aangelegenheden en het bederven
van de schone gedachten van de Olympische Spelen, door deze te willen uitbuiten voor antisovjet
propaganda”. Uit het verslag van deze bijeenkomst bleek dat er door de NOC-delegatie niet op de
kritiek werd ingegaan en er verder geen discussie over het thema mensenrechten had
plaatsgevonden.200 Berichten over de inspanningen van het COSEM hadden de Sovjet-autoriteiten
bereikt, maar leidden niet tot de gewenste dialoog.

2.2 Het tweede ijkmoment
2.2.1Verdeeldheid binnen de mensenrechtenbeweging.
2.2.1.1 De vrijlating van 250 dissidenten, de deelname van Zuid-Afrika aan de Paralympische
Spelen en de NOC-verklaring.
Amnesty International kondigde op 6 september 1979 aan bezig te zijn met het ontwikkelen van een
campagne, die in de aanloop naar de Spelen van Moskou de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie
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onder de aandacht van een breed publiek moest brengen.201 Amnesty International wilde een
campagne van grote omvang, waaraan meer dan tweehonderd groepen van Amnesty International
Nederland en talloze groepen uit het buitenland zouden deelnemen. De campagne moest veel
media-aandacht genereren en de actie zou zich met name richtten op gewetensgevangenen,
gevangenen in psychiatrische inrichtingen en gevangenen in dwangarbeiderskampen. Amnesty
International sprak de wens uit om de campagne af te stemmen met het bestuur van het NOC en
NSF.202
Op 19 september vond er in Lelystad een eerste overleg plaats tussen vertegenwoordigers
van het NOC en vertegenwoordigers van Amnesty International. In overeenstemming met de
woorden van het NOC bij het overleg met het COSEM, benadrukte het NOC het belang om sport te
vrijwaren van politiek demonstratieve uitingen tijdens internationale sportevenementen. De
eventueel escalerende werking die ervan uit kon gaan, zou volgens het NOC een bedreiging vormen
voor de internationale sportbeoefening als geheel.203
Op basis van verzamelde en gepubliceerde documentatie over de mensenrechtensituatie in
de Sovjet-Unie deponeerde Amnesty International tijdens het gesprek met het NOC de doelstelling
om alle deelnemers, organisatoren, bezoekers en belangstellenden voorafgaand aan de Spelen zich
uit te laten spreken over de erbarmelijke mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie. Op die manier
wilde Amnesty International voorkomen dat deelname en medewerking aan de Spelen – door de
buitenwereld - gezien kon worden als stilzwijgende instemming met de mensenrechtensituatie in de
Sovjet-Unie.204 Amnesty International bepleitte geen boycot, maar verwachtte van het NOC dat het
zich openlijk zou uitspreken tegen de erbarmelijke mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie. Het NOC
bleek niet gevoelig voor de argumenten van Amnesty International en was niet bereid om aan deze
acties mee te werken.
Voor Amnesty International was het geen aanleiding om haar campagne af te breken en de
campagne rondom de Olympische Spelen zou beginnen met het sturen van een open brief aan de
Sovjetleider Leonid Brezjnev, waarin de eis stond om voorafgaand aan de spelen 250 dissidenten vrij
te laten.205 Amnesty International wilde dat deze brief door zoveel mogelijk partijen, waaronder het
NOC en de NSF, ondertekend zou worden, waaronder het NOC en NSF. Zowel het NOC als de NSF
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weigerde de brief te ondertekenen.206 Daarmee kwam de sfeer tussen de mensenrechtenbeweging in
Nederland en de overkoepelende sportbonden steeds verder onder spanning te staan. Als reactie op
het afwijzen van het verzoek door het NOC en de NSF gaf Amnesty International een persconferentie
waaruit naar voren kwam dat het NOC, als reactie op de campagne van Amnesty International,
voornemens was om een bindende verklaring te laten tekenen door deelnemers aan de Spelen. Deze
verklaring zou politieke acties door de Nederlandse atleten gedurende de Spelen verbieden.207 Het
plan van het NOC leidde tot grote verontwaardiging bij politici in Den Haag en binnen de
mensenrechtenbeweging.

2.2.2 De NOC-verklaring.
In alle Nederlandse kranten werd uitermate verontwaardigd gereageerd op de aankondiging van het
NOC, dat voornemens zou zijn de sportlieden een verklaring te laten ondertekenen waarin de
deelnemers beloofden zich gedurende de Spelen van elke politieke handeling te weerhouden. Het
initiatief van het NOC kreeg internationale aandacht. Buitenlandse kranten maakten melding van het
plan om Nederlandse deelnemers te verbieden om te protesteren tijdens de Spelen of met
dissidenten contact op te nemen.208 Het plan van het NOC viel bijzonder slecht bij de leden van het
COSEM. In een eerste reactie stelde het COSEM dat de verklaring indruiste tegen internationale
bepalingen.209 Overigens kwam er geen officiële bevestiging vanuit het NOC dat de voorgenomen
verklaring daadwerkelijk aan de sporters zou worden voorgelegd. Politiek Den Haag nam begin
oktober, in afwachting van de reactie van het NOC, een afwachtende houding aan.210
De reacties vanuit de sportwereld op het voornemen van het NOC waren zeer uiteenlopend.
In verschillende Nederlandse dagbladen, waaronder de Haagse Courant, verscheen een artikel onder
de titel ‘Topsport wil best zwijgen in Moskou’, waarin gesteld werd dat sporters er genoeg van
hadden om voor politieke doeleinden te worden gebruikt. In het artikel werd vermeld dat het NOC
206
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weinig tegenwerking vanuit de sportwereld verwachtte.211 Er waren echter wel degelijk atleten,
waaronder hordeloper Harry Schulting, die uit protest trainden met tape over hun mond geplakt. Op
deze manier wilde Schulting en enkele van zijn collega-sporters aandacht vragen voor het, in hun
ogen, absurde voornemen van het NOC.212 Desalniettemin kwamen de grootste verontwaardigingen
voornamelijk van buiten de sportwereld.
Op 4 oktober reageerde het NOC voor de eerste maal officieel op de berichten in de media.
Vicevoorzitter van het NOC, Van der Krol, zei over de voorgenomen maatregel: “Iedereen is nu
eenmaal aan spelregels gebonden. Moskou heeft enkele jaren geleden de Olympische Spelen
toegewezen gekregen en heeft moeten beloven dat het geen politieke propaganda zou maken. Van
de gasten mag dan ook worden verwacht dat ook zij de spelregels eerbiedigen”. Daarbij gaf Van der
Krol aan dat het NOC een aanvullend reglement had laten circuleren bij de diverse sportbonden
waarin de sporters moesten beloven “zich te onthouden van uitingen en gedragingen welke niet
passend zijn voor een mogelijk lid van de Nederlandse ploeg en in strijd zouden zijn met het
Olympisch Handvest.”.213 Hiermee bevestigde Van der Krol het voornemen van het NOC om sporters
een verklaring te laten tekenen en dwong het de politici in Den Haag tot het innemen van een
standpunt in deze discussie.

2.2.3 Den Haag wijst NOC-verklaring af
Op 5 oktober werd de druk op het NOC steeds groter. De vier grootste fracties in de Tweede Kamer
(de PvdA, het CDA, de VVD en D66) eisten dat het NOC af zou zien van het plan om deelnemers aan
de Olympische Spelen een verklaring te laten ondertekenen.214 Zes parlementariërs, waaronder Van
Thijn, hadden schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Wallis de Vries en minister van Justitie
Job de Ruiter over de plannen van het NOC om deelnemers aan de Spelen te “muilkorven”.215 Van
Thijn zei dat “afstand doen van het recht van vrijheid van meningsuiting onaanvaardbaar is”.216 Later
gaf Van Thijn aan dat hij de voorgenomen gedragcode voor atleten van het NOC “veel te ver vond
gaan”.217
Staatssecretaris Wallis de Vries stuurde op 5 oktober naar aanleiding van de ontstane ophef
en de Kamervragen een brief aan het NOC, waarin hij schriftelijk liet weten dat “het bij voorbaat
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mensenrechtenbeweging werden ook acties ondernomen om het NOC van de verklaring af te laten
zien. Zo stuurden vrijwel alle Amnesty International afdelingen in Nederland een brief aan het NOC,
waarin het NOC werd verzocht om sporters niet te weerhouden van het ontplooien van
demonstratieve acties ten bate van de mensenrechten.219
Op 8 oktober kwam het NOC zeer verrassend met een bericht waarin nadrukkelijk werd
verzekerd dat de vrijheid van meningsuiting van de Nederlandse deelnemers niet in gevaar was.220
Dit bericht liet zien dat de druk op het NOC haar vruchten had afgeworpen. De manier waarop het
NOC de discussie wilde beëindigen, mag toch enigszins verrassend worden genoemd. Het NOC
ontkende namelijk in alle toonaarden dat het ooit van plan was geweest om de Nederlandse
deelnemers een verklaring te laten tekenen. Staatsecretaris Wallis de Vries ontving op 8 oktober een
brief van NOC-directeur Rob von Bose, waarin nadrukkelijk werd verzekerd dat een dergelijk
voornemen bij het bestuur niet bestond, noch had bestaan.221 Op 10 oktober stuurde het bestuur
van het NOC een brief naar de Tweede Kamer, waarin werd aangegeven dat het NOC geen verklaring
van de ‘Moskougangers’ zou vragen.222 Het NOC voegde hieraan toe dat het vermijden van politiek
demonstratief gedrag in lijn lag met het Olympisch Handvest.223 Deze toevoeging gaf aan dat het NOC
wel degelijk een mogelijkheid zag om sporters te weerhouden van politiek demonstratief gedrag. Dit
zou in december 1979 blijken toen het NOC op haar eerdere beloften terugkwam en alsnog
aanstuurde op een verklaring voor de deelnemers aan de Olympische Spelen.
Wallis de Vries accepteerde de uitleg van het NOC en verklaarde op 11 oktober dat er bij het
NOC nooit het voornemen was geweest om sporters een verklaring te laten ondertekenen.224 Het
NOC had in de eerste week van oktober een opmerkelijke standpuntwijziging gemaakt. Opmerkelijk
was dat de vicevoorzitter van het NOC, Van der Krol, op 4 oktober op de nationale televisie had
gepleit voor een verklaring voor deelnemers, maar op 12 oktober tegen de eerdere uitlatingen in,
verklaarde dat het standpunt van het NOC in de eerste week van oktober nauwelijks was
gewijzigd.225 In de Nederlandse dagbladen werd daarom geconstateerd dat er sprake geweest was
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van een “koerswijziging”.226 Het NOC-bestuur voorspelde dat de verklaring op veel weerstand zou
stuiten vanuit de politiek en de mensenrechtenbeweging. De externe ophef was aanleiding voor het
NOC om haar koers te wijzigen, om op die manier te voorkomen dat de schijn werd gewekt dat het
recht op vrijheid van meningsuiting werd geschonden.
Het NOC had met haar verklaring ongewild het COSEM in de kaart gespeeld. Het voornemen
genereerde een grote hoeveelheid media-aandacht, die het Nederlandse publiek duidelijk had
gemaakt in hoeverre politiek en de Spelen van Moskou met elkaar waren verweven. De discussie had
de dialoog met Sovjet-autoriteiten niet bevorderd en de betrokken partijen binnen Nederland zaten
niet op één lijn. De complexiteit van het politieke krachtenveld en het tot stand brengen van
daadkrachtig beleid waren evident geworden. Het thema mensenrechten rondom de Spelen was op
de nationale politieke agenda geplaatst en er was een brede maatschappelijke discussie ontstaan,
maar het was nog altijd geen gespreksonderwerp binnen de internationaal diplomatieke arena.
De Sovjet-Unie was niet gevoelig gebleken voor de kritiek die er vanuit de
mensenrechtenbeweging in Nederland was gekomen. Dit bleek onder andere uit de opstelling van
‘Olimpiada-80’. Het comité ‘Olimpiada-80’, dat moest toezien op het uitblijven van politiek protest
rondom de Spelen, maakte op 10 oktober bekend dat Moskou ten tijde van de Spelen vrij zou zijn
van dissidenten.227 De mensenrechtenbeweging was er blijkens de uitspraken van ‘Olimpiada-80’,
niet in geslaagd om zelf een brede maatschappelijke discussie op te starten om daarmee de Sovjetautoriteiten te beïnvloeden. Uit de volgende paragrafen zal blijken dat de inspanningen van de
mensenrechtenbeweging

ten

spijt

de

onderlinge

verdeeldheid

het

effect

van

de

mensenrechtenlobby in Nederland zou belemmeren.

2.2.4 Het COSEM steunt actie Amnesty International.
De brief aan Brezjnev, waarin de vrijlating van 250 dissidenten werd geëist, luidde op 10 oktober
1979 het begin in van een internationale campagne waarbij Amnesty International actie voerde
tegen de schendingen van mensenrechten in de Sovjet-Unie. Amnesty International publiceerde aan
het begin van deze campagne een rapport onder de titel ‘Wie zwijgt mag meepraten in de USSR’,
waarin de behandeling van gewetensgevangenen in de Sovjet-Unie onder de aandacht werd
gebracht.228 Meer dan 250 Nederlandse Amnesty International afdelingen waren voornemens om in
de laatste drie maanden van 1979 informatie over de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie te
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verstrekken aan mogelijk deelnemende atleten, sportorganisaties en sportjournalisten. Amnesty
International onthield zich ervan een standpunt in te nemen inzake een boycot van de Spelen.229
Het COSEM steunde Amnesty International openlijk, blijkens een interview met Van Thijn dat
een dag voor de aanvang van de campagne van Amnesty International verscheen in het NRC
Handelsblad. Hierin kondigde Van Thijn aan dat een actie van Amnesty International om 250
dissidenten vrij te krijgen op handen was en dat het COSEM deze actie zou steunen. Van Thijn gaf
aan dat samen met collega’s uit tien andere landen werd gewerkt aan de formulering van deze eis,
die verder werd gesteund door kerkelijke leiders en vakbondsbestuurders.230 Het COSEM streefde
naar overleg in Europees verband over mensenrechten met de Sovjet-autoriteiten.231 De elf
vertegenwoordigers van de grote politieke partijen, die zitting hadden in het comité, gaven overigens
nog altijd aan tegen een boycot van de Spelen te zijn, indien de Sovjet-Unie niet aan de eis van
Amnesty International zou voldoen. Tot grote verbazing van de overige leden sloot Van Thijn
persoonlijk een boycot niet langer uit.232 Op de verdeeldheid binnen het COSEM in de maand oktober
zal later verder worden ingegaan.
Vanuit de sportwereld kwamen negatieve reacties op de actie van het COSEM en Amnesty
International. De NSF was teleurgesteld over de bekendmaking van de plannen van het COSEM om
steun te verlenen aan het plan om de vrijlating van 250 politieke gevangenen te eisen. Bij de NSF had
het bericht veel kwaad bloed gezet. Vlot zei erover: “Op deze manier wordt de sport als politiek
speerpunt misbruikt”. In een gesprek dat de NSF enkele weken voor de aankondiging met het
actiecomité had gehad, was volgens Vlot overeengekomen dat sport niet als politiek instrument zou
worden gebruikt. Volgens Vlot was de NSF al geruime tijd bezig om via sportkanalen de problemen
omtrent de mensenrechten onder de aandacht te brengen. Vlot gaf aan dat er dankzij de sport goede
contacten waren opgebouwd met de autoriteiten van de Oostbloklanden. Deze contacten hadden
ertoe geleid dat veel problemen bespreekbaar konden worden gemaakt, aldus Vlot. Door de
bekendmaking van de plannen van het COSEM, kon de NSF haar werkzaamheden met betrekking tot
de situatie rondom dissidenten echter niet meer voortzetten en werden de contacten met de
Oostbloklanden geblokkeerd.233 Na de kritische geluiden vanuit de sportwereld op de actie van zowel
het COSEM als Amnesty International was het de vraag of Vlot de situatie niet erger deed voorkomen
dan deze in werkelijkheid was. Vertegenwoordigers van de NSF zouden een dag later namelijk een
229
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gesprek hebben met de Sovjetminister van Sport Sergej Pawlow. Dit gesprek zou plaatsvinden tijdens
de Europese Sportconferentie op 10 oktober in Berchtesgaden in Duitsland, waarbij tevens de
kwestie rondom dissidenten aan bod zou komen.234
Het bericht over de ontwikkelingen binnen de mensenrechtenbeweging in Nederland hadden
evenwel de Russische minister van Sport, Sergej Pawlow, bereikt. Verontwaardigd reageerde Pawlow
op het, vanuit Nederland overgebrachte, bericht dat vertegenwoordigers van elf West-Europese
landen nog voor het begin van de Olympische Spelen de vrijlating zouden eisen van 250 politieke
gevangenen in de Sovjet-Unie. Pawlow weigerde commentaar te geven voordat hij exact op de
hoogte was gesteld over welke landen en partijen bij het plan betrokken waren.235 Na een gesprek
met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering, die als waarnemer de delegatie van de NSF
vergezelden tijdens de sportconferentie, was Pawlow nog verontwaardigder over de ontwikkelingen
dan voorheen, zo zou blijken uit zijn reactie.236
Duidelijk geïnspireerd en geïrriteerd door de in Nederland en andere West-Europese landen
serieus op gang gekomen mensenrechtenbeweging, haalde Sergej Pawlow tijdens zijn presentatie in
Berchtesgaden fel uit naar het Westen. Pawlow deponeerde zijn oorspronkelijke toespraak, die reeds
op papier was gezet en verspreid, in de prullenbak en verraste de aanwezige vertegenwoordigers van
zevenentwintig Europese landen met het aansnijden van voor het Westen pijnlijke onderwerpen.
Pawlow wijdde onder andere uit over de voortdurende Europese contacten met het
apartheidsregime in Zuid-Afrika, de steeds verdere commercialisering van de topsport in het Westen
en de in stand gehouden ondemocratische sportbonden. Pawlow sprak met geen woord over de
mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie in het algemeen en over de desbetreffende politieke
gevangenen in het

bijzonder.237 De

reactie van

Pawlow, was een signaal dat

de

mensenrechtenbeweging, mede door het COSEM en de Nederlandse afdeling van Amnesty
International, effect hadden gehad, waardoor de Sovjet-autoriteiten zich genoodzaakt zagen om
hierop publiekelijk te reageren. De donderpreek van Pawlow kan gezien worden als een kleine
overwinning van de mensenrechtenbeweging.
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2.2.5 Verdeeldheid rondom de Paralympische Spelen van Arnhem.
De mogelijke deelname van Zuid-Afrikaanse atleten aan de Paralympische Spelen in Arnhem in 1980
leidde tot grote verdeeldheid binnen het COSEM.238 De discussie over het toelaten van ZuidAfrikaanse atleten bij de Paralympics overschaduwde de actie rondom de vrijlating van 250
dissidenten.239 Binnen de uit de vier grote partijen bestaande kern van Tweede Kamerleden binnen
het COSEM, was een ernstige politieke tweespalt ontstaan rondom de boycot van de Zuid-Afrikaanse
ploeg bij de Paralympische Spelen. Onder andere, Wim Kéja (VVD), Erica Terpstra (VVD) en Ben
Hennekam (CDA) dreigden als kernleden op te stappen als het COSEM zou besluiten om de ZuidAfrikaanse ploeg van deelname uit te sluiten.240 Alle zeilen moesten worden bijgesteld om ‘de boel
bij elkaar te houden’.241
Voorzitter van Thijn nam de leiding en zei over het conflict: ”De kerngroep moet als één stem
naar buiten treden. De meerderheid vertegenwoordigt het uiteindelijke standpunt. Dat is toch overal
zo in onze democratie?” Volgens Van Thijn zou het uittreden van de VVD’ers geen consequenties
hebben voor de amnestie-eis aan de Sovjetregering.242 Uiteindelijk bleek uit een stemming binnen
het comité dat een meerderheid binnen het comité voor uitsluiting van de Zuid-Afrikaanse ploeg bij
de Paralympische Spelen was. Het comité besloot echter geen officieel standpunt in te nemen om
daarmee de mensenrechtenlobby ten aanzien van de Spelen van Moskou niet in gevaar te
brengen.243
De kwestie rondom de Paralympische Spelen toonde aan dat binnen het comité
partijbelangen nog altijd boven het comitébelang gingen. Tegelijkertijd met de eerste
mensenrechtenactie die het COSEM samen met Amnesty International organiseerde, ontstonden ook
de eerste scheurtjes in het kamerbrede actiecomité. Een meerderheid van de leden van het COSEM
was van mening dat het comité niet louter de mensenrechten in de Sovjet-Unie dienden te
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bevorderen. Volgens Van Thijn, was het uiteindelijk Laurens-Jan Brinkhorst (D66) die voorstelde geen
standpunt in te nemen en de boel bij elkaar te houden. Ondanks dat andere leden, waaronder oudpresident van Shell Gerrit Wagner, zei: ”Geen lid te zijn geworden van een actiecomité om geen
standpunt in te nemen”, werd er besloten om het comité niet te laten splijten.244
Een week later kwam het wederom tot verhitte discussies binnen het actiecomité. Niet de
uitsluiting van een land, maar de mogelijke boycot van de Spelen van Moskou stond ter discussie. De
frictie was ontstaan na de verklaring van Van Thijn, waarin hij aangaf een Olympische boycot te
steunen, indien de Sovjet-autoriteiten in aanloop naar de Spelen geen 250 dissidenten zouden
vrijlaten. Deze uitspraken van Van Thijn gingen in tegen eerder gemaakte afspraken binnen het
actiecomité. De afspraak was dat er niet gestreefd zou worden naar een boycot en indien er
belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de Sovjet-Unie zouden voordoen, dan moest er eerst opnieuw
worden overlegd.245 Toen dit niet was gebeurd ontstond er een politieke tweespalt binnen het
COSEM.
De kranten besteedden uitgebreid aandacht aan de mogelijke splijting van het COSEM.246 Het
COSEM kreeg veel aandacht, maar de negatieve publiciteit ondergroef het belang van de
mensenrechtenactie. Uiteindelijk wisten de leden van het COSEM splijting van het actiecomité te
voorkomen, maar er was nog altijd grote verdeeldheid over een boycot.247 De discussie over een
boycot werd uitgesteld, maar het actiecomité kreeg langzaam het imago van een tandeloze tijger.
Het COSEM had zich in mei 1979 geprofileerd als een daadkrachtig actiecomité, maar de interne
discussie kwam de effectiviteit van het externe optreden niet ten goede. Het uiteenvallen van het
comité was voorkomen en de actie rondom de 250 dissidenten kon worden voortgezet.

Conclusie
Het tweede ijkmoment had qua effectiviteit van de mensenrechtenbeweging meer bijgedragen aan
het tot stand brengen van een brede maatschappelijke discussie, dan in de maanden april en mei van
1979 het geval was geweest. Hoewel er discussie was ontstaan over een boycot, werd er door de
mensenrechtenbeweging in Nederland nog altijd gezocht naar een dialoog. Het streven naar een
dialoog door zowel Amnesty International als het COSEM had er niet voor gezorgd dat de
verstandhouding met de sportwereld was verbeterd. De relatie tussen de mensenrechtenbeweging
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en de sportwereld was nog immer slecht. De Nederlandse regering had zich niet gemengd in de
discussie rondom de Spelen van Moskou. Alhoewel het initiatief van het NOC om sporters een
verklaring te laten tekenen binnen zowel het Nederlands parlement als de regering op grote
verontwaardiging stuitte. Voor de Nederlandse bevolking was in oktober 1979 inmiddels wederom
duidelijk geworden dat de Spelen van Moskou en politiek onafscheidelijk met elkaar verbonden
waren.

2.3 Derde ijkmoment

2.3.1’Boycot versus dialoog’ in de Verenigde Staten
“For any Western government or sports council to order to give up the chance to compete in the Olympics for
reasons unconnected with sports would be to do things the Russian way”. [The Economist ‘go and show’ 9
september 1978]
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De inval van Sovjet-troepen in Afghanistan op Eerste Kerstdag 1979 en de arrestatie en verbanning
van Sacharov op 22 januari 1980 zouden de katalysator zijn van Westerse maatregelen ten aanzien
van de Spelen van Moskou. De mensenrechtenbeweging, in onder andere Nederland, had het jaar
voorafgaand aan de Spelen aangegrepen om de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie naar
aanleiding van de naderende Spelen onder de aandacht te brengen. Ondanks de inspanningen van de
mensenrechtenbeweging en de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie, lag er in eerste instantie
Koude Oorlogspolitiek (de inval van Sovjet-troepen in Afghanistan) ten grondslag aan de poging om
de Spelen van Moskou aan te wenden als instrument van buitenlandse politiek. De zogenaamde
‘tweede’ Koude Oorlog was reeds begonnen en vooralsnog was er binnen het internationale
krachtenveld slechts ruimte voor mensenrechtenpolitiek als de machtsbalans tussen beide
supermachten niet in gevaar zou komen. In januari raakte de politieke besluitvorming rondom een
eventuele boycot van de Spelen in een stroomversnelling. Had de mensenrechtenbeweging, in met
name Nederland, invloed op de besluitvorming rondom een eventuele boycot of was er sprake van
Koude Oorlogspolitiek gebaseerd op zuiver machtsrealisme?
Voordat er conclusies getrokken kunnen worden over de ontwikkelingen van de
mensenrechtenbeweging in Nederland vanaf december 1979 is het noodzakelijk om eerst te
analyseren hoe de ontwikkelingen betreffende een boycot van de Spelen van Moskou in de
Verenigde Staten verliepen. In de periode vanaf 1977 zou het Nederlands beleid namelijk aangepast
248

The Economist, ‘Go and Show’, 9 september 1978, in: NA, NOC (2.19.124), inv. nr 1130.

63

worden aan de gewijzigde internationale omstandigheden. De centrumrechtse regeringen die vanaf
1977 tot 1989 regeerden in Nederland zouden op die manier proberen de reputatie van Nederland
als solide pro-Amerikaanse NAVO-bondgenoot te herstellen, na de schade die er volgens sommigen
gedurende de voorgaande kabinetten was opgelopen.249 Om die reden is het belangrijk om binnen
dit onderzoek het Nederlandse buitenlands beleid ten aanzien van de Olympische Spelen van
Moskou te bezien in het licht van deze pro-Amerikaanse koersverschuiving. Aan de hand van de
politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten zal vervolgens geanalyseerd worden in hoeverre de
mensenrechtenbeweging invloed heeft gehad op het Nederlandse besluitvormingsproces rondom de
Olympische Spelen.

2.3.2 Carter’s boycot!
In de Verenigde Staten was in 1973 verontwaardigd gereageerd op de toewijzing van de Spelen van
1980 aan Moskou. Mede door de periode van détente werd een boycot van de Spelen tot 1978
onder Amerikaanse politici nauwelijks als een serieuze optie beschouwd. “Go and Show” was de
algemene opvatting in de Verenigde Staten. Dat tot 1978 een boycot niet wenselijk werd geacht
bleek onder andere uit het artikel ‘Go and Show’ dat verscheen in The Economist. In het artikel werd
een boycot gezien als een mogelijk gevaar voor de status-quo die er was ontstaan tussen beide
machtsblokken. De discussie in de Verenigde Staten spitste zich in eerste instantie toe op de wijze
waarop de dialoog met de Sovjet-Unie voorafgaand aan de Spelen kon worden aangewend om door
middel van de dialoog de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie onder de aandacht te brengen.250
Met het aantreden van Jimmy Carter als president van de Verenigde Staten in 1977 leek het
beleid, dat gericht was op een betere verstandhouding met de Sovjet-Unie en het continueren van
de détente, een nieuwe impuls te krijgen.251 Om een positieve bijdrage aan de détente te leveren,
achtte Carter het noodzakelijk dat het thema mensenrechten een centraal onderdeel zou worden
van het Amerikaans buitenlands beleid. De voorgangers van Carter, Richard Nixon en Gerald Ford,
hadden de gematigde opstelling van de Sovjet-Unie gedurende de détente beloond met
samenwerking op het gebied van politiek, economie en handel. In tegenstelling tot zijn voorgangers
verwachtte Carter dat de Sovjet-Unie de mensenrechten, zoals vastgelegd tijdens de Helsinkiakkoorden, zou naleven.252
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Het buitenlands beleid van de Verenigde Staten kreeg onder leiding van Carter een meer
ideologisch karakter. Carter zelf liet geen mogelijkheid voorbijgaan om, tijdens internationale
bijeenkomsten en ontmoetingen met staatshoofden en andere diplomatieke vertegenwoordigers,
het

belang

van

mensenrechten

ter

sprake

te

brengen.

Op

die

manier

kwamen

mensenrechtenkwesties, tot grote irritatie van de Sovjet-autoriteiten, bij ieder overleg tussen de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ter sprake. Typerend is de uitspraak van de Sovjetminister van
Buitenlandse Zaken Andrei Gromyko, die hierover zei: “Sounding like a zealous TV commercial,
he[Carter] seemed to think it was his duty to raise matter of human rights every time he met a Sovjet
representative. I endured it myself.” Mensenrechten werd zichtbaar een centraal thema binnen het
Amerikaanse buitenlands beleid onder Carter.
Carter’s beleid had echter het tegenovergestelde effect. In plaats van de détente te
bevorderen, nam de spanning door de plaats die mensenrechten in het buitenlands beleid van Carter
innam toe.253 De mensenrechtenkritiek die de Sovjet-autoriteiten kregen leidde namelijk tot grote
irritatie bij de Sovjet-autoriteiten, zoals bleek uit bovenstaande citaat van Gromyko.
Mensenrechtenkritiek werd door Sovjet-autoriteiten gezien als inmenging in binnenlandse
aangelegenheden en daarmee als een ondermijning van het Sovjetsysteem.254 Mede door het
gevoerde buitenlands beleid van Carter, nam eind jaren zeventig de spanning tussen de Verenigde
Staten en de Sovjet-Unie toe. De zogenaamde ‘tweede’ Koude Oorlog was begonnen.255

2.3.3 Een krachtige reactie noodzakelijk
In 1978 waren in het Amerikaans Congres voor het eerst stemmen opgegaan om de Spelen in
Moskou te boycotten vanwege de schendingen van de rechten van de mens. Vooral het niet
nakomen van de beloften, gedaan bij de ondertekening van de Helsinki-akkoorden in 1975, was bij
veel Amerikaanse politici in het verkeerde keelgat geschoten. Desondanks zag Carter in de
verbanning van enkele dissidenten destijds onvoldoende aanleiding om een boycot van de Spelen
überhaupt in overweging te nemen.256
Het debat rondom de Olympische Spelen van Moskou veranderde echter totaal van karakter
nadat in de nacht van 24 op 25 december 1979 Sovjet-troepen Afghanistan binnenvielen.257
Voorafgaand aan de inval in Afghanistan was het debat omtrent het aangrijpen van de Spelen van
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Moskou gedomineerd door ideologische argumenten. Na de Sovjetinvasie verplaatste het debat zich
binnen het politieke spanningsveld van idealistische doelstellingen (mensenrechten) naar Realpolitik
(Koude Oorlogspolitiek) gebaseerd op geweld, macht en belangen.258
In het Westen werd geschokt gereageerd op de Sovjetinval in Afghanistan, die door velen
werd beschouwd als het definitieve einde van een periode van relatieve ontspanning tussen beide
grootmachten.259 Carter gaf openlijk toe dat hij zich had vergist in de Sovjet-Unie en vaardigde een
reeks maatregelen uit, waaronder een graanembargo, beperking van levering van technologie en het
stopzetten van een reeks wetenschappelijke en culturele uitwisselingen.260 Bovendien stond Carter
aan de vooravond van een eventuele herverkiezing en de publieke opinie in de Verenigde Staten riep
om een krachtige en harde reactie van de Verenigde Staten.261 Eén ding stond vast voor Carter en
voor de meerderheid van de Amerikaanse bevolking: de Koude Oorlog mocht niet escaleren. Mede
om die reden werd geopperd om de Olympische Spelen van Moskou te gebruiken als een instrument
om daarmee een krachtig signaal aan de Sovjet-autoriteiten af te geven, maar de Koude Oorlog op
die manier niet te laten escaleren.262
Half januari zou uit drie grote nationale peilingen in de Verenigde Staten blijken dat een
significante meerderheid van de Amerikaanse bevolking voorstander was van een boycot.263 Hierop
gingen de Amerikaanse media over tot openlijke steun aan een mogelijke Amerikaanse boycot van
de Spelen. De steun vanuit de Amerikaanse media voor de boycot was overweldigend te noemen.
Zowel The New York Times als Time spraken zich uit voor een boycot Dit in tegenstelling tot het
standpunt uit 1976, waarbij betoogd was dat sport en politiek gescheiden entiteiten moesten
blijven.264 Nu de media achter de Olympische boycot stonden, leek de Olympische Spelen een
geschikt politiek instrument voor zowel de naderende presidentsverkiezingen als voor de
voortzetting van de détente.
Beleidsbepalers in het Witte Huis wisten dat een boycot alleen het gewenste effect zou
hebben, indien andere landen zich ook voor een boycot zouden uitspreken. Zodoende startte het
Witte Huis een intensieve lobby om haar bondgenoten, waaronder Nederland, de boycot te laten
steunen. In januari nam de internationale steun voor een boycot steeds verder toe, met
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toezeggingen van de premier van het Verenigd Koninkrijk, Margaret Thatcher, en de Australische
premier Malcolm Fraser.265 Van Agt had aangeven een boycot te willen steunen, maar dat de
bevoegdheid in Nederland bij het NOC lag.
Carter geloofde in de kracht van een boycot, maar hij wilde geen einde maken aan de
détente. Op 20 januari verscheen Carter in het nieuwsprogramma Meet the press, waarin hij
aankondigde het IOC te hebben verzocht om de Spelen uit te stellen, te verplaatsen of geen
doorgang te laten vinden, indien de Sovjet-Unie zich niet voor 20 februari uit Afghanistan zou hebben
teruggetrokken.266
Op 20 februari liep de deadline die Carter aan de Sovjet-Unie had gesteld af. Er was echter
geen enkele aanwijzing dat de Sovjet-Unie zich uit Afghanistan terugtrok. Een boycot van de Spelen
van Moskou was daarmee volgens Carter onafwendbaar geworden. Carter deed er alles aan wat er
binnen zijn bevoegdheden lag, om de boycot alsnog af te kondigen. Tengevolge maakte Carter onder
andere gebruik van zijn presidentiële bevoegdheid om de betrokkenheid van Amerikaanse bedrijven
tijdens de Spelen te voorkomen. Een vergaande bevoegdheid die Van Agt in Nederland niet had. Het
IOC was verbolgen over de stappen die Carter ondernam, waarop in de volgende paragraaf verder zal
worden ingegaan.267 Carter had in zijn contacten met Sovjet-autoriteiten een duidelijke
mensenrechtencomponent toegevoegd. De mensenrechtencomponent speelde echter bij de
besluitvorming met betrekking tot de boycot van de Spelen geen aantoonbare rol.

2.3.4 IOC ontstemt over Carter’s beleid
Het IOC was buitengewoon ontstemd over de plannen van Carter. Op dezelfde dag dat Carter zijn
plan aankondigde in het programma Meet the press, verscheen er een interview in de Duitse krant
Bild am Sontag, waarin IOC-voorzitter Lord Killinan zei: ”I’m very concerned about the situation, at
the moment we are definitely experiencing the most difficult and hazardous phase of the entire
Olympic movement.” Op het idee van verplaatsing van de Spelen reageerde Killinan met de woorden:
”There is no alternative besides Moscow. Montreal or Munich are absolutely out of the question as
alternatives. It’s Moscow or nothing”.268 Hieruit bleek dat verplaatsing van de Spelen binnen een half
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jaar door IOC-voorzitter Lord Killinan als onmogelijk en onwenselijk werd beschouwd.269 Lord Killinan
was dusdanig ontstemd over de plannen van Carter, dat hij de plannen afdeed als “Witte Huis
arrogantie”.270 Hij was furieus over de mogelijke boycot en zei dat er sprake zou zijn van een “breach
of the Olympic Charter”.271
Lord Killinan onderbouwde zijn afkeuring, door te wijzen op de organisatiestructuur van de
Olympische Beweging, waaruit volgens hem naar voren kwam dat de Spelen toegewezen werden aan
NOC’s en niet aan landen. Hiermee trachtte Killinan wederom de scheiding tussen sport en politiek te
benadrukken. Het was volgens Killinan aan de NOC’s om onderling te bespreken of een reactie vanuit
de sportwereld gewenst was. De Olympische boycot was door de Verenigde Staten op de agenda van
de internationale diplomatie geplaatst. Het IOC, onder leiding van Killinan, “struggled industriously
against the White House’s campaign to bring foreign governments into line with its policy”, aldus
historicus Alfred Senn.272
Concluderend kan gesteld worden dat het IOC, met de toewijzing van de Spelen van 1980 aan
de Sovjet-Unie, één van de meest invloedrijke actoren was geworden binnen het Koude
Oorlogsdiscours. Doordat er een einde was gekomen aan de periode van détente kon het IOC niet
langer politieke afzijdig blijven. De inval in Afghanistan in december 1979 had een abrupt einde
gemaakt aan de periode van détente. Naast de geopolitieke ontwikkelingen in december 1979, zou
het mensenrechtenbeleid van de Sovjet-Unie in januari nog meer olie op het vuur gooien van de
‘boycotlobby’ en het IOC verder onder druk zetten. Een politiek neutrale houding, zoals het IOC
wenste, zou onhoudbaar blijken.

2.3.5 Nederland en de inval van Sovjet-troepen in Afghanistan
Zoals reeds uitgewerkt was de mensenrechtenbeweging er in de periode voorafgaand aan december
1979 in geslaagd om veel media-aandacht te genereren en daarmee een brede maatschappelijke
discussie op gang te brengen. Vooralsnog had de inzet echter weinig effect gehad op de mate waarin
de Olympische Spelen op de nationale politieke agenda stonden. De inval van Sovjet-troepen in
Afghanistan kreeg het effect waar de mensenrechtenbeweging in Nederland geruime tijd naar had
gestreefd. De Olympische Spelen waren – mede door de inspanningen van Carter – als instrument
van buitenlandse politiek op het internationale diplomatieke speelveld had geplaatst. De inval van
Sovjet-troepen zou ook van grote invloed zijn op het Nederlands besluitvormingsproces rondom de
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Spelen. De Amerikaanse lobby voor een boycot, waarbij Van Agt middels een brief het verzoek kreeg
de Verenigde Staten te steunen, heeft ook een bijdrage geleverd aan de houding van het kabinet-Van
Agt.273
In de volgende paragraaf zal dieper worden ingegaan op de ontwikkelingen rondom de
besluitvorming in Nederland ten aanzien van de Olympische Spelen naar aanleiding van de inval van
Sovjet-troepen in Afghanistan en de verbanning en arrestatie van Sacharov. In hoeverre was de
mensenrechtenbeweging in Nederland van invloed op de politieke ontwikkelingen in januari 1980?
Voordat het debat naar aanleiding van de inval in Afghanistan zich ontspon tot een felle discussie
over sport, politiek en mensenrechten kwam de mensenrechtenbeweging in december 1979
wederom lijnrecht tegenover de sportwereld te staan.

2.3.6 NOC-verklaring wederom op de agenda
Op 24 november 1979 verscheen er een uitgebreid interview met Van Thijn in het NRC Handelsblad,
waarin werd ingegaan op de mogelijke consequenties voor de Nederlandse deelname aan de
Olympische Spelen, indien de Sovjet-autoriteiten de eis van Amnesty International en het COSEM om
250 dissidenten vrij te laten, niet zouden nakomen. Van Thijn liet in het interview doorschemeren dat
een boycot van de Spelen, wat hem betreft, zeker tot de mogelijkheden zou behoren. Hij benadrukte
dat het Comité de Spelen nog altijd wilde aanwenden om een dialoog met de Sovjet-Unie tot stand te
brengen. Daarbij achtte Van Thijn eventuele acties in aanloop naar en rondom de Spelen
gelegitimeerd. De Spelen vormden volgens hem immers: “Eén van de geweldloze middelen die de
vrije wereld ten dienst staan bij de bestrijding van gewelddadige en totalitaire regimes” en “Het
Nederlands Comité Olympische Spelen en Mensenrechten overweegt op te roepen tot een boycot
van de Olympische Spelen indien de Sovjet-Unie weigert in te gaan op het verzoek 250 dissidenten
vrij te laten.” Van Thijn benadrukte evenwel ervan uit te gaan dat de sportwereld haar eigen
verantwoordelijkheid zou nemen en de Olympische deelnemers hun mondigheid zouden aanwenden
ten behoeve van de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie.274 Van Thijn beklemtoonde dat een
boycot nog altijd als een donkere wolk boven de Olympische Spelen hing.
De angst voor een eventuele boycot moet in december 1979 – mede door uitlatingen zoals
Van Thijn deed – bij de Nederlandse sportbestuurders nog altijd aanwezig zijn geweest. Om die
reden zou het NOC in december wederom een poging doen om de Olympische deelnemers een
273
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verklaring te laten ondertekenen. Hoewel het NOC in oktober 1979, na veel ophef, het plan liet
varen, bleken de sportbestuurders in december 1979 nog altijd voornemens een verklaring te laten
ondertekenen. In de eerste week van december ontvingen alle bij het NOC aangesloten
sportorganisaties een brief, waarin werd aangekondigd dat er op 19 december een stemming zou
plaatsvinden over het ‘vierde-concept’ reglement, waarin stond vastgelegd dat Nederlandse atleten
moesten beloven zich van politieke uitingen te weerhouden.275
Zowel vanuit de politiek als de mensenrechtenbeweging werd verontwaardigd gereageerd op
het voornemen van het NOC. Van Thijn vond dat de maatregel van het NOC “veel te ver ging” en gaf
aan teleurgesteld te zijn in het NOC.276 Als tegenreactie stuurde het COSEM in samenwerking met
Amnesty International op 14 december aan alle bij het NOC aangesloten sportorganisaties een brief,
waarin dringend werd verzocht om het ‘vierdeconcept’ reglement af te wijzen.277 Volgens Amnesty
International en het COSEM zou het ‘vierdeconcept’ reglement indruisen tegen de persoonlijke
vrijheden van deelnemers. Vanuit de Tweede Kamer werd tevens ongenoegen geuit over de
reglementering van het gedrag van sporters.278 Ondanks de kritiek die er kwam op het NOC vanuit de
sportwereld en de Tweede Kamer, stemde de meerderheid van de sportbonden in met de het
‘vierdeconcept’ reglement.
In de Nederlandse dagbladen werd op 20 december verontwaardigd gereageerd op de
beslissing van de sportbonden, wiens beslissing volgens de krantenkoppen overduidelijk indruiste
tegen de wil van de Nederlandse bevolking.279 Maar zoals al eerder was gebeurd, verdween de
aandacht voor de Spelen in de media al snel naar de achtergrond. De mensenrechtenbeweging wist,
ondanks de publieke opinie, wederom de aandacht voor de Olympische Spelen en mensenrechten
niet vast te houden en daarmee een brede maatschappelijke discussie niet te bevorderen.280
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beweert, geen inbreuk te willen maken op persoonlijke vrijheden, bevatten de bij het reglement
behorende brochure en een aantal bepalingen uit het derde conceptreglement zelve kwalijke
voortekenen van beperking van persoonlijke vrijheden.
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2.3.7 Sovjetinval in Afghanistan leidt tot grote verontwaardiging
Verontwaardiging voerde de boventoon In Nederland na de inval van Sovjet-troepen in Afghanistan.
Op 11 januari sprak premier Van Agt voor de eerste maal over eventuele acties rondom de Spelen
van Moskou naar aanleiding van de inval. Van Agt zei dat er overleg zou plaatsvinden met alle
betrokken partijen over de mogelijke maatregelen.281 De regering had besloten dat de deelnemers
aan de Olympische Spelen niet in aanmerking zouden komen voor een financiële bijdrage van de
Nederlandse staat. Hiermee leek de Nederlandse regering in navolging van Carter, de Spelen als een
geschikt instrument van buitenlandse politiek in de toenmalige tijdgeest te beschouwen. De inval in
Afghanistan had de Spelen in Nederland op de politieke agenda van de ministerraad geplaatst. Een
effect waar de mensenrechtenbeweging vooralsnog niet in was geslaagd. De pro-Amerikaanse
houding van het kabinet-Van Agt speelde daarbij een belangrijke rol.
Zoals in een eerdere paragraaf aangegeven streefde het kabinet-Van Agt (CDA-VVD) naar de
reputatie van Nederland als solide pro-Amerikaanse NAVO-bondgenoot. In overeenstemming met de
tijdgeest zouden gedurende de jaren 1977-1989 ‘consolidatie’ en ‘conservatisme’ de boventoon
voeren in het Nederlands (buitenlands) beleid. Het Nederlandse buitenlands beleid had zich op die
manier aangepast aan de gewijzigde internationale omstandigheden en daarbij werd een proAmerikaanse koers gevolgd.282 De discussie in Nederland in januari liep vrijwel parallel aan de
discussie in de Verenigde Staten en was kenmerkend voor de pro-Amerikaanse koers van het
kabinet-Van Agt.283
Van Agt had reeds op 3 januari, in een na afloop van het kabinetsberaad afgelegde verklaring,
in sterke bewoordingen aangegeven dat er binnen bondgenootschappelijk overleg intensieve
beraadslaging had plaatsgevonden en er werd onderzocht hoe de Sovjet-Unie kon worden
doordrongen van de impact van haar optreden. Er werd door de regering nog niet gesproken over
een eventuele Olympische boycot.284 Toen Van Agt na afloop van de ministerraad op 11 januari sprak
over de Olympische boycot, werd overigens met geen woord over enige mensenrechtencomponent
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gesproken.285 Een eventuele boycot zou uiteindelijk een beslissing blijven van het NOC, aldus Van
Agt. Maar het kabinet-Van Agt gaf wel een signaal af aan de sportwereld door de financiële
ondersteuning tot nader order op te schorten.

2.3.8 Aankondiging binnen de sport- en mensenrechtenwereld.
De sportwereld en de mensenrechtenbeweging reageerden op 12 januari verontwaardigd op de
aankondiging van Van Agt. Van Thijn noemde de uitspraken van Van Agt “inconsequent” en
“goedkoop”. De uitspraken van Van Agt zouden schadelijk zijn voor de (mensenrechten)dialoog met
de Sovjet-Unie. Verder was Van Thijn ontstemd over het feit dat de mensenrechtensituatie in de
Sovjet-Unie, blijkens de woorden van Van Agt op 11 januari, geen enkele rol had gespeeld bij de
afweging die het kabinet-Van Agt had gemaakt. Deelname aan de Spelen moest een politieke
verantwoordelijkheid blijven, die niet afgewenteld mocht worden op het NOC of individuele atleten,
aldus Van Thijn. In het bijzonder kon de aankondiging van Van Agt, volgens Van Thijn, voor
verwarring zorgen, die niet ten goede zou komen aan de actie ten gunste van de vrijlating van 250
dissidenten in aanloop naar de Spelen. Een Olympische boycot zou de mogelijkheid tot het
aanwenden van de Spelen voor de mensenrechtendialoog met de Sovjet-Unie onmogelijk maken en
daarmee het werk van het COSEM.286
Het NOC was uitermate verontwaardigd over de stappen die het kabinet-Van Agt had
genomen en vreesde dat de dialoog met de Sovjet-Unie onmogelijk zou worden gemaakt.287 Het NOC
was verontwaardigd over het plan de subsidiekraan voor de Olympische Spelen dicht te draaien.
Volgens het NOC werd hiermee deelname aan de Olympische Spelen onmogelijk gemaakt. De reactie
van het NOC bleek echter overdreven. Tenslotte bleek het om een niet subsidiabel bedrag van 6000
gulden te gaan.288 Een dusdanig klein bedrag, dat slechts symbolisch van aard was en geen gevolgen
zou hebben voor de deelname van Nederlandse deelnemers.

285

Persbericht, ‘Verklaring Van Agt na de ministerraad van 11 januari’, 12 januari 1980, in: ABZ, BZ/ 1975-1984/
10433, map Moskou 1980, (waaronder de eventuele boycot van Nederland om hier aan deel te nemen)’ 19751980.
286
Persbericht, 12 januari 1980, in: ABZ, BZ/ 1975-1984/ 10433, map Moskou 1980, (waaronder de eventuele
boycot van Nederland om hier aan deel te nemen)’ 1975-1980; Volgens Van Thijn had het comité na
zorgvuldige politieke afweging en inspelen op oproepen van de dissidenten in de Sovjet-Unie gekozen tegen
een boycot en voor een dialoog over de mensenrechten. In dat standpunt was, aldus van Thijn, geen
verandering gekomen. Van Thijn zei: “Wil het middel enig effect hebben dan moet er wel vanuit gegaan
worden dat zij zullen doorgaan, daarom geeft het comité voorkeur aan een dialoog en niet aan een boycot”,
287
Ibidem.
288
Handelingen Tweede Kamer, 1979-1980, 568. 16 januari 1980, Vragen van de leden Ter Beek en Worrell over
de Nederlandse deelname aan de Olympische Spelen.

72

Op 14 januari hield Van Agt een uitgebreider betoog, waarin hij de politieke intenties verder
onderbouwde. Van Agt erkende dat de Spelen door de Sovjet-Unie als een instrument van
buitenlandse politiek gebruikt zouden worden. Van Agt wilde verdergaande maatregelen tegen de
Sovjet-Unie nemen, maar had besloten om de verantwoordelijkheid voor een eventuele boycot bij
het NOC te leggen. Het kabinet wilde niet tornen aan de vrijheid van de Nederlandse burgers. Van
Agt gaf toe dat de beslissing van de ministerraad om geen financiële steun van rijkswege te verlenen
aan de Nederlandse uitzending naar de Olympische Spelen, symbolisch van aard was geweest, maar
de intenties van de Nederlandse regering waren op die manier wel duidelijk geworden.289
De reacties in de Nederlandse kranten en vanuit de Tweede Kamer op de aankondiging van
Van Agt waren uiterst mild. De Kamerleden Ter Beek, Worrell (beiden PVDA) en partijgenoot van Van
Agt, Scholten, uitten kritiek op het plan van Van Agt, maar de kritiek was enkel gericht op het
stopzetten van de subsidie aan het NOC.290 De aankondiging van Van Agt vormde slechts een
rimpeling in het politieke debat en leidde zelfs niet tot een debat in de Tweede Kamer. Hoewel de
sport- en mensenrechtenbeweging verontwaardigd reageerde, ontstond er geen brede
maatschappelijke discussie over de Spelen.

2.3.9 Arrestatie Sacharov
De arrestatie en verbanning van Sacharov zou voor een grote ommezwaai zorgen in het debat
rondom de Spelen. De inval in Afghanistan was weliswaar ook een katalysator, maar de arrestatie en
verbanning van Sacharov bracht de discussie rondom de Spelen definitief in een stroomversnelling.
Het besluit van de Nederlandse regering om een boycot van de Olympische Spelen te
overwegen, was in eerste instantie het gevolg van Koude Oorlogspolitiek. De pro-Amerikaanse
component in het Nederlandse buitenlands beleid speelde daarbij een rol. De discussie rondom de
Spelen kreeg na de arrestatie van de bekende atoomfysicus, dissident en Nobelprijswinnaar Andrej
Sacharov ook een mensenrechtencomponent. In hoeverre was deze discussie het gevolg van de
inspanningen van de mensenrechtenbeweging?
Op 22 januari werd Sacharov gearresteerd en later verbannen naar Gorki in Siberië. Het zou
voor Sacharov onmogelijk zijn om vanuit Gorki contact te onderhouden met de buitenwereld. Zijn
arrestatie leidde tot grote verontwaardiging in de Westerse wereld en in het bijzonder in Nederland.
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Minister van Buitenlandse Zaken, Chris Van der Klaauw, kwam onmiddellijk met een
regeringsverklaring, waarin hij aangaf in ernstige mate geschokt en verontrust te zijn door de
berichten over de arrestatie van Sacharov. “Als deze berichten waar zijn dan betekent dat een
ernstige schending van letter en geest van de Helsinki-akkoorden en de daarin neergelegde
beginselen van eerbiediging van de rechten van de mens”, aldus Van der Klaauw.291
Uit het berichtenverkeer tussen Den Haag en de Nederlandse ambassade in Moskou bleek
dat er op de ambassade zorgen waren over de ontwikkelingen rondom Sacharov en de gevolgen die
dat kon hebben op de détente.292 Een aantal dagen later, op 24 januari, werd er vanuit Moskou een
bericht gestuurd naar Den Haag, waarin stond dat de arrestatie wellicht toch geen grote gevolgen
zou hebben voor de ontspanningspolitiek, maar de ambassade gaf aan rekening te houden met
consequenties voor de naderende Spelen.293

2.3.10 Reactie COSEM op arrestatie Sacharov
Tijdens de oprichting van het COSEM was benadrukt dat het actiecomité op zoek ging naar een
dialoog en dat een boycot niet gewenst was. Medio januari 1979 was de meerderheid van het comité
nog ontstemd over de verklaring van Van Agt, waarin hij aangaf een boycot te overwegen. De inval in
Afghanistan had het standpunt van het COSEM omtrent een boycot niet gewijzigd. De aanhouding en
verbanning van Sacharov zou daarentegen de boycot weer op de agenda van het actiecomité
plaatsen. Van Thijn in het bijzonder was zeer ontstemd over de kwestie-Sacharov. Van Thijn zou later
verklaren dat op het moment dat hij vernam dat Sacharov gearresteerd en verbannen was, hij
besloten had dat de Spelen geen doorgang mochten vinden. “Het zoeken naar een dialoog was niet
langer reëel”, aldus Van Thijn.294 De arrestatie van Sacharov bracht de discussie rondom de Spelen in
een ware stroomversnelling. Nog de volgende dag stond de kwestie op de agenda van de Tweede
Kamer en ontstond er een brede maatschappelijke discussie over de Spelen.295
De verbanning van Sacharov en enkele andere dissidenten had niet alleen bij Van Thijn een
einde gemaakt aan het geloof in de Olympische Spelen als een instrument om de dialoog met Sovjetautoriteiten te bevorderen. Voor de arrestatie van Sacharov genoot de dialoog ook bij politici de
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voorkeur boven een boycot. De idee dat contacten met dissidenten in aanloop naar en gedurende de
Spelen ‘het Westen’ verder inzicht zouden geven in de situatie in de Sovjet-Unie en op die manier
een positieve bijdrage aan de relatie met de Sovjet-Unie kon leveren, was met de arrestatie van
Sacharov utopisch gebleken. Een zeer belangrijk moment was de verklaring van Sacharov, die hij kort
na zijn arrestatie gaf. Wat Sacharov betreft had doorgang van de Spelen voor de
mensenrechtensituatie geen enkele zin meer. Het zoeken naar een dialoog was altijd mede
ingegeven door het advies van Sacharov. Zijn standpuntwijziging zorgde er om die reden voor dat
een groot deel van de Nederlandse politici en de mensenrechtenbeweging hun standpunt ten
aanzien van de boycot veranderde.296
Toen de belangrijkste dissidenten aangaven het nut van die Spelen niet in te zien, was de
stemming binnen de mensenrechtenbeweging in Nederland volledig omgeslagen. Volgens Van Thijn
was er een sterk gevoel van persoonlijke solidariteit ontstaan tussen dissidenten en leden van het
COSEM.297 Over de gevolgen die deze omslag zou hebben voor het functioneren van het COSEM, zal
later verder worden uitgewerkt.
De arrestatie van Sacharov had ook grote gevolgen voor de koers van de grootste politieke
partijen met betrekking tot deze kwestie. De VVD, het CDA en D66 vonden dat Nederland solidair
moest zijn met de dissidenten. De drie partijen besloten daarom dat er deelname van Nederlanders
moest worden afgezien. De PvdA, de partij van nota bene Ed van Thijn, was een stuk milder dan de
andere grote politieke partijen. Ter Beek en de meerderheid van haar PVDA collega’s geloofden dat
een dialoog nog altijd mogelijk was. De PvdA vond continuering van de ontspanningspolitiek
belangrijker dan de mensenrechtenkwestie rondom Sacharov. Van Thijn werd hierdoor door zijn
eigen partij in de steek gelaten.298
Op 25 januari vond er een Kamerdebat plaats, waaruit bleek dat een meerderheid van de
Tweede Kamer voor een Olympische boycot was. Voordat de Tweede Kamer echter een definitief
besluit nam, diende er eerst, in het kader van de toenmalige Europese Politieke Samenwerking (EPS)
en de NAVO, te worden overlegd. Dit overleg zou plaatsvinden in de week volgende op het overleg
296
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met de Kamercommissie. Zowel in het overleg met de Kamercommissie als met de partners in de EPS
en de NAVO zou een scala aan maatregelen aan de orde komen, zoals de terugroeping van
ambassadeurs, graanleveringen, levering van technologie en de deelname aan de Olympische
Spelen.299 Hierna kondigde Van der Klaauw aan de Sovjetambassadeur te hebben ontboden, om
daarmee de Nederlandse verontwaardiging over de kwestie-Sacharov kracht bij te zetten. De
Nederlandse regering had vooralsnog geen definitieve beslissing over de boycot genomen, maar Van
der Klaauw kondigde aan dat het kabinet hierover spoedig zou beraadslagen.300 De kwestie-Sacharov
werd door de Nederlandse politiek sterk veroordeeld, maar een definitief besluit over een reactie
werd uitgesteld in de hoop dat de Sovjet-Unie tot bezinning en tegemoet zou komen aan de eisen
van de mensenrechtenbeweging en de terugtrekking uit Afghanistan.301

2.3.11 Het NOC beklaagt zich bij het kabinet
Op 1 februari overlegde het kabinet met het NOC, waarin het NOC de mogelijkheid kreeg om kritiek
te uiten op het standpunt van het kabinet, alvorens er door het kabinet een definitieve beslissing zou
worden genomen.302 Idenburg verklaarde dat het NOC op 24 mei, vóór het verstrijken van de
deadline voor inschrijving, een definitieve beslissing zou nemen over deelname aan de Spelen. Het
NOC was niet voornemens om eerder een beslissing te nemen. Idenburg had begrip voor de reacties
van de politieke partijen naar aanleiding van de verbanning van Sacharov. De voorzitter van het NOC
wilde van de regering horen welke doelen er precies met de boycot werden nagestreefd. Idenburg
stelde: “Bestaat niet het gevaar dat de boycot een middel zal blijken te zijn, dat door alle
betrokkenen naar eigen inzicht kan worden gehanteerd in eigen kring en het zal duidelijk zijn dat een
boycot van slechts enkele landen, zoals in Melbourne, opnieuw volkomen zinloos is”. De herinnering
aan de mislukte boycot van Melbourne leek bij de afweging van het NOC een belangrijke rol te
spelen.
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Idenburg uitte op deze manier het ongenoegen dat binnen het NOC bestond.303 Vooralsnog
stond het NOC kritisch ten opzichte van een boycot, maar volgens Idenburg bleef een dergelijke zaak
bespreekbaar en kon de stemming en besluitvorming in de Tweede Kamer van invloed zijn op het
uiteindelijke besluit van het NOC. Het NOC zou een besluit over een boycot slechts nemen na
uitvoerig overleg met haar leden en bonden, aldus Idenburg.304
Idenburg was bang dat de beslissing in politiek Den Haag over een eventuele boycot reeds
was genomen. Idenburg gaf aan het zeer te betreuren als dit was gebeurd zonder eerst te overleggen
met het NOC.305 Het besluitvormingsproces in Den Haag was, zoals Idenburg vermoedde, reeds in
een verder gevorderd stadium dan publiekelijk bekend was gemaakt. Dit bleek onder andere uit het
berichtenverkeer met de ambassade in Moskou van 25 januari, waarin de ambassade op de hoogte
werd gebracht van de huidige stand van zaken. In het bericht stond dat de ministerraad op basis van
de ontwikkelingen rondom de inval in Afghanistan en met betrekking tot de kwestie-Sacharov een
aantal maatregelen had genomen.
Ten eerste zouden de culturele contacten en bilaterale bezoeken op ministerieel en hoog
ambtelijk niveau voor onbepaalde tijd worden opgeschort. Ten tweede werd bekend gemaakt dat
het kabinet een beroep op het NOC had gedaan om – onder de huidige omstandigheden – geen
Nederlandse sportlieden af te vaardigen naar de Olympische Zomerspelen in Moskou. Ten derde
zouden leveringen aan de Sovjet-Unie van hoogwaardige technologie aan stringente beperkingen
worden onderworpen. Ten slotte ging Nederland akkoord met de EEG-maatregelen die aanvullende
tarwe-exporten voor onbepaalde tijd aan de Sovjet-Unie zouden opschorten.306 Het vermoeden van
Idenburg, dat de Nederlandse regering haar besluit reeds had genomen, werd daarmee bevestigd.
Het NOC en de NSF deden op 29 januari een poging om het kabinet en Tweede Kamerleden
alsnog op andere gedachten te brengen. Het NOC en de NSF stuurden gezamenlijk een brief aan het
kabinet, waarin enkele kanttekeningen werden gemaakt bij het voorgenomen besluit om de Spelen
te boycotten. Het zou volgens het NOC en de NSF te vroeg zijn om een besluit over een Olympische
boycot te nemen. Er werd gewezen op het feit dat er op het gebied van de rechten van de mens in de
Sovjet-Unie sinds de toewijzing van de Spelen weinig was veranderd. Volgens het NOC en de NSF was
303
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er nog altijd geen gemeenschappelijk standpunt binnen Europa. Een boycot zou desastreuze
gevolgen kunnen hebben voor het internationale sportverkeer, aldus het NOC en de NSF. “Mogen
wij[NOC en NSF) verwachten dat het grote offer dat de mogelijke deelnemers brengen en de schade
die toegebracht wordt aan de internationale sportorganisatie en het sportverkeer, gerechtvaardigd
zal worden door het resultaat van een boycot?” Waarna door het NOC en de NSF nogmaals werd
gewezen op de twijfels die er bestonden binnen de internationaal diplomatieke arena over het
eventuele effect van een boycot.307

2.3.12 Geen twijfel bij Amerikaanse beleidsbepalers
Op 21 januari ontving premier Van Agt een brief van Carter, waarin verzocht werd om niet aan de
Olympische Spelen deel te nemen.308 Op 31 januari – in een reactie op de brief van Carter – gaf Van
Agt aan voorstander te zijn van een boycot. Daarbij werd aangetekend dat de situatie in Nederland
enigszins vergelijkbaar was met de situatie in de Verenigde Staten, doordat de uiteindelijke
verantwoordelijkheid en beslissing voor een boycot bij de overkoepelende sportbond, het NOC, lag.
Ondanks dat Van Agt niet kon beloven dat er geen Nederlandse afvaardiging naar Moskou zou
worden gestuurd, werd er in het antwoord van Van Agt op de brief van Carter, benadrukt dat de
warme banden van Nederland met de Verenigde Staten voor de Nederlandse regering zeer belangrijk
werden geacht.309
Op 31 januari kwam de Tweede Kamer bijeen om de ontwikkelingen rondom de situatie in de
Sovjet-Unie te bespreken. De Tweede Kamer veroordeelde de daad van agressie van de Sovjet-Unie
jegens Afghanistan en de vrijheidbeperkende maatregelen tegen Sacharov en andere dissidenten. De
meerderheid van de Kamerleden pleitte ervoor om met andere Westerse landen een oplossing te
zoeken, waarbij escalatie van het Oost-Westconflict voorkomen diende te worden. De meerderheid
van de Tweede Kamer sprak verder haar steun uit voor het verzoek van de regering om het NOC van
deelname aan de Spelen af te laten zien en er werd geoordeeld dat de Spelen een mogelijkheid
boden om de Nederlandse kritiek op het Sovjetmensenrechtenbeleid kenbaar te maken.310 Deze
steun van de Tweede Kamer werd vastgelegd in de motie van Scholten (CDA) en Blauw (VVD), waarin
307
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specifiek werd verwezen naar de verplichting van de Sovjet-Unie om zich te houden aan de
bepalingen zoals opgenomen in de Helsinki-akkoorden.311
De plannen voor een Olympische boycot werden steeds concreter, maar er werden nog altijd
vraagtekens geplaatst bij het mogelijke effect van een boycot. De sportwereld herinnerde de politiek
aan de mislukte boycot van Melbourne en vanuit de politiek werden vraagtekens geplaatst bij het
effect dat een boycot zou hebben op het Sovjetbeleid ten aanzien van Afghanistan en de
mensenrechten. Mede om die reden wilden de Nederlandse regering en de Tweede Kamer, anders
dan bij de Spelen van Melbourne in 1956, tot een boycot overgaan indien er sprake zou zijn van een
gemeenschappelijk standpunt van Westerse landen ten aanzien van deze kwestie.

Conclusie
In januari 1980 zou de discussie omtrent een eventuele boycot van de Olympische Spelen zowel in
Nederland als in de Verenigde Staten in een stroomversnelling raken. De inval van Sovjet-troepen in
Afghanistan plaatsten de Olympische Spelen als een instrument van buitenlandse politiek op de
nationale politieke agenda’s van veel Westerse landen. In tegenstelling tot de Verenigde Staten,
woog de verbanning en arrestatie van Sacharov in Nederland bijzonder zwaar mee, nog zwaarder
dan de inval van Sovjet-troepen in Afghanistan. De discussie werd in eerste instantie gedomineerd
door Koude Oorlogspolitiek. De arrestatie van Sacharov bracht de discussie in Nederland definitief in
een stroomversnelling en het thema mensenrechten werd een belangrijke component binnen dit
debat.
In hoeverre is de mensenrechtenbeweging hierop van invloed geweest? Het meten van invloed in
een politieke werkelijkheid die in niets lijkt op een laboratoriumopstelling is evenwel lastig zoals de
politicoloog Van den Berg opmerkte.312 In deze kwestie kan echter aannemelijk worden gemaakt dat
er een oorzakelijk verband bestond tussen de invloedspogingen van de mensenrechtenbeweging
enerzijds en het regeringsbeleid en optreden van de formele diplomatie anderzijds. De inzet van de
mensenrechtenbeweging was geen aanleiding voor de stroomversnelling waar het debat in januari
1980 belandde. Het thema mensenrechten – rondom de Spelen van Moskou – was echter door de
mensenrechtenbeweging – tijdens de eerder behandelde ijkmomenten – op de Nederlandse
politieke agenda geplaatst. Er was verder - mede door de inzet van de mensenrechtenbeweging 311
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gedurende de desbetreffende ijkmomenten een brede maatschappelijke discussie opgang gebracht.
Op die manier kan geconcludeerd worden dat er een oorzakelijk verband was tussen de
inspanningen van de mensenrechtenbeweging en de gevolgen van de verbanning van Sacharov voor
de publieke opinie. De meerderheid van de Nederlandse bevolking wenste na de arrestatie van
Sacharov een scherpe reactie van de Nederlandse regering tegenover de Sovjet-Unie.313 De regering
reageerde vervolgens in overeenstemming met de boycoteis van de meerderheid van de
Nederlandse bevolking, de Tweede Kamer en de wens van de mensenrechtenbeweging.
De opstelling van de Verenigde Staten speelde ook een belangrijke rol bij de houding van de
Nederlandse regering ten aanzien van de Spelen. Van Agt koos er voor om de situatie rondom
Sacharov als motief aan te voeren voor de houding van de Nederlandse regering, terwijl de inval van
Sovjet-troepen in Afghanistan het motief was voor de boycotlobby van Carter. De vele malen grotere
verontwaardiging die er in Nederland ontstond na de arrestatie van Sacharov in tegenstelling tot na
de inval in Afghanistan was mede te danken aan de impact van de mensenrechtenbeweging op de
publieke opinie.
De verstandhouding van de mensenrechtenbeweging met de sportwereld was overigens nog
altijd abominabel. Naarmate de Nederlandse regering en de Tweede Kamer de standpunten van de
mensenrechtenbeweging overnamen, verslechterden ook hun banden met de sportwereld. De
sportwereld kon geen of weinig begrip opbrengen voor de acties van de mensenrechtenbeweging en
de oproep van de regering tot een boycot van de Spelen. De sportwereld leek zich echter vooralsnog
niets aan te trekken van de kritiek die kwam vanuit politiek Den Haag en van de
mensenrechtenbeweging. Deelname aan de Olympische Spelen moest volgens het NOC afhankelijk
zijn van sportieve argumenten.

2.4 Vierde ijkmoment
2.4.1 Laatste pogingen om een boycot af te dwingen.
De regering, de Tweede Kamer en de mensenrechtenbeweging hadden zich uitgesproken voor een
boycot, indien de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie in aanloop naar de Spelen niet zou
veranderen. De uiteindelijke beslissing lag echter bij het NOC, dat uiterlijk 19 mei zou besluiten om
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een afvaardiging naar Moskou te sturen. Vanuit de Tweede Kamer, de regering en de
mensenrechtenbeweging werd de druk op het NOC in aanloop naar 19 mei verder opgevoerd.
In de volgende paragrafen wordt geanalyseerd in hoeverre de mensenrechtenbeweging, de
Tweede Kamer en de regering hebben getracht om de Spelen alsnog te laten dienen als platform
waarop de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie aan de kaak zou worden gesteld. Na de roerige
maand januari nam de publieke aandacht voor de Spelen en de boycot af, maar de boycot hing nog
altijd als het zwaard van Damocles boven de Spelen van Moskou. 314

COSEM

De verbanning en arrestatie van Sacharov en andere dissidenten hadden de dialoog met officials,
dissidenten en gewone burgers in de Sovjet-Unie vrijwel onmogelijk gemaakt. Het zoeken naar een
dialoog met de Sovjet-Unie was daarmee een gepasseerd station, volgens een meerderheid binnen
het COSEM. uitgesloten, aldus de meerderheid van de COSEM-leden. Desondanks bleef het
compromis, dat in oktober rondom de Paralympische Spelen was afgesproken, in stand. Om de boel
bij elkaar te houden werd het oorspronkelijke doel van het COSEM niet gewijzigd. Dit had echter tot
gevolg dat het COSEM zelden nog naar buiten trad. Als de kwestie rond de Olympische Spelen
besproken werd in de Tweede Kamer of door de regering werd er in de maanden voorafgaand aan de
Spelen echter vrijwel altijd verwezen naar de inspanningen van het actiecomité. Hieruit kan worden
afgeleid dat het COSEM achter de schermen nog altijd een belangrijke rol vervulde. Dit was echter
met name het werk van een aantal belangrijke individuen binnen het comité, zoals Erica Terpstra.315
Het actiecomité was in de laatste maanden – uitgezonderd een Internationale Conferentie – naar de
zogenaamde ‘politieke achtergrond’ verdwenen. De onderlinge verdeeldheid had gevolgen voor de
inzet, effectiviteit en continuïteit van het COSEM, waar later verder op zal worden ingegaan.

2.4.2 Nederlandse regering steunt Carter’s alternatieve Spelen.
De Nederlandse regering had er bij het NOC op aangedrongen om de Spelen van Moskou te
boycotten. Na de arrestatie en verbanning van Sacharov achtte de Nederlandse regering een
scherpe veroordeling van het mensenrechtenbeleid van de Sovjet-Unie noodzakelijk. Achter de
schermen werd door Verenigde Staten nog steeds druk uitgeoefend op haar bondgenoten,
waaronder Nederland, om een Amerikaanse boycot te steunen. Carter opperde verder voor de
314
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organisatie van alternatieve Spelen. De Nederlandse regering steunde dit plan in eerste instantie,
wat de pro-Amerikaanse houding nogmaals onderstreepte.
In eerste instantie wilde Carter de Tegenspelen opzetten in samenwerking met een kleine
groep trouwe bondgenoten. Op 12 februari vond er een eerste overleg plaats over de Tegenspelen
op het State Department in Washington, waarbij een Nederlandse delegatie aanwezig was.316 Er
waren slechts elf bondgenoten uitgenodigd, waarvan maar vijf landen uiteindelijk acte de présence
gaven.317 Aan de organisatie van Tegenspelen bleken, tot grote frustratie van Carter, de nodige haken
en ogen te zitten. In vrijwel alle landen lag de uiteindelijke verantwoordelijkheid en beslissing bij het
nationale Olympisch comité. Alle obstakels en moeilijkheden ten spijt zette Carter – die zich
persoonlijk aan het plan had gecommitteerd – de voorbereidingen door.318 In de ogen van Carter
waren de Tegenspelen een morele kwestie en werd daarmee gezien als een test voor de loyaliteit
van de Amerikaanse bondgenoten.319
De alternatieve Spelen waren zo belangrijk voor Carter dat hij bereid was om water bij de
wijn te doen. Zo honoreerde Carter het verzoek om de Spelen niet gelijktijdig te laten plaatsvinden
met de Spelen in Moskou en alternatieve Spelen zouden ook toegankelijk worden voor
‘Moskougangers’ en atleten uit het Oostblok.320 In Nederland toonde Staatsecretaris Wallis de Vries
zich bijzonder enthousiast over het aangepast plan.321
In Nederland kwam er echter kritiek op de houding van de Nederlandse vertegenwoordigers
bij de onderhandelingen over de Tegenspelen. In feite hadden de Nederlandse vertegenwoordigers
een kans laten liggen om de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie aan te merken als één van de
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motieven achter de organisatie van alternatieve Spelen.322 Voor Carter vormde met name de
kwestie-Afghanistan het motief achter alternatieve Spelen, mensenrechten speelden ten aanzien van
de Spelen voor Carter nauwelijks een rol. Carter’s uitspraak: ”I think all of you realize that the
Olympic games this summer should not be held in Moscow, because Russia is an invading country”,
was daarmee veelzeggend.323
Op 22 februari 1980 vond er een bijeenkomst plaats in Washington, waarbij de opkomst van
bondgenoten tegenviel.324 De media, die inmiddels hoogte hadden gekregen van Carter’s plannen,
spraken over een “totale mislukking”.325 Lord Killinan zei zich overigens geen zorgen te maken over
de plannen van Carter. De alternatieve Spelen waren “doomed to failure”, aldus Killinan. Volgens
Killinan zouden de Amerikanen namelijk nooit de steun van de internationale sportfederaties
krijgen.326 Carter’s Tegenspelen bleken langzamerhand echter onuitvoerbaar. “The logical, economic,
and political requirements of hosting an Olympic-Like event made such an event almost impossible
to organize…the president appears to have painted himself into a corner and then set the wall
behind him on fire”, aldus Socioloog Harry Edwards.327
Paradoxaal verdedigde Van Agt de Nederlandse medewerking aan de Tegenspelen, door te
stellen dat alternatieve Spelen de Spelen zouden depolitiseren. Na de derde laatste internationale
bijeenkomst over de alternatieve Spelen in Genève op 17 en 18 maart kwam er in Nederland kritiek
vanuit de Tweede Kamer op de medewerking van de Nederlandse regering aan de Tegenspelen. De
Tweede Kamer maakte zich met name zorgen over de toekomst van de Olympische Beweging.328 Van
Agt benadrukte in zijn reactie dat het regeringsstandpunt ten aanzien van de Spelen nog altijd
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ongewijzigd was.329 Er zouden geen Nederlandse atleten naar Moskou moeten gaan, zo oordeelde
Van Agt.330
De inspanningen van Carter en de Nederlandse steun ten spijt zou de organisatie van
Tegenspelen een stille dood sterven na de laatste bijeenkomst in Genève. Er was wederom een
teleurstellende opkomst, waarbij er slechts twaalf van de vijfentwintig uitgenodigde landen aanwezig
waren.331 Na het laatste overleg was er nog altijd geen naam, plaats en organisator bepaald. Hoewel
de werkzaamheden voor de alternatieve Spelen door zouden gaan tot de maand mei, waren de
inspanningen na de bijeenkomst in Geneve slechts pro-forma.332 Het gebrek aan enthousiasme bij de
bondgenoten en de vele obstakels lagen ten grondslag aan het falen van de alternatieve Spelen.333
De Sovjetpers reageerde ook uiterst smalend en bestempelde de bijeenkomst als een regelrechte
mislukking.334 Weinig internationale sportfederaties hadden interesse voor de organisatie van het
alternatieve sportevenement.

2.4.3 Internationale Conferentie COSEM
Na de maand januari was het stil geworden rondom het COSEM. Op 10 en 11 april 1980 hield het
actiecomité een tweedaagse conferentie waar de situatie rondom de Spelen van Moskou op de
agenda stond.335 Voor de aanhangers van een boycot was het de laatste kans om de overige leden
van hun standpunt te overtuigen.
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Van Thijn benadrukte tijdens zijn openingswoord, dat de uitkomst van de conferentie niet
vaststond. “Het comité was ooit begonnen om de dialoog met de Sovjet-Unie te zoeken door middel
van de Spelen, en nadrukkelijk geen boycot”, aldus Van Thijn. Deze afspraak was echter gemaakt
onder voorwaarde dat de Sovjet-autoriteiten amnestie zouden verlenen aan politieke gevangenen.
De Spelen mochten ook geen aanleiding zijn voor nieuwe arrestatiegolven. Beide voorwaarden
werden echter niet nagekomen door de Sovjet-autoriteiten, zo stelde Van Thijn. Hiermee hield hij
indirect een pleidooi voor een Olympische boycot, tijdens de opening van de tweedaagse
conferentie.336 Samkalden sloot zich hierbij aan door te stellen dat de verslechterde
mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie, die volgens hem onmiskenbaar het gevolg was van de
Spelen, de “scherpst mogelijke reactie” verdienden.337
Hoewel in de minderheid, werden er ook kritische kanttekeningen geplaatst bij een boycot.
Zo legde de voorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep, Albert van den Heuvel, de vinger op de
zere plek. Hij stelde tijdens de conferentie dat een dialoog en een boycot niet samen konden gaan en
het effect van een boycot moeilijk te voorspellen was. Van den Heuvel voegde hieraan toe dat zowel
de inval in Afghanistan als het optreden tegen voorvechters van een dialoog (dissidenten) de
mogelijkheid tot een effectieve dialoog tot een minimum hadden teruggebracht. Verbetering van
mensenrechten zou een zaak van de lange adem zijn en een boycot zou niet per definitie een
bijdrage leveren aan de verbetering van mensenrechten in de Sovjet-Unie. Ondanks de kritiek van
Van den Heuvel sprak de meerderheid van de aanwezigen zich uit voor een boycot.338
De tweedaagse conferentie, wat het laatste kunstje van het actiecomité zou blijken te zijn,
was wel enigszins een internationaal succes.339 Zo waren er delegaties aanwezig uit Groot-Brittannië,
Frankrijk, België, Duitsland, Griekenland, Zwitserland, Denemarken en Noorwegen.340 Verder werd er
tijdens de conferentie gepleit voor het verstrekken van goed voorlichtingsmateriaal voor
bezoekers.341 Het laatste voorstel was echter onrealistisch, doordat bekend was dat de Spelen niet
vrij toegankelijk zouden zijn voor bezoekers en dit verzoek werd om die reden ook niet door het NOC
overgenomen.342 Een bezoeker kon namelijk hooguit drie dagen de Olympische Spelen bezoeken,
daarna was het verplicht om op excursie te gaan. Het was tevens verplicht om vooraf aan te geven

336

Conferentie COSEM, 10 en 11 april 1980, in: ABZ, BZ/ 1975-1984/ 10437, map Moskou, 1975-1980.
Rede uitgesproken door Ivo Samkalden ter gelegenheid van de International Conference of the Committee
Olympic Games and Human Rights, ‘Olympische Spelen, politiek en de rechten van de mens’, 11 april 1980, in:
NA, NOC (2.19.124) 11, inv. nr. 1138.
338
Ingezonden brief Van den Heuvel, in: ABZ, BZ/ 1975-1984/ 10437, map Moskou, 1975-1980.
339
Interview met Ed Van Thijn op 6 september 2011 in Amsterdam: “Toen Moskou achter de rug was hebben
we als comité de boeken gesloten. Enkele van ons zijn als individu doorgegaan, maar als comité bestonden we
niet meer. Denk niet dat er nog een vergadering is geweest.”
340
Memo,’Internationale conferentie COSEM’, in: ABZ, BZ/ 1975-1984/ 10437, map Moskou, 1975-1980.
341
Ibidem.
342
Interview met Ed Van Thijn op 6 september 2011 in Amsterdam.
337

85

naar welk evenement men ging. Tijdens vrije uren moest aan een verplicht programma deelgenomen
worden. Wie hier niet aan zou deelnemen, zou snel worden opgespoord, zo werd door de Sovjetautoriteiten gemeld.343 Bezoekers en atleten hadden niet de mogelijkheid om zelfstandig door de
Sovjet-Unie te reizen en de zogenaamde ‘achterkant van de medaille’ te aanschouwen.

2.4.4 Tweede Kamer herijkt steun aan regering
Op 14 mei, vijf dagen voor de definitieve beslissing van het NOC, stonden de Olympische Spelen op
de agenda van de Tweede Kamer. Het debat diende als herijking van de posities die eind januari
1980, betrekkelijk kort na de inval in Afghanistan en de arrestatie van Sacharov, waren ingenomen.
De Kamerleden constateerden tijdens het debat dat er sinds januari geen verbetering op het gebied
van de mensenrechten had plaatsgevonden in de Sovjet-Unie. De arrestatiegolf in de Sovjet-Unie was
direct te herleiden naar met de organisatie van de Olympische Spelen.344 De meerderheid van de
Tweede Kamer schaarde zich om die reden achter het regeringsstandpunt om de Spelen te
boycotten.
Uit het debat bleek dat de meerderheid van de Tweede Kamer van mening was dat de
Sovjet-Unie de boycot aan zichzelf had te wijten. Naast de regeringspartijen (VVD en CDA) schaarde
ook D66, GPV en DS70 zich achter het regeringsstandpunt. Moties van Scholten (CDA) en Blauw
(VVD), waarin werd gepleit om de Spelen te boycotten, werden met ruime meerderheid (69-54) van
stemmen aangenomen.345 Uit het debat bleek ook de invloed van Van Thijn op houding van de
Tweede Kamer. Zo betoogde Scholten zich geheel aan te sluiten bij de uitspraken van de voorzitter
van het COSEM. Van Thijn had gezegd: “Autonoom of niet, de beslissing die de sportwereld neemt is
er hoe dan ook één van een verstrekkende politieke betekenis”.346 Minister Van der Klaauw gaf
tevens specifiek aan in aanloop naar het debat te hebben overlegd met het COSEM om de huidige
stand van zaken en het regeringsstandpunt af te stemmen.347 Hij gaf tenslotte aan verheugd te zijn
dat de meerderheid van de Tweede Kamer achter het regeringsstandpunt stond.
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Achter de schermen was de lobby van het COSEM, blijkens de verwijzingen van Tweede
Kamerleden, doorgezet en had mede bijgedragen aan de steun van de Tweede Kamer aan het
regeringsstandpunt. De steun van de Tweede Kamer en de regering was vooralsnog van louter
symbolische waarde. De uiteindelijke beslissing zou immers op 19 mei door het NOC worden
genomen.

2.4.5 Besluitvorming NOC
Op 19 mei zou het NOC een definitief besluit nemen ten aanzien van de Spelen. Hoewel de regering,
de Tweede Kamer en de mensenrechtenbeweging volmondig ‘nee’ zeiden tegen deelname aan de
Spelen, waren de (inter-)nationale sportwereld en federaties nog altijd van mening dat sport en
politiek twee gescheiden entiteiten moesten blijven. Dat internationale druk nog geen enkele invloed
had gehad op het IOC, bleek uit de interne stemming die op 26 maart was gehouden. Daarbij
stemden alle 73 IOC-leden tegen het afgelasten van de Spelen.348 Killinan bracht op 7 mei 1980 een
bezoek aan Moskou om de voortgang van de Spelen met eigen ogen te aanschouwen. Hiermee gaf
het IOC een signaal af, dat er nog altijd werd gerekend op doorgang van de Spelen in Moskou.349 Er
vond tijdens het bezoek van Killinan aan Moskou gesproken over problemen gerezen in de
internationale sport- en Olympische Beweging. Dit leek echter slechts een klein gebaar van het IOC
aan de internationale pers die de stappen van Killinan in Moskou op de voet volgde, om daarmee de
schijn te wekken dat het IOC het belang van de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie erkende.350
Er was binnen het IOC echter geen enkele twijfel of de Spelen doorgang moesten vinden.351
Binnen het NOC was er meer twijfel en onenigheid, maar ook in Nederland wees niets erop
dat het NOC op 19 mei zou besluiten de Olympische Spelen te boycotten. Voorafgaand aan de
stemming op 9 mei publiceerde het NOC het ‘Moskou Memorandum’, waarin werd getracht het
standpunt van het NOC weer te geven. Het was een betoog waarin de argumenten voor en tegen
aanmelding van deelnemers in verschillende kringen werd gevoerd. In het Memorandum stond dat
sportorganisaties in hun internationale samenwerking gevrijwaard dienden te blijven van politieke
bemoeienis. Mocht sport voor politieke doeleinden worden gebruikt, dan dreigde sport innerlijk
348
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verscheurd te worden, zo stond in het Memorandum. Het NOC concludeerde ook dat indien de
Sovjet-Unie de Spelen misbruikte voor politieke doeleinden, het niet juist zou zijn indien het Westen
dat met gelijke munt zou terugbetalen. De arrestatie van Sacharov was tevens geen aanleiding voor
een boycot, aldus het NOC. De Spelen waren bedoeld om landen samen te brengen. Een besluit tot
een boycot kon in de kern niet door het NOC worden genomen, omdat het NOC geen politieke
verlangens had, zo viel in het Memorandum te lezen. De grootste slachtoffers zouden de sporters zijn
en volgens het NOC zou een boycot van de Spelen, de Spelen in de toekomst alleen verder kunnen
politiseren. Daarbij achtte het NOC het effect van een boycot op de bevolking van de Sovjet-Unie
hoogst onzeker.352

2.4.6 NOC’s besluiten ‘iets te doen’
Uit het Memorandum bleek dat er overleg had plaatsgevonden tussen de NOC’s in West-Europa. Op
3 mei te Rome was afgesproken dat West-Europese sporters niet zouden defileren voor de Sovjetautoriteiten. Volksliederen en nationale vlaggen zouden ook niet worden gebruikt. Daarbij zouden
sporters als individuele deelnemers worden ingeschreven en sporters en begeleiders zouden alleen
aan sportevenementen deelnemen.353 De NOC’s leken hiermee gehoor te geven aan de oproep om
‘iets te doen’. De druk op het NOC mag ook niet onderschat worden. In een brief van NOCbestuurslid Ron von Bose aan het Olympisch Attaché in Moskou, werd de sfeer in Nederland rondom
de Spelen vergeleken met de broeierigheid in een legbatterij.354
Uit de brief van Von Bose aan de Olympisch Attaché, bleek dat Idenburg tijdens de
Winterspelen in Lake Placid al had ingeschat dat de Amerikaanse regering in staat zou zijn om het
Amerikaanse Olympisch Comité (USOC) van deelname te weerhouden. Naar aanleiding daarvan,
waren op 20 en 21 maart in Brussel alle West-Europese NOC’s bijeengekomen. Daar was door de
NOC’s besloten om ongeacht het regeringsstandpunt aan de Spelen deel te nemen. Toen het USOC
op 14 april 1980, zoals verwacht van deelname afzag, was de stemming onder West-Europese NOC’s
echter omgeslagen.355 Alleen de Olympische Comités van Zweden en Finland zeiden nog zeker te
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zullen deelnemen. Op 21 april was het IOC in Lausanne bijeengekomen om een oplossing te vinden
voor deze impasse. Daar werd besloten om op 7 mei in Rome bijeen te komen met de eerder
genoemde maatregelen als resultaat.356 De Olympisch Attaché gaf als reactie op de brief aan om in
afwachting van de beslissing van het NOC op 19 mei, door te gaan met de voorbereidingen.357

2.4.7 NOC besluit van boycot af te zien
Op 19 mei stemde de algemene vergadering van het NOC in met het sturen van een Nederlandse
ploeg naar Moskou. Er waren 49 stemmen voor, 19 tegen en 9 onthoudingen. Opvallend was dat
NOC-voorzitter Idenburg zelf tegen deelname had gestemd.358 Overigens was de sympathie van
Idenburg voor de boycot al geruime tijd bekend en was de verhouding met Van Thijn ook altijd goed
geweest.359 Idenburg onderstreepte dat de Nederlandse ploeg zich in Moskou ver zou houden van
iedere vorm van politiek vertoon. Deelnemers in Moskou zouden ook zonder nationale vlag en
volkslied defileren. Dat gaf volgens Idenburg een belangrijk signaal af aan de Sovjet-autoriteiten. Het
gaf volgens Idenburg ook de ernstige twijfel weer die binnen het NOC had geleefd. De maatregelen
moesten een duidelijk signaal aan het adres van het IOC afgeven om daarmee de Spelen nadrukkelijk
om te buigen naar datgene wat zij beogen te zijn: sportontmoetingen tussen individuele
deelnemers.360
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2.4.8 Reacties op het NOC besluit
De reacties vanuit de politiek waren te typeren als teleurgesteld. Van Agt was zelfs bitter
teleurgesteld over het besluit, zei hij nog dezelfde avond in het radioprogramma Met het oog op
morgen. Van Agt had het niet voor mogelijk gehouden dat de sportorganisaties lijnrecht tegen de
uitspraken van de volksvertegenwoordiging en het kabinet zouden beslissen.361 “Ik vond het
onbegrijpelijk dat men niet geluisterd had naar de wil van de dissidenten, die bijna allemaal hadden
opgeroepen de Spelen te boycotten”, aldus Van Agt. Van der Klaauw zei in AVRO’s
televisieprogramma Quote televizier unquote: “Ik ben natuurlijk teleurgesteld over dit besluit. De
regering en het parlement hebben zich duidelijk uitgelaten over de kwestie van de boycot. Ik denk
met name ook over de dissidenten die deze Olympische Spelen niet kunnen bijwonen. Ik kan niet
anders zeggen dan dat ik dit betreur.” Wallis de Vries voegde daaraan toe: ”Vrede en mensenrechten
gaan blijkbaar niet boven sport”. Brinkhorst zei ten slotte: “Sport zal nu zelf moeten waken tegen
politiek misbruik”.362 De politiek was in grote mate verontwaardigd over het NOC-besluit en wees
met name op de situatie rondom dissidenten.
De mensenrechtenbeweging was uitermate verontwaardigd. Van Thijn zei in een eerste
reactie: ”Met teleurstelling kennis genomen te hebben van het meerderheidsbesluit van het NOC”.
Van Thijn vond het met name onbegrijpelijk dat er op die manier voorbij zou worden gegaan aan de
arrestatiegolf in de Sovjet-Unie. Volgens Van Thijn zou het COSEM de beslissing respecteren, maar
zouden de geselecteerde atleten worden geïnformeerd over de mensenrechtensituatie in de SovjetUnie.363 De mensenrechtenbeweging was verheugd over de reacties op het NOC-besluit vanuit
politiek Den Haag, maar het gevoel van teleurstelling overheerste.364
De Sovjetambassadeur reageerde verheugd op de Nederlandse deelname aan de Olympische
Spelen. In Brandpunt KRO zei Tolstikov: “Het NOC heeft naar mijn mening een democratisch besluit
genomen dat in overeenstemming is met de wensen van sportlieden in Nederland, in de Sovjet-Unie
en in vele andere landen. Daarom is deelname van de Nederlandse sportlieden aan de Olympische
Spelen ongetwijfeld een verrijking van de Spelen. Ik wil de Nederlandse sportlieden veel succes
toewensen bij de Spelen. De Spelen worden gehouden in onze hoofdstad Moskou, dat de sportlieden
gastvrij zal ontvangen. Moskou en alle sportcomplexen zijn gereed de sportlieden te ontvangen de
nodige aandacht te schenken.” Het NOC wenste buiten de politieke arena te blijven, maar de reactie
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van de Sovjetambassadeur toonde nogmaals aan dat sport en politiek onlosmakelijk met elkaar
waren verbonden.365

2.4.9 Alternatieve maatregelen
Het Memorandum had aangetoond dat de West-Europese NOC’s niet geheel ongevoelig waren
geweest voor de kritiek vanuit de politiek en de mensenrechtenbeweging. Uiteindelijk zouden enkele
diplomatieke en sportieve alternatieve maatregelen genomen worden. De vraag was in hoeverre
deze maatregelen effect zouden hebben op de kwestie-Afghanistan en de mensenrechtensituatie.
Zo werd er afgesproken dat ambassadeurs van Westerse landen niet als eregasten aanwezig
zouden zijn bij de Spelen.366 Later zou worden besloten dat de Nederlandse ambassadeur en zijn
Westerse collega’s niet in Moskou zouden zijn gedurende de Spelen.367 De Nederlands Olympisch
Attaché werd ook opgedragen zich niet in het Olympische dorp te begeven.368 Rondom de
openingsceremonie, sluitingsceremonie en de sportevenementen werden ook alternatieve
maatregelen genomen. Zo werden officiële vlaggen van Westerse landen bij alle ceremonies
vervangen door de Olympische vlag. Ook de volksliederen zouden te allen tijde vervangen worden
door de Olympische hymne. Alle sportuitrustingen zouden voorzien worden van badges met de naam
van het Nationaal Olympisch Comité, in plaats van de naam van het desbetreffende land. Het IOC zou
er verder op toezien dat formele speeches tijdens de Spelen geen politieke inhoud zouden
bevatten.369 De politieke lobby had effect gehad op de beleidsvoering rondom de Spelen, maar het
waren geen maatregelen die een brede maatschappelijke discussie over mensenrechten in de SovjetUnie tot stand brachten of zelfs een bijdrage leverden aan de mensenrechtensituatie in de SovjetUnie.
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2.4.10 Post-Olympische analyses
Na de Olympische Spelen werden door zowel de Verenigde Staten als Nederland post-Olympische
analyses geschreven, die moesten analyseren in hoeverre de Amerikaanse boycot en de alternatieve
maatregelen door West-Europese NOC’s effect hadden gehad op de kwestie-Afghanistan en de
mensenrechtensituatie. Uit de analyses bleek dat de Sovjetmedia uiterst creatief en inventief met de
boycot en de alternatieve maatregelen was omgegaan. De angst dat de Sovjetpropaganda in staat
was om, ondanks alle protesten en maatregelen, de Sovjet-Unie op positieve wijze aan de wereld en
de eigen bevolking te tonen, bleek gegrond.
Tijdens de openingsceremonie werden er geen toelichtingen gegeven over de alternatieve
maatregelen. De boycot kwam slechts ter sprake waar het ging om het melden dat de
boycotaanhangers onmogelijk de Spelen konden kleineren.370 De subtiele protesten bleken aan de
kijker voorbij te zijn gegaan.371 De ambassadeur in West-Duitsland, Van Lynden, schetste de situatie
in een brief aan Den Haag waarin hij stelde: “Hoewel een effect van de boycot op langere termijn
niet wordt uitgesloten, is men het erover eens, dat deze door deelneming van te weinig landen en de
handigheid van Russische cameramensen beneden de verwachtingen is gebleven”.372 De analyses
waren overwegend pessimistisch.
Uit de analyses kwamen voor het Westen echter ook enkele lichtpuntjes naar voren. Door de
Sovjet-autoriteiten nagestreefde positieve publiciteit ten aanzien van de Sovjet-Unie buiten de
invloedssfeer was tegengevallen door de toegepaste bekortingen in persverslagen en door kritische
politiek-economische verslaggeving in het Westen. Verder was de Sovjet-Unie er door de boycot niet
in geslaagd om superioriteit van de eigen sport, en daarmee het politiek systeem, aan te tonen. De
afwezigheid van belangrijke ideologische tegenstanders, waaronder de Verenigde Staten, zorgden
ervoor dat er louter medailles werden behaald op voornamelijk landen uit het eigen sportsysteem.373
De Olympische Spelen kregen daarmee het karakter van een veredelde ‘Warschaupact Spelen’.374
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Wat betreft het doordringen van de grootschalige boycot bij de Sovjetbevolking, was de
Sovjetpropaganda erin geslaagd om de boycot louter als sportthema te behandelen. Hierdoor kwam
de kwestie-Afghanistan nauwelijks en de mensenrechtensituatie in zijn geheel niet ter sprake. Door
de boycot louter als anti-Olympisch af te schilderen, werden de Westerse maatregelen slechts gezien
als een middel om ‘hun Spelen’ te bederven.375
In de Verenigde Staten werd er met een gemengd gevoel teruggekeken op de Olympische
boycot. Politiek adviseur van Carter, Nelson Ledsky, gaf vlak na de Spelen aan dat het effect van de
boycot niet eenduidig was geweest. Het had er enerzijds aan bijgedragen dat de Westerse publieke
opinie op Afghanistan was gehouden.376 De Amerikaanse ambassade in Moskou concludeerde in
augustus 1980 echter dat de boycot wellicht niet het gewenste effect had gehad op de
Sovjetbevolking. De conclusie van de Amerikaanse ambassade in Moskou sloot qua effect op het
wereldwijde publiek opinie aan bij de conclusie van Ledsky. De boycot had de Sovjet-autoriteiten
desalniettemin niet de volledige mogelijkheid tot uitbuiting voor propaganda doeleinden gegeven. Er
waren verder geen Westerse leiders en leiders uit de derde wereld aanwezig bij de Spelen.377 Door
de propaganda was het bij de Sovjetbevolking desalniettemin niet doorgedrongen dat de boycot de
prijs moest zijn voor het optreden van de Sovjets in Afghanistan en de behandeling van dissidenten.
De media speelde een belangrijke rol bij het minimaliseren van het effect van de boycot
binnen de Sovjet-Unie. De Spelen hadden volgens Ledsky aangetoond dat de Sovjets uitstekend in
staat waren gebleken om de Sovjetbevolking van buitenlandse invloeden te isoleren. Tijdens de
Spelen waren de toeristen en bezoekers vrijwel volledig geïsoleerd geweest van de lokale
bevolking.378 De Sovjetpropaganda was er om die reden uitzonderlijk goed in geslaagd om de boycot
als een sportthema te behandelen, waardoor Afghanistan en de dissidenten geheel niet ter sprake
kwamen. De genuanceerde protestvormen van de deelnemende Westerse teams is de gemiddelde
Rus eveneens ontgaan. De Sovjettelevisie wist alle protestelementen goed te verdoezelen en het
effect van de Westerse alternatieve maatregelen te minimaliseren.379
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conclusie
Op 19 mei besloot het NOC om een Nederlandse afvaardiging naar de Spelen van Moskou te sturen.
Ondanks de wens van de Tweede Kamer, de regering en de mensenrechtenbeweging besloot de
meerderheid van de NOC-leden dat de mensenrechtenargumenten niet opwogen tegen het belang
van sport en sporters.
Het debat in Nederland rondom de Spelen was gedurende de laatste maanden voor de
Spelen steeds meer in de schaduw komen te staan van de Amerikaanse lobby. De inval in
Afghanistan lag ten grondslag aan de felle campagne die door Carter werd gevoerd. De Nederlandse
regering wekte in de nationale media de indruk dat de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie het
belangrijkste motief was achter het regeringsstandpunt. Nederlandse vertegenwoordigers spraken
tijdens buitenlandse ontmoetingen echter met geen woord over de mensenrechtencomponent
achter het Nederlands standpunt. De Nederlandse medewerking aan de organisatie van Tegenspelen
was kenmerkend voor de pro-Amerikaanse koers van het kabinet-Van Agt. De pro-Amerikaanse
houding speelde een belangrijke rol bij de afweging van de Nederlandse regering van de Nederlandse
regering leek daarmee de belangrijkste factor voor de proboycot houding van de Nederlandse
regering.
De rol van mensenrechtenbeweging was gedurende de laatste maanden publiekelijk vrijwel
uitgespeeld. Achter de schermen ging de lobby echter onverminderd door en wist de
mensenrechtenbeweging het standpunt van Kamerleden te beïnvloeden. Zo lieten Tweede
Kamerleden en leden van het kabinet-Van Agt zich door leden van het COSEM consulteren in aanloop
naar belangrijke debatten en besluiten. Op die manier droeg de mensenrechtenbeweging bij aan de
prominente plaats van de Olympische Spelen op de nationale politieke agenda. De onderlinge
verdeeldheid binnen het actiecomité had er echter toe geleid dat de zichtbare inzet beperkt bleef tot
de organisatie van een tweedaagse internationale conferentie. Tijdens deze bijeenkomst bleek
wederom dat de discussie rondom de boycot het debat binnen de gelederen van het COSEM
domineerde. Deze discussie binnen het COSEM zorgde ervoor dat individuen binnen het actiecomité,
zoals Van Thijn, hun eigen weg gingen. Het NOC wist - ondanks de felle discussie rondom de Spelen een eigen koers te varen, die achteraf bezien, in het licht van de post-Olympische analyses, wellicht
de beste was.
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Conclusie
De toespitsing op de mensenrechtenbeweging rondom de Olympische Spelen van Moskou 1980
maakt de in dit onderzoek aangeduide spanning tussen de elementen macht en belang enerzijds en
idealisme anderzijds nog pregnanter. Deze scriptie beoogde een bijdrage te leveren aan de vraag
naar

de

ontwikkeling,

speelruimte,

mogelijkheden

en

spanningsvelden

van

de

mensenrechtenbeweging rondom de Olympische Spelen van 1980 aan de hand van de inzet,
effectiviteit en continuïteit. De mensenrechtenbeweging in Nederland, onder leiding van het Comité
Olympische Spelen en Mensenrechten, slaagde er een aantal maal in om een brede maatschappelijke
discussie op gang te brengen. Deze brede maatschappelijke discussies leidden desondanks niet tot
het plaatsen van de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie op de agenda van de internationale
diplomatie.
Gedurende de jaren zeventig was het aantal niet-statelijke actoren binnen het internationale
diplomatieke speelveld toegenomen. De opkomst van niet-statelijke actoren had ervoor gezorgd dat
de rol van sport en sportevenementen verder was versterkt. De grote omvang van de
mensenrechtenbeweging in Nederland, rondom de Spelen van Moskou, gaf de mogelijkheid om
politieke invloed uit te oefenen op de Nederlandse diplomatie. Hoewel de zichtbaarheid van de
mensenrechtenbeweging in aanloop naar de Spelen groot was, kan geconcludeerd worden dat de
Nederlandse diplomatie niet tot nauwelijks werd beïnvloed.
In overeenstemming met de tijdgeest, die werd gekenmerkt door de overgang van détente
naar een periode waarin de spanningen tussen beide machtsblokken herleefden, werd het debat
gedomineerd door zowel ideologische als realistische motieven. De mensenrechtenbeweging kreeg
binnen het Westerse diplomatieke speelveld te maken met een sterke lobby voor een Olympische
boycot op basis van realistische motieven. De mensenrechtenbeweging in Nederland had zich in april
1979 nadrukkelijk uitgesproken vóór een dialoog en tegen een boycot. De mensenrechtenbeweging
wilde de Spelen gebruiken om de mensenrechtendialoog met de Sovjet-autoriteiten te bevorderen.
In aanloop naar de Spelen bleek het nastreven van een dialoog en het uitoefenen van politieke
invloed door de mensenrechtenbeweging, binnen het nationale en internationale politieke
spanningsveld, een moeilijk opgave.
Het enthousiasme in Nederland om de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie aan de kaak
te stellen, naar aanleiding van de Spelen, was groot. Zo bleek tijdens de oprichtingsbijeenkomst van
het COSEM in mei 1979, waarbij vele vooraanstaande en prominente Nederlanders vrijwel allemaal
gehoor gaven aan het verzoek van het actiecomité om hun initiatief te steunen. De steun voor het
actiecomité zou een half jaar voor de Spelen echter zo goed als helemaal zijn verdwenen. Het COSEM
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zou in de laatste maanden voor de Spelen blijven functioneren en bestaan door de inspanningen van
enkele kernleden, waaronder Van Thijn. Onderlinge verdeeldheid over de boycot, de gewijzigde
internationale omstandigheden, verschillende verwachtingen en het gebrek aan daadkracht binnen
het actiecomité lagen ten grondslag aan deze ontwikkeling.
In de periode van april tot oktober 1979 was de mensenrechtenbeweging erin geslaagd om
grote hoeveelheden media-aandacht te generen, waarmee een brede maatschappelijke discussie
werd bevorderd. De media-aandacht werd echter gekenmerkt door korte pieken en lange
‘radiostiltes’. De mensenrechtenbeweging bleek niet in staat om de publieke aandacht voor de
mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie, naar aanleiding van de Spelen, vast te houden. Veelal was
de mensenrechtenbeweging indirect verantwoordelijk voor de media-aandacht. Het waren met
name de reacties op handelingen of plannen van de mensenrechtenbeweging, die media-aandacht
genereerden. Zo werd er door Sovjet-autoriteiten enkele malen stevige kritiek geuit op het werk van
het COSEM. Verder was er grote verontwaardiging binnen de Nederlandse sportwereld over de
plannen van de mensenrechtenbeweging en dat leidde meerdere malen tot een publiekelijk debat.
Concluderend kan worden gesteld dat er bij de mensenrechtenbeweging meer sprake was van
‘reactie’ dan van ‘actie’ en bovendien zou deze houding in aanloop naar de Spelen verder toenemen.
Als er gekeken wordt naar de inzet van de mensenrechtenbeweging, dan werden er met
name vele initiatieven ontplooid tot oktober 1979. De inzet bestond met name uit het ter sprake
brengen van de situatie rondom dissidenten in de Sovjet-Unie in de Nederlandse media en het
opstartten van campagnes om de dialoog met de Sovjet-autoriteiten te bevorderen. Vanaf oktober
1979, tot aan de vooravond van de Olympische Spelen, zou de inzet van de mensenrechtenbeweging
met name tot achter de schermen van het diplomatieke speelveld beperkt blijven.
Het debat rondom de Spelen zou in januari 1980 in een stroomversnelling raken door de
inval van Sovjet-troepen in Afghanistan en de arrestatie en verbanning van Sacharov. De
mensenrechtenbeweging trachtte de Spelen op de agenda van de internationale diplomatie te
plaatsen, maar hoewel de inval van Sovjet-troepen in Afghanistan in december 1979 daarin slaagde,
bleek deze ontwikkeling ongunstig voor de mensenrechtenbeweging. De inval in Afghanistan was
koren op de molen voor de internationale beleidsmakers, die streefden naar een boycot van de
Spelen van Moskou. De Amerikaanse boycotlobby, onder leiding van Carter, zou grote gevolgen
hebben voor het debat rondom de Spelen. De houding van de Verenigde Staten bepaalde in grote
mate het standpunt van veel Westerse overheden. Het pro-Amerikaanse kabinet-Van Agt verklaarde
ook vrijwel direct het boycotinitiatief van Carter te zullen steunen. Op die manier leek niet idealisme
maar Koude Oorlogspolitiek ten grondslag te liggen aan het Nederlandse regeringsstandpunt ten
aanzien van de Spelen. Publiekelijk zou de Nederlandse regering haar koers echter wijzigen naar
aanleiding van de arrestatie en verbanning van Sacharov. Achter de schermen werd, blijkens de
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steun aan de organisatie van Carter’s alternatieve Spelen, de Amerikaanse boycot onverminderd
gesteund.
De arrestatie van Sacharov zou de perfecte katalysator voor de mensenrechtenbeweging zijn
geweest, indien de mensenrechtenbeweging in januari 1980 nog op goede voet had gestaan met de
sportwereld en het debat over de boycot het comité niet had doen splijten. Het comité was erin
geslaagd om na felle interne discussies, in oktober 1979, over de boycot en de deelname van ZuidAfrikaanse deelnemers aan de Paralympics, de indruk te wekken dat ‘de boel bij elkaar was
gehouden’. In werkelijkheid was het actiecomité niet meer in staat om als geheel haar koers ten
aanzien van een boycot te wijzigen en zodoende het imago van ‘tandeloze tijger’ te ontkrachten.
Deze factoren waren van grote invloed op de continuïteit van het actiecomité. Tijdens de
oprichting van het comité werd er gestreefd naar een Comité Olympische Spelen en Mensenrechten,
dat zich niet louter op één Olympiade zou richten. Zoals hierboven beschreven zou het actiecomité
als geheel de Spelen van Moskou niet halen. Binnen het actiecomité constateerden de kernleden,
waaronder Van Thijn, dat elke Spelen afzonderlijk een eigen aanpak vereiste en het om die reden
niet wenselijk was om een algemeen Comité Olympische Spelen en Mensenrechten op te zetten.
Partijbelangen binnen het actiecomité zorgden er verder voor dat het actiecomité door
compromissen dreigde te worden ondermijnd. Deze ontwikkeling bleek onomkeerbaar. Verschillende
belangen, verwachtingen en de verdeeldheid binnen het comité ondermijnde de continuïteit en het
comité zou zodoende een stille dood sterven.
In hoeverre heeft de inzet van het COSEM politieke invloed gehad op de Nederlandse
diplomatie? Wat was de impact van de mensenrechtenbeweging? Als de effectiviteit wordt
beoordeeld op basis van de verwachtingen die door de mensenrechtenbeweging werden geschapen
moet er geconcludeerd worden dat de impact klein was. Van de acht doelstellingen, die werden
gedeponeerd tijdens de oprichting van het COSEM en de campagne van Amnesty International om
250 dissidenten vrij te krijgen, werden er drie gehaald. Zo slaagde het COSEM er in om aandacht te
vragen

voor

dissidenten

in

de

Sovjet-Unie,

wist

het

COSEM

informatie

over

de

mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie aan het Nederlandse publiek te verstrekken en slaagde het
COSEM erin om politieke invloed uit te oefenen op zowel Tweede Kamerleden als enkele leden van
het kabinet-Van Agt. Tegenover de drie behaalde doelstellingen kunnen een aantal doelstellingen
genoemd worden die niet werden gehaald.
Zo slaagde de mensenrechtenbeweging er niet in om samenwerking met andere
internationale organisaties of buitenlandse equivalenten tot stand te brengen. Het in
overeenstemming brengen van Sovjetpolitiek met betrekking tot de mensenrechten, zoals
vastgelegd in de Helsinki-akkoorden, werd ook niet bereikt. De Sovjet-autoriteiten stonden verder
uiterst vijandig tegenover het initiatief van de mensenrechtenbeweging en om die reden was het
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onmogelijk om met Sovjet-autoriteiten of andere organisaties of personen in de Sovjet-Unie samen
te werken. De mensenrechtenbeweging bleek niet in staat om de mensenrechtensituatie in de
Sovjet-Unie, naar aanleiding van de Spelen, op de agenda van de internationale diplomatieke arena
te plaatsen.
De mensenrechtenbeweging slaagde erin om de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie op
de nationale politieke agenda te plaatsen. De brede maatschappelijke discussie dwong, met name na
de arrestatie van Sacharov, Tweede Kamerleden en leden van het kabinet-Van Agt om een standpunt
in te nemen. De mensenrechtenbeweging had een grote impact op de publieke opinie. De arrestatie
en verbanning van Sacharov had veel effect op de publieke opinie in Nederland, bleek uit
opiniepeilingen waarin een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor een boycot van de
Spelen was op basis van ideologische motieven. Ondanks de impact van de mensenrechtenbeweging
mocht de publieke steun voor een krachtige Nederlandse reactie op het mensenrechtenbeleid van de
Sovjet-Unie niet baten.
Tweede Kamerleden en de mensenrechtenbeweging drongen er beide bij zowel de regering
als het NOC op aan om geen Nederlandse deelnemers naar Moskou te sturen. De regering steunde,
ongeacht het motief, het initiatief van Tweede Kamerleden en de mensenrechtenbeweging, maar
had geen enkele bevoegdheid om dit af te kunnen dwingen. De Nederlandse sportwereld had zich
vanaf de oprichting van het COSEM verzet tegen politieke invloeden rondom de Spelen van Moskou.
Westerse NOC’s hadden wel alternatieve symbolische maatregelen genomen om te voorkomen dat
deelname als steun aan het mensenrechtenbeleid kon worden beschouwd. Het NOC motiveerde de
beslissing verder door te wijzen op het belang van de dialoog met de Sovjet-autoriteiten. De dialoog,
een instrument waarin de Nederlandse regering en de mensenrechtenbeweging niet meer
geloofden. Het NOC wilde sport vrijwaren van politieke invloeden en hierbij zal de herinnering aan de
mislukt Nederlandse boycot van de Spelen van Melbourne een rol hebben gespeeld. De lobby van de
regering, Tweede Kamerleden en de mensenrechtenbeweging had niet geleid tot een boycot, maar
had een bijdrage geleverd aan het nemen van alternatieve maatregelen door Westerse NOC’s.
Westerse NOC’s zouden deelnemen aan de Spelen onder de Olympische vlag en namens het
nationaal Olympisch comité. De Sovjetpropaganda zorgde er echter voor dat de alternatieve
maatregelen bijna volledig zijn voorbijgegaan aan de kijker. Het voorbijgaan van de Westerse acties
aan de Sovjetbevolking, waaronder ook de acties van mensenrechtenbeweging in aanloop naar de
Spelen, zegt veel over de mogelijkheid van de Sovjet-Unie om in die periode invloeden van buitenaf
tegen te houden. De macht van de Sovjet-Unie om de Sovjetbevolking te isoleren van Westerse
invloeden laat zien hoe moeilijk het was voor de mensenrechtenbeweging om haar doelstellingen te
bereiken. In Nederland werd er een brede maatschappelijke discussie gevoerd, terwijl de
Sovjetbevolking zich nergens van bewust was.
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De mensenrechtenbeweging was in staat gebleken om door middel van het genereren van
media-aandacht een breed publiek te bereiken en daarmee het beleid van klassieke nationale
beleidsbepalers te beïnvloeden, maar het beïnvloeden van internationale beleidsbepalers of Sovjetautoriteiten was vrijwel onmogelijk gebleken. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat de
mensenrechtenbeweging toentertijd nog in de kinderschoenen stond. De rol van niet-statelijke
actoren op het internationale diplomatieke speelveld was gedurende de jaren zeventig weliswaar
toegenomen, maar niet-statelijke actoren waren nog niet in staat om op effectieve wijze de
Olympische Spelen op de agenda van de internationale diplomatie te plaatsen.
De Olympische Spelen van Moskou in 1980 waren de eerste Spelen die door de
mensenrechtenbeweging werden aangegrepen om het thema mensenrechten op de agenda van de
internationale diplomatie te plaatsen. Om die reden zou het interessant zijn om in navolging van dit
onderzoek de mensenrechtenbeweging rondom recentere Spelen, zoals Beijing, te analyseren. Meer
onderzoeken zou de mogelijkheid bieden tot vergelijkend onderzoek en de resultaten zouden een
bijdrage kunnen leveren aan de discussie over de effectiviteit van de mensenrechtenbeweging
rondom Olympische Spelen. De Spelen van Moskou hebben aangetoond dat de Olympische Spelen
een effectief instrument zijn om het thema mensenrechten onder de aandacht van een breed
publiek te brengen, maar niet om het thema mensenrechten op de agenda van de internationale
diplomatie te plaatsen.
De Spelen van Moskou waren de meest politieke Spelen uit de twintigste eeuw en werden
door vijfenzestig landen geboycot, waarmee de Spelen werden gedevalueerd tot een ‘Oost-Europees
onderonsje’. De grootschalige boycot had de glans van de Spelen ontnomen. Uit de post-Olympische
analyses van zowel Amerikaanse als Nederlandse beleidsmakers, bleek dat de boycot niet het
gewenst effect had gehad. De impact van de boycot heeft niet aangetoond dat de Olympische Spelen
een effectief instrument van buitenlandse politiek zijn, maar hebben ook geen bijdrage geleverd aan
hetgeen Pierre de Coubertin in 1896 voor ogen had: “Increasing friendly understanding among
nations”.380
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