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I. ACTIVITEITEN VAN BUlTEIfLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN-- =

SCBEBPVAART EN INLICBTINGENACTIVITEIT

. DQ. i~ekkends groei van as SOlJJjetzwussische hand8lsscheepvaart die
in de afgeZopen decennia heeft pZaatsgevonden, 1;;rekt de Zaatste jaraen
grote aandach»,

In verschil1,ende rNesterse Zanden hebben redereverenigingen zich tot
hun regering gewend, teneinds u:lting te geven aan hun bezorgdheid over
de lJ1i,jSB 1.l1aaZ'Op as snel groeiende en in bJaZiteit toenemende SOlJJjetruä
Bische koopvaardi,jvZoot het seevervoer van en naar de SOlJJjet-Unie mono«
poZiseert en sich door midJisl van dumping van tal"ieven binnend.ringt in
de fl7estersB t.1aa2'Mute.

~t sijn er in een aantal rNesterse Zanden over deae eaak: vragen
gesteld in het Parlsment en is dese 7GJestie mede aanZeiding gB1l7eBSt tot
het bee lu:lt van de EuropesB Corrm(,sBie as seevaart onde» het 1JJe1'kings
gebiBd van as EEG te brengen•

.Bij a'Lle pub'Liciteit die de groei van de Sor.rJjetruesische koopvaardij
momsntee'L latijgt~ 1JJordt echter aneen aandacht geschonken aan ht1t nega
tieve Bffect op de 1JJerkgeZegenheid bij rNestersB bea:z.ijven en het gevaar
dat het Westen, voor wt betreft het ve:ztVOer over eee, op Zangere ter
mijn, afho:nk.eZi:jk zou kunnen ~rdsn van de S01JJjet-Unie.

Weinig aandacht latijgt het feit, dat de Russen hun hand8'Lsschespvaart
ook voor aonepiratieve doeleinden pZègen ts gebruiken en dat as groeien
de ()I'fIT)a,7JIJ daarvan asrha'Lve een vergroting betskent van de conspimtieve
mogeZi;jkheden van de SOIJ1jetzwussische inLichtingendiensten.

De groei van de Sowje~-handelsscheepvaar~en de toegenomen aanwezigheid van
Sowjets in Nederland

Bij zijn ambtsaanvaarding als premier van de USSR in 1955 gaf CHROESJTSJOV

te kennen de waarde van een vloot niet hoger te schatten dan haar gewicht in

ijzer.

In de periode van ruim twintig jaar die ligt tussen deze ~itspraak en

het heden, is men in Moskou op dit punt echter radi~aal van gedachten veranderd

en hebben de Russen hun vloten op spectaculaire wijze uitgebreid. De Sowjet

russische visserijvloot en de vloot van onderzoekingsschepen zijn thans de

grootste ter wereld. De vloot van onderzoekingsschepen is zelfs groter dan de

soortgelijke vloten van de overige landen ter wereld tezamen. De Sowjetrussi

ache aarine maakte voorts een dusdanige groei door, dat zij momenteel drieaaal

zoveel oppervlakte-schepen en viermaal zoveel onderzeeboten telt als de marine

van de Verenigde Staten. De Sowjet-handelsvloot tenslotte. waarover het hier

verder zal gaan. klom, wat haar omvang betreft. in twintig jaar van de drie en
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twintigste naar de zesde plaats op de wereldranglijst, met dien verstande dat

zij met betrekking tot het traditionele vervoer van stukgoederen thans de

grootste ter wereld is.

De groei van deze handelsvloot, die momenteel ongeveer twintig miljoen

ton telt, is hiermee echter nog'niet ten einde. In het lopende vijfjarenplan,

dat geldt voor de periode 1978 - 1980 wordt, naast een verbetering van de

havenfaciliteiten in de Sowjet-Unie, een groei van de handelsvloot nagestreefd

met ongeveer 66n miljoen ton per jaar. Deze toename zal voor een belangrijk

deel betrekking hebben op de vloten van container-vaartuigen en zogenaamde

"roll-on/ro11-off schepen", die volgens het plan respectievelijk honderd en
re.

honderdvijftig procent in omvang zullen moeten stijgen.

Uet is vooral deze voorgenomen uitbreiding van de Sowjetrussische han

delsvloot, die in kringen van westerse reders verontrusting heeft doen ont

staan.

Uet vervoer over zee tussen de Sowjet-Unie en de belangrijkste westerse

landen vindt reeds voor meer dan zeventig procent plaats met Russische schepen.

Dit 1s het gevolg van het feit dat. de Russische staatshandelsorganisaties het

goederenvervoer de facto reserveren voor Sowjetschepen.

Daarnaast hebben de Sowjets zich door aiddel van dumping van tarieven

(prijsonderbiedingen tot veertig procent zijn bekend) weten binnen te dringen

in het scheepvaartverkeer tussen de westerse landen onderling.

Een en ander heeft er toe geleid dat zij binnen een opvallend kort tijds

bestek zeven procent van het Westeuropese zeeverkeer en acht procent van het

zeevervoer tussen West-Europa en de Verenigde Staten in handen hebben weten te

krijgen. De voorgenomen uitbreiding van de handelsvloot zal deze percentages

nog verder doen stijgen, omdat de beoogde groei verhoudingsgewijs groter is

dan de te verwachten toename van de bui teDlandse handel van de Sowjet-Unie.

Een lichtpuntje bij dit alles is echter dat men van Sowjetzijde recente

lijk, als gevolg van de dreiging van westerse zijde met wettelijke maatregelen

tegen hun oneerlijke concurrentiemethoden, toelating heeft verzocht tot een

aantal conferences (combinaties van lijndienstrederijen, die gezamenlijk alge

meen bindende vrachttarieven en vaarroutes opstellen en toezicht houden op de

~aleving daarvan). Of dit ook tot bevredigende resultaten zal leiden valt

echter nog te bezien. In westerse rederskringen is men daar niet gerust op.



3

D. reden waarom de Sowjet-Unie zich met betrekking tot de uitbreiding

van de handelsvloot zulke geweldile· inspanningen getroost, is voornamelijk

,elegen in het feit, dat de handel.sche.pvaart voor haar één van de weinige

IIOgelijkheclen vonat oa e.n d••l van de grote tekorten op de b.talingsbalans

w.g te w.rk.n. Dez. tekorten ontstaan door de noodzakelijke invoer van

"esterse technologie, waartegenover, ondanks het s,.steea van coap.nsatie

transacties, onvoldoend. uitvo.r staat.

Daarnaast sp.len echter .ven.ens .ilitair-strategische arguaenten

een rol.

Ve.lb.tekenend is in dit verband e.n opllerking van d. opp.rbevel-

hebber van de Sowjetrussisch. aarin. , , die d. rode

hand.lsvloot de "vi.rd. ara van de defensi. en de rechterarm van de zee

macht" no_te

~_~!L8!2!-8!_!!!!!!!ë!!!L!!!..!2!~!!!..!!_!~!!!~

De g.schetste gro.i van de Sowjet handelsscheepvaart heeft ook effec

ten g.had in Bederland.

K.t de groei van d. rode koopvaardijvloot steeg ook het aantal

Sowjet schepen .n daarae. het aantal Sowjet zeelieden, dat BederlaDdse

havens aando.t. Ons land w.rd nog iJl h.t midden van de jaren z.stil door

slechts onaeve.r vierhonderd Sowjet schepen bezocht. Thans. zijn dit er bij

b.nadering reeds aeer dan zestienhond.rd p.r jaar.

Ruia dertieDhoDderd daarvan bezoek.n het Hieuw. Waterw.ggebied. D.

resterende driehonderd hebben Amsterdaa, Delfzijl, Terneuzen en Vlissingen

als plaats van b••t ....iq.

De Sowjet koopvaardijschepen hebben gea1ddeld dertig tot veertig

beaaDD1ngsleden aan boord en blijven gewoonlijk vijf dagen in hUIl aanlec

haven. Dit betekent voor de stad Rotterd.., dat daar dagelijks tussen de

vierhonderdvijftil en zeshonderd RU8sische zeelieden vertoeven. Deze sche

pelingen aOlen zich op vertoon van hun zeeaansboekje, dU8 zonder dat zij .

over een visua beschikken, vrijelijk in de stad bewegen.

Aasterdaa heeft geaiddeld vijftig tot honderd Rus.ische zeelieden

per dag biDDen haar gebied.

Behalve een toeneming van het aantal Sowjet schepen en zeelieden

in de Hederlandse havens, heeft de groei van de rode handelsvloot tot
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eevole gehad, da't de Sowje'ts in Nederland een scheepvaar'tvertegemroordieer

kregen, hier te lande waloreanisatie. sticht'ten en aanhoudend pogingen

doen in Rotterdam een couulaat geopend te krijgen.

Gezien het feit, dat he't vooral de permanente ves'tig1ngen zijn

waarvan de Sowje'trussische iDlich'tingeDdieu'ten eebruik plegen 'te maken,

zal op deze zaken wa't ui'tgebreider ingegaan worden.

In 1953, 'toen de ontplooiing van de Sowje't handel.scheepvaart ges'talte

beeon 'te krijgen, zond MDRFLOT, het Al-Unie Kini.'terie van de Sowjetrussische

koopvaardij, na verkreeen toestemming van de Nederlandse regering, een permanente

verteceuwoordiger naar ons land. Sedert 1969 is dit een medewerker van SOVINFLOT,

een IDRFLOT-oreanisatie, die ondermeer tot taak heeft in het buitenland voor

Sowjetrussische rederijen op te 'treden als eeneraal-agent. Dat wil zeegen, dat

zij, door middel van eigen vestigingen of het verlenen van scheepsagenturen aan

lokale scheepvaartbedrijven, voor Sowjet schepen buiten de Sowjet-Unie het con

tr61e-, stuwadoors- en cargadoorswerk moet uitvoeren of laat verrichten.
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Daarnaast is er in Nederland gedur.nde een aantal jaren twe...al een vertegen

woordiger van .en andere dochterorganisatie van MORPLOT, te weten SOVPRAKRT,

w.rkzaam geweeat. SOVFftAKBT is een MORPLOT-onderdeel, dat me.r specifiek is

b.laat m.t het in het buit.nland verrichten of laten v.rrichten van cargadoors

werkzaamheden ten behoeve van Sowjet tankers en "trUlp" schepen (schepen die

niet in een lijndienst varen) •

.Een volgende stap om in ons land vaate voet aan de grond te krijgen, was

de poging een Nederlands-Russische "joint-venture" voor de behandeling van

Sowjet schepen in Nederlandse havena op te richten.

In 1989, vrijw.l onmiddellijk na de komst van een SOVINFLOT-vertegeDWOOr

diger naar Nederland, werd de H.V. PAKIIOED b.naderd met bet voorstel gezaaeDlijk

.en scheepvaartbedrijf te stichten. De N.derlandse onderneaing, di. re.ds sedert'

het begin van de vijftiger jaren voor d. havens van Rott.rd.. de scheepsagentuur

van IIOR!'LO'1' bezat, voe1d. hier echt.r niets voor. De Russen wilden namelijk voor

vijfenz.v.ntig procent particip.r.n in het aandelenkapitaal van het nieuw t.

varaan bedrijf.

In de loop van 1970/1971 traden de Russen daarom in onderhandeling ••t

een ti.ntal ander. Nederlandse sch.epvaartonderneming.n teneinde te komen tot de

oprichting van een g....nschappe1ijk bedrijf onder Sowj.t contr&le. Voorwaarde

daarbij was st.eds, dat het betrokken bedrijf zou trachten van de Ned.r1andse

overheid toestemming t. verkrijg.n voor de toelating en het verblijf hier te

lande van een aantal Sowjet functionarissen bij d. op t. richten joint ventur••

All. b.spreking.n liepen echter op ni.ts uit, voornaaelijk als gevolg van het

r.strictieve b.leid van d. N.derlandse overheid .et betrekking tot de toelating

van SOWJETS in ons land . (zie hieronder)·

Ha deze atslukte pogingen beslot.n de Russen in 1972 in de Maasstad een

zelfstandig filiaal te vestigen van de B.1giscb-Sowjetrussische joint-venture,

TRAlfS WORLD MARINE AGENCY' COJIPANY N.V. (hierna te noemen T. W.11.) •

T.W,U, werd aedio 1989 in Antwerpen opgericht. Van Be1gischse zijde

n..en een tw.etal kleine NV's en de onlangs overleden heer de.l.

Van sowjet zijde zijn bij bet bedrijf betrokken de organisaties SOVIRFLOT en

SOVFRAKBT, als.ede een aantal rederijen, waaronder de belangrijke BALTIC

STEAKSBIP COMPANY. De Russen bezitten vijfenzeventig procent van de aandelen

en hebben toestemming van de Belgiscbe overheid op het kantoor te Antwerpen

zeven eigen aedewerkers te plaatsen.

De vestiging van het T.W.M.-filiaal te Rotterd.. werd in aaart 1972 in

het Bandelsregister ingeschreven. In september van hetzelfde jaar kondigde

T.W.M.-Rotterd.. in een officiël. publicatie aan als generaal-agent voor alle

in Rotterdam gevestigde Sowjet scheepvaartorganisaties te zullen gaan optreden.
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Alle carladoor."erkz&8llheden zou het bedrijf zelf uitvoeren. De contr&le- en

stuwadoorszaken zouden echter voorshands bij andere scheepvaartondern..inlen

uitbesteed blijven.

In 1914 werd ook in Amaterdaa een zelfstandil filiaal van T.W.M.~

Antwerpen leopend. De taken van deze vestiling waren lelijk aan die van het in

Rotterdam levestilde bedrijf. Voor1:s werden voor de havens van D.lfzijl, Ter

neuzen en Vlissing.n ~ilialen leopend ten kantore van resp.ctievelijk de firma

WI.nmB .n BAllENDS te Delfzijl, AUGUST DB lIBYBll N.V. te Terneuzen en DBEA.

TRANSPORT Mij. te Vlissinlen. Daarnaast he.ft T.W.II.-Rotterd.. in 1915 .en

docht.raaatschappij, TRAMS TALLY B.V.,.oPlericht, belast a.t het verrichten

van con1:r&le-werkz&8llheden aan boord van Ruasische schepen. Tenslott. aag

niet onv.raeld blijven dat de Sowj.ts rec.nt.lijk hebben g.poold in Rott.rd..

• n A.8terd.. joint-ventur.s aan te laan m.t enkele stuwadoors-bedrijven, t.n-
. -

eind. zodo.nde de enile f ..e van de behandel1nc van de sch.pen die zij DOg

.aet.n uitb.steden aan Kederlands. bedrijven, ook in eigen hand te krijlen.

De Ned.rland.e filialen van T.W••• verkeren, in telenstellinl tot het

I.en bij joint-v.ntures ..t een Sowjet meerderheidsdeeln..e doorlaan. h.t Ie

val i., bepaald niet in een noodlijdende .ituati•• De financille resultat.n

van de bedrijven zijn, rekeAiq houd.nd _t de .lechte lanl van zaken in de

.cheepvaart, zeker niet onbevr.dilend te DO..en en bovendien aak.n zij .en

red.lijk. sroei door.

T.".II.-Rotterd.. sloot in 1917 d. boeken af ..t een positi.f saldo van

onc.v.er and.rhalf miljoen SUld.n. De docht.rond.rn-.ing TRANS TALLY ..akte

in hetz.ltde j aar eeD winst van enk.le hoDclerdduiz.nd.n guldens. T.W.11.

Aa8t.rdaa bo.kte .en I.rinl. winst.

De Iro.i van d. Ned.rland.e filial.n van T.W.K. koat tot uitdrukkinl

in d. toenemende omYanl van het per.oneelsb.stand. Beide bedrijv.n b.CODDen

hun be.taan met het overnem.n van ••n aantal ••dewerkers van de firaa'., di.

vóór de oprichtinc van d. Nederlandse filialen van T.W.K. als scheepvaart

ac.nt voor de Sowjets optraden. Dit person.elsbestand is bij T.W.II.-Rotter

d.. iDllidd.ls uitleeroeid tot nelentil ••dewerkers t.rwijl het aantal perso

neelsled.n van d. AII.t.rd.... v.stilinl d. vijftien nadert. TRANS TALLY

biedt 1101lenteel, hoew.l het bedrijf eerst sinds kort b.staat, werk aan on

leveer twintil per.onen. De era.i van T.W.II.-Rotterd.. blijkt ov.rigens ook

uit het feit, dat het bedrijf op dit .oaent wat de carladoors-werkzaamheden

betr.ft, I.rek.nd naar het aantal b.handelde schepen t. Rotterd.., de tweede

plaats inneeat.
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Zoals hierboven reeds is uiteengezet, was de reden voor de oprich

ting van de Nederlandse filialen van T.W.M. de weigering van de Nederlandse

regering hier te lande Russische directeuren toe te laten.

Toch hebben de Sowjets vanaf de oprichting van deze filialen voortdu

rend pogingen in het werk gesteld eigen functionarissen bij de bedrijven ge

plaatst te krijgen. Klaarblijkelijk is men van Sowjet-zijde de mening toegedaa

dat de Nederlandse overheid wel zal toegeven aan deze verlangena, nu men een

aaal voor het voldongen feit i. geplaatst, dat er in Nederland ondernemingen

werkzaam zijn onder direkte contr8le van (in Antwerpen verblijvende) Sowjet

functionarissen. De regering heeft in deze echter onverkort het beleid ge- .

handhaafd dat zij met betrekking tot de toelating van Oostblok-functionaris

sen bij joint-ventures hanteert.

Dit beleid houdt in, dat voor toelating voldaan moet worden aan de

volgende voorwaarden:

a. Ben aanzienlijk Nederlands economisch belang moet gediend zijn met de

aanwezigheid van de joint-venture hier te lande;

b. De werkzaamheden waarvoor de Oostblok-functionaris.en nodig zijn moeten

niet door Nederlands personeel kunnen worden verricht;

c. Bet uitzicht moet bestaan op een normale reciprociteit voor wat betreft

een eventuele Nederlandse vestiging van het bedrijf in het Oostblok.

Bet vasthouden aan dit beleid betekent, dat de Nederlandse regering,

ondanks direkte en indirekte pressie, geen toestemming heeft gegeven Sowjet

directeuren te plaatsen bij T.W.M.-Rotterdam en Amsterdam.

Min of meer in dezelfde periode dat de Russen trachtten een Nederlands

Sowjetrussische joint-venture op scheepvaartgebied op te richten, begonnen

zij, onder verwijzing naar het grote a~tal Sowjet schepelingen dat jaarlijks

de Rotterdamse haven aandoet, pogingen te ondernemen in de Maasstad een con

sulaat-generaal of een consulaat geopend te krijgen. De Nederlandse regering

reageerde echter ook ten aanzien van dit streven afwijzend, daarbij de vol

gende argumenten aanvoerend:

a. Ondanks het grote aantal Sowjet zeelieden in de Rotterd...e haven is het

consulaire werk dat in Rotterdam verricht moet worden, minimaal van

omvang.

b. Deze geringe consulaire werkzaamheden kunnen gemakkelijk worden ver

richt door de consulaire afdeling van de Sowjetrussische Ambassade in

Den Haag, waar bovendien, in verband met de toenemende Sowjet Scheepvaart

op Nederland, reeds een extra medewerker mocht worden geplaatst.
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c. Daarnaast kan de in Nederland aanwezige SOVIKFLOT ver~eleuwoordiler

...i.ten~1e verlenen, wanneer zich met betrekkinl tot Sowjet schepen

of schepeliqen problemen zouden voordoen.

De conspira~ieve mogelijkheden die deze on~ikkelingen de Sowjet inlich
tingendiensten bieden

Zoals in het vorile hoofdstuk is uiteenlezet, manifesteert de toene

mende Sowjetrussische handel.scheepvaar~zich in Nederland op een viertal wij-

.en.

De Nederlandse havena krijgen een voortdurend groeiend aantal Sowjet

schepen en zeelieden op bezoek. Daarnaast is er permanent een Sowjetrussische

scheepvaartverte.enwoordiler in ons land aanwezil. Voorts heeft T•••M., de

Bellisch-Sowjetrussische joint-venture op scheepvaartIebied , hier te lande

een aantal filialen leopend en tenslotte worden voortdurend POliDIen onder

no..n van Sowjet zijde ca in Rotterd_ een consulaat (-leneraal) leopend te

krijlen.

Dit hoofdstuk beziet welke de conspiratieve molelijkheden .ijn van de

Sowjet-inlichtiDlendiensten met betrekkiDl tot elk van de.e aapecten van de aaD

we.ipeid.

Op erom van diverse defector-verklariqen i. koaen vast te staaD, dat

het KGB aan boord VaD ieder Russisch koopvaardijschip, al naar leianI de lrQot

te en de bestemminI 'én of aeer inlichtiqenofficieren en/of agenten heeft.

Raast deze KGB-aedewerkers kuDDen zich aan boord van zo'n schip boven

dien tijdelijk nOl '6n of meer officieren van het GRU (de militaire inlich

tingendienst) bevinden.

KGB-aedewerkers aan boord van koopvaardijschepen hebben lewoonlijk een

tweeledile inlichtinlentaak, te weten een defensieve en een offensieve.

Ret zwaartepunt lilt aeestal op de defensieve werkzaamheden. Het Tweede

Roofddirectoraat van het KGB, dat belast is met de contr&le op Sowjet burlers

en buitenlanders die zich op Sowjet territoir bevinden en dat dus uit dien

hoofde reeds een defenaieve taak heeft, is in eerste instantie verantwoordelijk

voor de Russische schepelinlen.
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Het Ber.te Boofddirectoraat van het KGB, dat tot taak heeft h.t b.drij

ven van conspiratiev. activiteit.n buiten de Sowjet Unie, i. echt.r altijd

.edebekend m.t de identiteit van de op de .chep.n aauw.ziee KGB-officieren en

kan deze KGB'ers, indien het dit nodig oordeelt, via het Tweede Hoofddirecto

raat voor offensi.ve doeleinden g.bruik.n.

De d.fensiev. inlichtinlentaak van de KGB-lDedewerker aan boor.d-·-van

Sowj.t koopvaardij.chep.n o~at h.t volg.nd••

In de eer.te plaats moet hij toezicht houd.n op d•••debemanningsled.n en

. voorkoaen dat zij in W.st.rs. havens dro••en. De KGB'.r ziet er in dit verband

op toe, dat de bemanniqsleden in sroepen pa....i.r.n, de sro.p niet verlaten

en geen contacten aauJmopen met N.derlanders. Overigens mo.t w.l worden opge

merkt, dat het ...enstellen van d. groepen niet tot de verantwoorclelijkheden

behoort van de KGB-medewerk.r, doch tot die van ~. politieke officier. Deze

wordt aangesteld door de CPSU-vertegeawoordigiq in de thuishav.n van het

schip. Tot de to.zichthoudende taak die de KGB'.r .et b.trekkinc tot de beman

nincsleden heeft, behoort voorts de contr4le op de naleving van de regel.,

clie Sowjet ze.lieden verbieden te corresponcleren aet peraonen in het Weat.n,

peraoonlijke bezittingen te verkopen, pornografische lectuur aan te achaffen,

te smokkelen en gekochte 'artikelen .et roeb.ls te betal.n.

Ben volgenel aspect van het defeuiev., in1ichtingemrerk van d. KGB-lDecle

werker aan boorcl van een Sowjet schip ia het toezicht op buitenlandse bezoe

kera van het vaartuig. Dit betreft vooral personen die ambtshalve aan boord

koaen, zoals looc1aen, clouane-per.oneel, leden van de rivierPOlitie, wat.r

klerken, personeel van .tuwadoorsbedrijven en sch••pshand.laren. D. KGB-aede

werker moet voorkomen dat zeelieden worden gerecruteerd door functionarissen

van Westerse inlichtingencliensten, die, naar men van Sowjet zijde aanneemt,

oncler d.ze bezo.ker. schuilgaan.

Tenslotte mo.t cl. KGB-ID.dewerk.r contacten aanknopen .et die bezoekers, die

hij ervan v.rcl.nkt voor e.n Westerse inlichtingendienst te werken. Dit t.neincle

deze diensten uit het oogpunt van contra-spionage te kunnen infiltreren.

D. off.nsiev. inlichtinlentaak van d. KGB-lDeclewerk.r aan boorcl van

Sowj.t schepen OlDvat het volgende.

Ten eerste is de KGB'er, wanneer zijn schip een Westerse haven aan

doet, belast met h.t observeren en fotograferen van havenwerken, industrille
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tutall.tie., olie-op.lasPla.t••n, ku.tverdedisine.werken, radar.yst...n,

.arin.b•••• en Jl&rine.chepen. Ook het verkennen van waterwesen en het kopen

van nauti.che kaarten valt onder deze taak.

Ben tweede aapeet van het offenaieve inlichtinceuwerk i. het recruteren

van in We.ter.e havens werkzame per.onen waaronder diesenen die informatie kun

nen verschaffen omtrent de canc van zaken aan boord van .chepen van de Chine.e

Volkarepubliek en de Verenicde Staten. Bet i. de bedoeline dat deze agenten

inlichtinsen ver.trekken over de bem.nuine, de ladinC, de be.tema1nc en even

tuele bewapeninc van deze schepen.

Daarnaaat lIOet.n &lenten worden cerecruteerd, die aanvullende informa

tie kuDDen leveren over zaken, die de KGB-aedewerker heeft ceob.erveerd en S

fotopoafeerd of die cecevena kuDDen verzamelen die anderszins voor het KGB

intere.sant .ijn.

Ben derde onderdeel van het offensieveiD1ichtineeuwerk i. het onder

steunen van operatie., die in We.terse haven. of de direkte olllevinc daarvan,

worden celeid door aan de wal verblijvende Sowjet inlichtincenofficieren. »e

IGB-medewerker kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij de aan- en afvoer van het

voor de operatie benodigde materiaal.

len vierde facet van het offensieve iD1ichtinceuwerk van een KGB

officier aan boord van een Sowjet schip is tenalotte het verlenen van steun

bij operatie••et illec.l•• Deze .teun kan be.taan uit het behulpzaam zijn bij

het iD- en uit. luizen van illecal. en het onderhouden van contacten ast ill_

cals, die "1D place" zijn.

Speciale vermeldinc behoeft het werk van aan boord van Sowjet p••••

persschepen ceplaat.te KGB-Iledewerkers.

Uit verklarineen van een tweetal van het crui.eschip "ALEKBANDR PUSBKIN"

cedefecteerde Ru••en blijkt, dat de offensieve inlichtincentaak van een KGB'er

.an boord van een passaciersschip in hoofdzaak beperkt is tot talent-spottinc.

Hierbij caat de belancstellinc vooral uit n.ar secretaressen van in

vloedrijke personen, naar eaieranten, ambtenaren, politie-functionarissen in

actieve dienat, cepensioneerde .ilitairen, studenten, juristen en industrlllen.

»e defensieve inlichtineentaak is, n.ar .as worden aancenomen, celijk

aan die van een op een vrachtschip Cepl••t.te KGB'er.
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IllU8~ra~ies van de conspi~a~ieve ac~ivi~ei~en van he~ KGB vormen de

volgende voorbeelden, waarin zowel een deel van de defensieve, als de gehele

offensieve inlich~ingentaakvan KGB-medewerkers aan boord van Sowje~ koopvaar

dijsehepen to~ ui~drukking komen.

Scnrje~ schepelincen hebben, in contac~ met Nederlanders, belangstelling

ge~oond voor personen die in Nederlandse havena ..erkz.....aren. Ui~ hun vra

gen bleek duidelijk, da~ deze belangs~ellinc verband hield .et de defenaieve

~aak van KGB-sehepelincen .et betrekkinc tot het onderkennen en eventueel re

cru~eren van fUD.c~ionar1ssenvan vijandelijke iD1ieh~incendiena~endie Sowjet

schepen ei1 schepelingeD ~ot objec~ van ..erkzaamheid hebben.

Daarna&8~ ..erden ech~er ook vragen ges~eld, die duidden op de offen

sieve inlich~incentaakvan XGB-.edewerkers, welke ..~ zich .eebrengt 4at in

Wes~erse uvena acen~en worden gerecru~eer4, 4ie behulpz... kunnen zijn bij

he~ verzameleD van anderszins D1e~ ~oegankelijke informatie.

Ander. schepelincen verz••lden via informanten gegevens oatren~ haven

ins~allaties, in4us~rille complexen en aar1ne-"~erieel. Di~ ..erk 4ien4e u1~.r

aard ~er onders~eUD1nc van 4e waarschijnlijk belanerijk8~e offenaieve inlich

~ingentaak van KGB-officieren op Sowje~schepen, te ..eten he~ observeren en fo~o

sra:fereD van havenwerken .~c;l. Ui~ 4e vraacs~el11ng kon 4e, overigeD8 voor de hand

liggende conclusie ..orden ge~rokken, da~ di~ soort inlichtingemrerk me4e lle~

voorbereiden van sabotage4aden in ~ijd van oorlog ten doel hee:f~.

De ~ -zaak is een alleszins vermeldenswaardig yoorbee14 van con-

spira~ieve ac~ivi~ei~en van KGB-medewerkers aan boord van Russische schepen,

teaeer daar di~ "n van de ..einig bekende zaken is, waarin "illegal support"

door KGB-opvarenden aan he~ lich~ is gekomen.

L .... een ltGB-aedewerker, die to~ viermaal ~oe als "111egal" een

reis maakte naar D1e~ ~ot het Oos~blok behorende landen om daar inlich~ingen

activi~ei~en ~e bedrijven. Bij twee van zijn reizen begon hij zijn he~elijke

~ocht in de haven van Antwerpen. In 1984 ..erd ~ vana:f he~ Russische

koopvaardijschip "RIJAZAN", ..aar hij ge4urende de gehele zeereis in de hu~

van de gezagvoer4er verborgen had gezeten, te Antwerpen aan land ges.okkeld.

De in Brussel ges~a~ioneerde Sowje~russischevice-consul SB en de scheep

vaartvertegemroord1ger S waren he- daarbij behulpzaam. Tijdens 4eze reis

verbl..:f L enkele dagen in Aas~erd...
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In 1987 kwam ~ opni.uw op h.1Belijk. wijze via Antw.rp.n B.lgii

biDD.n. Ditmaal had hij d. over~ocht u1~ d. Sowj.~-UD1e lemaak~ aan boord van

de koopvaarder "KAllBH81t". Ook nu wa. hij de hele rei. voor de beaanniq v.r

borlen I.houden in het v.rblijf VaD e.n ltGB-offici.r. Bij h.~ VaD boord laan

werd L leholp.n door de eerdercenoead. vice-cOJUlul SB .n .en ander. (i. ,0'

1l8d....rker van d. Sowjetrue.i.che Aabu.ade te Brussel, I • D. rei.

van L eindipe ditmaal echter _t zijn arresta~i. in Zuid Afrika, waar

hij opviel tijdens h.t fotocrafer.n van bepaalde objecten.

Zoal. hi.rbov.n reeda is oPI..rkt kuDDen zich, naut ItGB-IIled....rk.r.,

tijd.lijk ook "n of ••er GRU-offici.ren aan boord van Rus.isch. koopvaardij.ch.

pen b.vind.n.

OIItrent d. iDlichtincentaken van d••e GRU-aedew.rk.rs i. w.iD1C bekend.

In rapport.n wordt ..ldiDl l-.kt VaD Ilob_l c.no..n tw.. cat.cori.b GBU

offici.ren die zich aan boord kuDD.n b.vinden en wordt een ruw••chets.i.c.ven

VaD d. taken in .lk van d••• cateaariein.

In de eerst. plaats zijn er d. GRU-officieren, di. naar .en zou kuDDen

stellen, d••l ui.tmak.n van het vut. persone.lsbestand VaD het GRU. Dez. offi

ci.ren hebben .en all..ene .iD1ichtinlentaak, dat ril z.llen dat zij door II1ddel

VaD diverse inlichtincenwerkzaaaheden 8tratecisch b.lancrijke iDforaatie mo.ten

verzam.len.

Wat nader leconcretiseercl houdt d1t in, dat zij door Ilidd.l VaD waar

neaiqen gelevens moeten vercaren o.tr.nt .chepen, hav~, kustverdedigincs

installaties, radarposten, co.-unicatiestations en personeel VaD W.sterse

aarin••• Tevens moe~en zij de vaarroute. en- schema's zien te achterhalen van

Westerse schep.n die belast zijn aet ond.rz.eboo~b.strijdiDlstaken,en moe~en

zij de vluchtschema's in handen trachten te krijcen van vliectuil.n van land.n,

di. cleel uitaaken van "early-warninc"-sys~..en.

Uit ••n oDlancs bek.nd ceworden affaire blijkt overil.us dat GRU-offi

ci.ren voor h.t v.rzamel.n van de hier bedo.ld. .trat.ci8che informatie ook

I.bruik maken VaD in hav.ns ger.crut••rde ag.n~en.Deze zaak becon in 1974 in

We.t Duitsland. E.n douan.b.ambte di. ambtelijk ook Ru••i.che .chep.n bezocht,

kwam in een vriendschappelijke r.latie t. s~aan tot de kapit.in VaD zo'n schip.

Nadat over en we.r h.rhaald. aalen bezoeken waren afC.l.gd, introduc.erd. d.

kapitein _n boord van zijn schip e.n onb.kende Rus bij de clouan.-..bt.Daar~
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die de douan.... confronteerde .et een copie van een in 1943 (~) door he.

in ~sische krijgsgevangenschap ondertekende verklaring, waarin hij zich

verplichte voor de Sowjetrussische militaire inlichtingendienst te zullen

werkell.

Onder bedreiging van openbaarmaking van deze verklaring eiste de Rus

informatie over ailitaire ladingen aan boord van Amerikaanse schepen en gege

veu over raketbases ell kustverdedigingsiutallaties VaD de We.tdUitse marille.

De Uit 1943 daterende verklaring werd later schriftelijk vernieuwd en de dou

aDe-ambtenaar ontving geld o. een voor het inlichtingeDYerk geschikte foto

camera te kopen.

Voorts lIO..t hij plaatsen zoekell, die als dode brievenbussen zouden

kuIlDen fUllgeren en was er sprake van dat hij tijdens een reis aan boord van

8811 Russisch passagiersschip een opleiding in het inlichtingenwerk zou krijgen.

Toeko_tige ontlloetinaen zouden op den duur in Oost-Berlijn moeten gaan plaats

vinden.

Bind 1978 greep de Westduitse jus'titie evenwel in en kwam er een eind

&all deze spionase-affaire.

De tweede categorie GllU-officieren waarvan sprake is, bestaat Uit Se

specialiseerde ..rine-officieren, die tijdelijk in dieut zijn van het au.

Het betreft hier dikwijls· nog jonae onde~zeeboot-officierenen officieren van

de Hydrografische en de Radio-Technische Dienst. De taak van de onderzeeboot

officieren, die teneinde hun k8Dl'11s en ervaring met betrekking tot navigatie in

kustwateren te vergroten tijdelijk aan boord van koopvaardijschepen varen,

zou .in of meer gelijk zijn aan de alsemene inlichtingentaak van de aU-offi

cieren van de eerste catesorie. De taken van de officieren van de Hydrografische

eD Radio Technische Dienst ZijD daarenteseD beperkt tot hun specialismell.

ZO zijn de hydrografische officiereD belast met karteringswerkzaamheden en heb

ben de radio-techDische officieren tot taak de juiste locatie van radio-stations

op te sporen, alsmede het type van de aldaar gebrUikte apparatuur, de frequeDties

en de roepsignalen vast te stellen.

Sowjetrussische scheepvaartverteleDWOOrdigers in Nederland

In Nederland is sedert 1953 een Sowjetru.sische scheepvaartvertesenwoor

diger werkzaaageweest. GedureDde een aantal jaren hebben zelfs gelijktijdil twee

representanten van de Sowjetkoopvaardij in 011& land verbleven. Deze scheepvaart
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vertecemroorcl1gers zijJ:l zonder 111tzonderinc (verdachte) inlichtingenofficieren

van het KGB.

MORFLOT medewerker P.I. L , de eerste Russische scheepvaartvertegen-

woordiger in ons land, was een kolonel van het ItGB. Zijn opvo1cer A.V.P

wekte gedurende zijn verblijf in Nederland door zijn activiteiten en contacten

..t aDdere inlichtingen-officieren de indruk dat hij tot het ItGB behoorde.

De na P hier te lande geplaatste SOVlxrLOT-vertegeuwoordiger

K.T. P werd door een naar het Westen gedefecteerde Russische inlichtingen-

officier herkend als een medewerker van het KGB.

Ook de vierde Russische scheepvaartvertegeuwoordiger in Nederland

V.P. G kon als een KGB-medewerker ge!dentificeerd worden.

Alle SOVIIQ'LOT-vertegemroorclicers, die nadien naar ons land kw..en,

lieten zich door hun

actiViteiten als ltGB-officieren onderkeunen.

SOVI'RADT-verteceuwoorcl1cer B.It. Et 0' cl1e tecelijk met SOVllO'IDr-

.dewerker V.D. EO, in ou land verbleef, was reeds gedurende een eerdere

plaatsins in B..burg door de Westduitse contra-apionaced1enst als KGB-officier

.eldentificeerd. De.e identificatie werd bevestigd door zijn conspiratieve

activiteiten in Nederland.

)[I 'a opvolcer en tot nu toe laatste SOvnlADT-lledewerker

A.I. Y , ia op grond van zijn cectrqingen en contacten eveneens ingeschat

als behorend tot het KGB.

ItGB-aedewerkers, die onder de delalantel van scheepvaartverte.euwoordicer

naar het Westen koaen, hebben een veelOllVattende iD1ichtincentaak. Ten eerste

hebben zij dezelfde verplichtingen als de aan boord van koopvaardijschepen ge

plaatste KGB-officieren. Zo oefenen zij in Nederlandse have.. toezicht uit op

de DaleVing van regels, die 110eten voorkollen dat Russische zeelieden drossen in

Westerse havens en zijn zij belast met het toezicht op bezoekers van Sowjet

schepen, het identificeren en eventueel recruteren van BVD-qenten in Nederland

se havens, het observeren en fotograferen van havenwerken, het recruteren en

leiden van in de scheepvaart werkende agenten en het verzamelen van gelevens,

die van nut kuDDen zijn bij waloperaties en activiteiten van i11ecals.

Ten tweede hebben de tot het KGB behorende scheepsvaartvertelemroordicers

de opdracht actief te zijn op alle andere terreinen waarop het KGB werkza.. is.

Dit voorzover hun functie in de scheepvaartwereld hen daartoe specifiek 1B de

le1egenheid stelt. Dit houdt iB, dat ItGB-scheepvaartvertelenwoordigers ook
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b.last zijn ••t het toezicht op d. Russische kolonies in de Nederlandse haven

steden en zich daarnaa.t b.zig houden met het verzamelen van JUlita1re, politie

ke, &conoal.ehe en technisch-w.tenschappelijke gegeveDa.

Ket betrekking tot de KGB-.cheepvaartvertegeawoordigers die in Nederland

werkza.. zijn gewee.t was h.t opvallend, dat de ••••t capabelen behoorden tot

SOV1'1UKBT, of later VaD SOVINJ'LOT naar de SOVFJlAXB'1'-organisatie. zijn overgegaan.

Ook het GRU gebruikt de functie van .cheepvaartvertegeawoordig.r ala

d.kmantel voor con.piratiev. activit.iten, zoals 0 ••• gebleken is uit de ver

klaring van een gedefecteerde GRU-officier. Voorts was ••n der legal. re.identen

VaD het GRU in Nederland, V.A. L' " voordien enige jaren al. SOVINJ'LOT-

v.rteg.DWOOrdiger in Parij. w.rkz....

Over de inhoud van de inlichtiqentaak va tot het au b.horende .cheep

vaartv.rt.g.DWOOrc11cer. _val.t w.inig .et .ekerheid t. z.gg.n. Br zijn te weinig

gegevena voorhaden 011 tot een deucdelijke anal,..e t. ko••n. Aannemelijk is

echter, dat de oPdracht van de GRU-.cheepvaartJDedewerker in grote lijnen gelijk

zal zijn aan cl1. van aan boord van Sowj.t .ch.pen geplaatste GKU-officieren aet

eeD alge..ne iD1iehtingentaak. Dat ril zeggen, dat de van het au deel ui taaken

de 8cheepvaartvertegeawoordigers onder .eer belast zullen zijn ..t vi.ueel in

lichtingeDWerk en het verzamelen VaD iJlforaatie betreffende haven., schepen,

per.onen en ...terie.l van .arine. va We.terse landen. Daarnaast zullen zij,

evenals dit bij hun KGB-colleca'. het geval is, ongetwijfeld de verplichting

hebben actief te zijn op alle andere terreinen waarop het GRU plee~ te werken,

indien en voorzover hun functie in de scheepvaart daartoe specifieke aogelijk

heden biedt.

De Nederlandse filialen van de Belgisch-Sowjetrussische joint-venture TWM.

Op erond VaD de ervarincen van de contra-spionagediensten van verschil

lende westerse landen kan worden gesteld, dat het KGB en het GRU de joint

ventures van Sowjetrus.ische staat.handelsorganisaties en westerse particuliere

ondernemingen, globaal genomen op een viertal wijzen plegen te benutten voor

het b.drijven van conspiratieve activiteiten.

Ten eerste gebruiken deze inlichtingendiensten de bij de joint-ventures

voor Sowjet personeel beschikbare arbeidsplaatsen al. cover-functies voor

inlichtingenofficieren. Dezen kunnen, wat hun heiaelijke. bezigheden betreft,

werkzaam zijn op alle - reeds eerder genoemde - terreinen waarop het KGB en het
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GBU CftOOnlijk opereren. Hiervan zijn voorbeelden te geven (men denke slechts

aan de Elorc-affaire) maar zoals in een eerder hoofdstuk is uiteengezet, zijn

er bij de Nederlandse fi11alen van TWM leen Sowjetfunctionariaaen werkza...

De tweede manier waarop de Sowjetruasische inlichtingendienaten gebruik

maken van joint-ventures betreft het uitnodigen van delegaties door deze bedrij

ven. De inlichtincendiensten aaken van deze mogelijkheid gebruik om hun aed_

werkers naar Westerse landen te laten reizen.

Een derde manier waarop KGB en GRU join't-ventures benutten voor conspira

tieve doeleinden betreft het lebruik van de technische faciliteiten van deze

onden.-iqen, zoals cebouwen, auto's, telez en telefoou. Ook de financille

molelijkheden van deze bedrijven kuDDen voor een inlichtincendieut aantrekke

lijk zijn.

Bet door Moskou seweute couulaat(-seneraal) te Rotterdam

Bet KGB en het GRU gebruiken van oudsher functies in Sowjetruasiache

consulaten al. debaDtel voor hun inlichtincen-officieren. Zo heeft het in Den

Raag gevestilde consulaat steeds "n of .eer medewerkers van zowel KGB als aau
onder zijn personeel geteld.

De conspiratieve ~aken van Sowjetruasische inlichtincen-officieren die

in een couulaat werkzaam zijn, kunnen alle terreinen waarop het KGB en het GRU

actief plelen te zijn betreffen.

De iDdruk bestaat echter dat de in een consulaat werkzame inlichtingen

officieren zich met betrekkinl tot hun conapiratieve bezigheden concentreren op

talentspotting, illegal support en inlichtingeuwerk onder leden van de Sowjet

russische kolonie, .et wie zij uit hoofde van hun functie vrij veel contact

hebben. De KGB-couuls zouden daarnaast ook belast zijn .et contra-inlichtinlen

werk en het houden van toezicht op andere leden van de Sowjetrusaische vertegen

woordilinl.

Voorbeelden van heimelijke activiteiten van tot het KGB en het aau beho

rende consuls zijn in ruime mate bekend: sinds 1970 zijn in Groot-Brittannië,

België en Zwitserland in totaal tien consulaire medewerkers persona non grata

verklaard wegens illegale bezilheden.

Het behoeft na het bovenstaande geen betoog, dat wanneer de Nederlandse

regering Moskou toeste_iq zou geven te Rotterd.. een consulaat te openen, dit

voor een belangrijk deel, zo niet leheel, zal worden bemand door lnlichtingen

officieren van het KGB en het GRU.
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Conclusie

Re.uaerend kan ge.teld worden dat de voortdurende en snelle groei van de

Sowjetrussische handels.cheepvaart en de daarmee samellhangende toegenomen aan

wesipeid van Russen in Nederland, voor ons land niet zonder gevaren zijn.

Bnerzijds JIOet rekeJ11ng gehouden worden aet een toename van activiteiten

door Sowjetrussiscb.e inlichtingendiensten, terwijl anderzijds de prij.onder

biedingen een nelatief effect hebben op de concurrentiePO.iti. van onze natio

nal. rederijen.

111 een breder verband VOZ1lt de uitbr.idiq van d. Rus.i.che koopvaardij

vloot voor d.....t.r•• wereld zowel eell .coJlOlI1sche als e.n militaire dreiging.

Voor de Sowj.t-Uni. ls de gro.iend. hand.l.vloot een b.l&DCrijk ill8trument om

haar invloed over d....relds••ill uit t. br.iden. In ..-p.r ti.n jaar tijds heeft

zij al een b.lanarijk aand.el in het z••v.rvoer laDI. d•••••t vital. hand.l.

rout•• kwm.n v.rw.rven.

D. Sowjetl.iders mak.n g.en geheim VaD hUIl ov.rtuiging dat hUIl hand.l.

vloten .en belangrijk. rol zullen .p.len bij de overwiDDi.Dg VaD het .ociali....

Het i. in d.z. cOlltext dat d. .nelle ontwikkeling van de Sowjetrus.i.che koop

vaardij:vloot dient te worden bezien.

lil ••
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ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN=

COIlllUNISTISCHE PARTIJEN IN DE EUROPESE VERKIEZINGEN

Dit artikel, beoogt enkele kanttekeningen te maken bij de
how:J:i,ng van de verschi 1,l,ende EG-CP-en ten aanzien van de
zojuist (7-10 juni) gehouden Europese verkiezingen en ten
opzichte van "Europa" in het a1,gemeen. In hoofdzaak hebben
deze kant-tekeningen betrekking op enerzijds de tegenstel,
l,ingen~ anderzijds de gemeenschappetijke standpunten en
acties van deze partijen rond het thema Europa. Het artikel,
besl,uit met een 1JJ6ezegave en een korte eval,uatie van de
corrrnunistische vez-kiezing8I!esul,taten.

Onderlinge tegens~elliDien

Aanvankelijk hebben de EG-CP-en mogelijk gedacht da~ zij to~ 'én

gemeenschappelijke lijn, neergelegd in een gemeenschappelijk progr.. voor de

Europese verkiezingen zouden kunnen komen. Tijdens enkele bijeenko..~en, me~

name vorig jaar in Luxemburg en Brussel, bleek men he~ ech~er over zo'n pro

gr.. niet eens ~e kunnen worden.

Allereers~ was men het al direc~ over de verkiezingen zelf oneens.

Een aan~al CP-en s~ond (.n s~aat) zo nega~ief ~egenover de EG dat zij hele

maal geen Europese verkiezingen wens~en of, als die er dan ~och moes~en komen,

da~ zij deze alleen wilden aangrijpen voor een an~i-EG-ac~ie. Dat gold voor

de Ierse CP, die aankondigde de verkiezingen ~e zullen boyco~~en, voor de

Engelse CP, die zelf geen kandida~en s~elde maar haar kiezers adviseerde of

nie~ of op an~i-BG-candida~en van Labour te s~emmen en die ~egelijk een

c..pagne voor Engelands ui~~reden uit de EG voerde en voor de Deense CP die

zich evenals de Bngelse opstelde.

Opvallend genoeg viel deze negatieve houding juist waar te nemen bij

de CP-en van de drie landen die pas in een latere fase tot de oorspronkelijke

zes zijn toegetreden. De CP-en van deze laatstgenoemde landen stonden wel

positief tegenover de verkiezingen. Zij beschouwden deze als een gelegenheid

om, zoals het in hun verkiezingsprogr8JDDIa's stond, te strijden voor "een

Europa van de arbeiders, niet van de mul t1nationals", een "Europa van

détente, niet van bewapeningsprogr....'s". De EG is voor deze partijen een

gegeven, een "duurz... realiteit".

Keningsverschillen waren en zijn er ook over de geografische uit

breiding van de EG, "n.l. met Griekenland t Spanje en Portugal. Vanuit hun

geheel afwijzende houding tegenover de EG zijn de al genoemde CP-en van

Ierland, Engeland en Denemarken toch al tegen maar naast deze heeft vooral
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de Franse CP (PCF) zich als de meest uitgesproken tegenstandster van een

dergelijke uitbreiding gemanifesteerd. Even uitgesproken vóór is daarentegen

de Italiaanse CP (PCI), die daarbij, behalve van de Belgische, echter nauwe

lijks steun vindt~ De CP-en van de Bondsrepubliek, Luxemburg en Nederland,

houden zich wat dit betreft op een wat negatieve manier op de vlakte.

Min of meer hetzelfde geldt voor de kwestie van de uitbreiding van de

bevoegdheden van de Europese instellingen. Opnieuw is de Italiaanse CP voor

terwijl de rest tegen is, de Belgische CP in bewoordingen die een verandering

van standpunt niet lijken uit te sluiten, de Franse op de scherpst afwijzende

manier.

In het altijd al weinig voor Europese integratie voelende Frankrijk

heeft de PCF een uiterst nationalistische en zelfs chauvinistische verkiezings

camp~gne levoerd. De "uitverkoop", de "vernietiging" , de "uitlevering" van

Frankrijk aan "het Aaerikaans-Westduitse imperialisme". de gelijkstelling van

degenen die nu Westeuropese integratie bepleit~ met hen die in WO 11 met

HITLEK pacteerden, daarJllee sloeg het partijblad "I'Humanité" zijn lezers

voortdurend om de oren. De hele campagne werd trouwens gevoerd onder het

IIOttO: "Frankrijk staat op het spel".

liet haar agitati~ tegenhet "Aaerikaans-Westduitse iimperialisme" vond

en vindt de Franse CP veel navolginl. m.n. bij de Nederlandse CP maar ook

bij de Belgische en de Westduitse, zij het dat die laatste iets meer de na

druk legt op alleen het Amerikaanse imperialisme met zijn militaire en eco

noaische "dictaten" aan de EG.

Hoewel ook de Italiaanse CP haar bedenkingen telen de Aaerikaanse

invloed in West-Europa heeft (men denke aan Washingtons houding inzake com

munistische regeringsdeelname in ltalil) maakt deze partij van dit punt in

verband met Europa veel minder werk dan de Franse. Nederlandse en Bellische

CP. Voorzover de PCI toch beducht is voor een overheersing van de EG door

bepaalde landen, lijkt zij eerder een Frans-Westduitse combinatie te duchten.

Hier is dus duidelijk het Italiaanse nationale belang de achtergrond.

Men kan trouwens constateren dat de EG-eP-en zich eigenlijk alle zeer

nationalistisch tegenover de EG opstellen. Men vindt dat ook wel bij een aan

tal niet-communistische partijen maar het lijkt wel of juist de CP-en de

Europese verkiezingen hebben aanlegrepen om te poseren als de enile. ware

verdedigers van de belangen van de natie tegenover "Brussel". Onnodig te

zeggen dat deze opstelling een gezamenlijke communistische lijn voor Europa

al evenzeer in de weg staat als de andere meningsverschillen, sterker nOl,
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in hoge mate zelfs de achtergrond van die andere meningsverschillen vormt.

Een duidelijke divergentie valt ten slotte ook waar te nemen rond een

punt als samenwerking met niet-communisten. De Italiaanse CP heeft de gedachte

gelanceerd dat binnen het groeiende, nieuwe Europese kader zou moeten worden

geprobeerd tot nieuwe vormen van samenwerking tussen communisten en niet

communisten te komen. De PCI denkt daarbij in eerste instantie aan samen

werking met socialisten en sociaal-democraten - zij heeft hierover met een

aantal van dergelijke partijen al gesprekken gevoerd - maar hoopt deze samen

werking DOg uit te breiden tot andere "progressieve en democratische" groepen.

Brg Dieuw is dit overigens Diet. Het is in feite het model van het

tthistorisch compromis", dat door de PCI al eerder in en voor de Italiaanse

situatie is ontwikkeld. Men hoeft zich slechts te binnen te brengen hoe

(slecht) de verhouding tussen de Franse CP en de Franse socialisten is om

zich te kuDDen voorstellen dat de PCI' van deze PCI-ideeln niets moet hebben.

Ook op dit punt staan de overige CP-en weer dichter bij de PC!' dan bij de PCI,

met uitzondering van de Engelse en de Deense CP. Deze.adviseerden, zoals al

opgemerkt, hun kiezers op andere partijen te stemmen, de Engelse op Labour,

de Deense op een front waaraan zij overigens zelf candidaten had geleverd.

Hierbij ging het dan we.l, oiadat het doel een anti-EG-actie was, om een samen

werking in het negatieve.

Hoezeer men uiteenloopt mag ten overvloede blijken uit de .ededeling

van de PCI dat zij zichzelf op verschillende punten eerder ziet samenwerken

met niet-c01llllunistische partijen dan met de "zusterpartijen" in het Buropese

parI_ent.

Geaeenschappelijke thema's

Een en ander neemt echter niet weg dat de EG-CP-en m.b.t. Europa ook

een aantal thema's gemeenschappelijk hebben.

Voor alle CP-en is het huidige Europa vooral het Europa van de

multinationals, de industrieb&rOnnen, het grootkapitaal, de bewapeningsindus

trie, kwade machten die "de huidige kapitalistische crisis afwentelen op de

arbeiders", die een "afbraakpolitiek" voeren (men denke aan de saneringspro

blematiek in bepaalde industrietakken) om "hun winsten veilig te stellen".
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Boewel de CP-en uiteenlopende denkbeelden kunnen hebben over wat

hiertegen nu concreet gedaan moet worden (zie de hierboven genoemde tegen

stellingen) vinden zij elkaar toch steeds in algemene slogans inzake het

"doorbreken van deze kapitalistische politiek" en de noodzaak tot "opbouw

van een socialistisch Europa". Dat een socialistisch Europa zoals de West

duitse CP zich dat voorstelt exact op het Sowjet-model zou zijn gebaseerd,

dat het met het socialistisch Europa van de Franse CP wel eens dezelfde kant

zou kunnen opgaan en dat de Italiaanse CP zich iets voorstelt wat noch het

'én (Sowjetmodel) noch het ander (sociaal-democratie) is, mag voor de buiten

staander een probleem zijn, voor de betreffende CP-en is het dat kennelijk

niet. Zij v~den elkaar steeds weer in deze leuzen.

Een Europa dat kapitalistisch is, is voor deze CP-en niet alleen een

Europa van sociale onrechtvaardigheid maar ook van een bedreigde democratie.

Ir moet dus gestreden worden tegen "de anti-democratische en autoritaire

machtsuitoefening van het grootkapitaal". Ook hier vinden de CP-en elkaar

slechts in algemene leuzen of het moet om iets specifieks als de Westduitse

z.g. "Berufsverbote" gaan, waartegen zij graag gemeenschappelijk te hoop

lopen. Ben derde punt van overeeDko..t betreft de verhouding tot Oost-Europa.

Steeds weer presenteren de EG-CP-en zichzelf als de meest consequente

strijders voor ontspanning tussen Oost en West. Voortdurend eisen zij dat met·

die ontspanning wordt doorgegaan tegen het aan NAVO- en Pentagon-generaals

toegeschreven streven in om door opvoering van de bewapening de détente te

doorkruisen. In dit verband breken zij veelal een lans voor projecten die

Moskou na aan het hart liggen: tot stand brengen van een collectief Europees

veiligheidssysteem (program PCF), streven naar "een Europese landenconferentie

over het gevaar van de tactische atoomwapens met deelnem. van alle staten die

het Akkoord van Bensinki ondertekend hebben" (program CPN).

Een laatste punt waarin de meeste EG-CP-en elkaar vinden (alleen de

anti-EG-partijen, de Engelse, Deense en Ierse CP staan hier apart) is de

conceptie van het neutrale Europa dat zich evenzeer zelfstandig tegenover de

Sowjet-Unie als tegenover de Verenigde Staten opstelt. Het is daarbij wel zo

dat die tweezijdige onafhankelijkheid volgens deze partijen pas bereikt kan

worden als de EG zich meer openstelt in de richting van Oost-Europa en minder

naar de VS. In de woorden van het PCF-program moet er gewerkt worden aan de

onafhankelijkheid van de Gemeenschap tegenover "de hegemonistische politiek

van de VS en de pretenties van dat land om Europa te transformeren .•.••••

tot een regio van het Atlantische rijk ••••• ". Het is overigens opnieuw de

PCI die hieraan een eigen, afwijkende nuancering geeft. Deze partij wil een
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Europa da~ zich "even vriendschappelijk tegenover de VS als ~egen de SU"

ops~elt en dat voortgaat naar "economische en politieke eeDheid, onder het

respecteren van de allianties van elk land". In dit laatste kan men, wanneer

men bedenk~ dat PCI secretaris-generaal zich recent nog eens posi-

tief over Italii's NAVO-lidmaatschap heeft ui~gesproken, een eveneens posi

tieve toespeling op de NAVO zien.

Op te merken valt dat de BG-CP-en me~ de beide laa~stgeno..de punten

duidelijk in het Sowjetstraatje passen. Dat geld~ voor het onafhankelijke

Europa dat in deze conceptie een verero~e Sowjetinvloed zou impliceren. Dat

geldt a for~iori voor het collectieve veiligheidssysteem, de s~rijd tegen de

N-boa e.d., die tenslotte ook progr8Dllllapun~envan Moskou zelf zijn.

Nie~ onvermeld mag blijven da~ he~ Sowje~russische partijdagblad

Prawda recent (24 mei j .1.) ook posi ~ief inging op de algemene th.... ' sinzake

de noodzaak van een democratische en sociale voorui~gang in de EG. lIe~ andere

woorden, de Buropese verkiezingen hebben geen aanleiding gegeven tot pole

mieken tus.en Moskou en de euro-CP-en.

Geaeenschappelijke ac~ies

Naas~ de onderlinge ~egens~ellingen is behalve van gemeenschappelijke

th...'s ook sprake van gemeenschappelijke ac~ies. De al gereleveerde strijd

voor "een democratischer Europa" toeltespi~st op de "Berufsverbote" heef~ al

to~ diverse gezamenlijke manifestaties geleid.

He~zelfde geldt voor allerlei ac~ies op sociaal-economisch gebied

waarbij deDOns~ra~ies e.d. tegen m.n. bedrijfssluitingen en sanering van

hedrijfstakken he~ mees~ opvallen.

Verder zijn er na de hiervoor genoemde misluk~e conferenties in Brussel

en Luxemburg, voortdurend bilaterale contacten ~ussen de partijen geweest met

het oog op de verkiezingen. In de communiqu6's werden dan mees~al de pun~en

waarover men het eens was naar voren gebrach~. Ook tussen de twee tegenvoe~ers,

PC7 en PCI, was er frequent bila~eraal overleg. De ~ee par~ijen organiseer

den zelfs enkele gezamenlijke verkiezing.bijeenkoms~8D.

Communistische verkiezinssresultaten

De verkiezingen voor het Europees parlement leverden de co..unis~en,

min of meer conform de prognoses, 44 zetels op. De communistische fractie

wordt daarmee in groo~te de vierde groep in het parlement, na de socialisten
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(111 zetels), de christen-democraten (107) en de conservatieven (63) en

v66r de liberalen (40), gaullisten (22) en overigen (23 zetels). De com

munistische fractie gaat vrijwel geheel uit Italiaanse en Franse communis

ten bestaan: de PCI bezet 24 en de PCF 19 zetels. Daarbij komt 1 Deense

communist, die via het anti-EG-front aan zijn zetel kwam.

Ter afsluiting kuDDen de volgende algemene opmerkingen worden ge-

maakt.

Over het geheel genomen weken de scores van de CP-en blj deze

Europese verkiezingen weinig af van hun resultaten bij recente nationale

verkiezingen, met uitzondering van die van de Luxemburgs CP, die f9rs

verloor.

Buropese verkiezingen recente nationale verk.

(ltalialUUle CP 30,4 ~ . 29,8

Franse CP 20,57 20,55

Belgische CP 2,7 3,3

Lux. CP 10,5 4,9

Nederl. CP 1,72 1,56

Westduitse CP 0,4 0,3

Ierse, Bngelse, Deense CP deden niet of niet rechtstreeks mee).

Gezien de meningsverschillen ten aanzien van Europa tussen de

Italiaanse en de Franse communisten kan men geen homogeen optredende

communistische fractie in het nieuwe Europese parlement verwachten.

Zoals trouwens al in het oude parlement het geval was, mag men aanne

men, dat de PC!' en PCI zich ook nu regelmatig verschillend zullen op

stellen.

De nu gehouden verkiezingen hebben vooralsnog geen aanleiding

gegeven tot nieuwe ontwikkelingen in de algemene opstelling van de

verschillende EG-CP-en. Ket uitzondering van de PCI blijven zij over

wegend een geheel of gedeeltelijk negatieve houding aannemen. De ver

kiezingsuitslag - een overwinning voor rechts zoals zij het zien 

zal deze houding waarschijnlijk nog versterken.

Te verwachten valt daarom dat de EG-CP-en met betrekking tot

"Europa" eerder hun kracht zullen zoeken in optreden in de eigen nationale

parlementen en in gemeenschappelijke demonstratieve acties dan in het

Europees parlement zelf.
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WORDT DB CPN DEIKlCRATISCHER?

In bepaatde 7aoi.ngen bestaat het gevoe"len dat de CPN zich de laatste
paar jaa:ra onM1<k.eZt tot een ander«, meel' democratische partij. Des
geTJmagd weet men daar echtezt nauJNe lijks a:ztgWTIBnten voor aan te dra
gen en korrrt men niet ve:rdsr dan het signalereen van een paa:ra zoecente
ontrArl1<k.eUngen in de pazrtij~ soat« de po'Litieke uitschakeUng van de·
'IJl'Oegezoe paPtijZeider DE GROOP~ de reetatief wat greoteree openheid~ het
gekoketteere met "eUl'Ocormrunisme" en de toevloed van jonge inte'Llec-
tueZe pa:rti.j'Leden. oonaludeert: in NRC-BandslsbZad van
5 mei. j.'L. dat deze onM1<k.eZingen flOp een geheimzinnige wijze" een
positieve "beeldTJomng" van de partij in de hand heeft getJ'erekt~ die
in feite slechts teruggaat op een oppeZ'V1A1<k.ige "face-Zift~ die voore
al. ligt op het gebied TJan de pubUc reeZations". Als men echtere wat
diepe:r (/%'QJ%ft~ bZijkt voZgens hoe de CPN ondanks haal'
"oppozttunistische politiek" nog steeds a'Z.s "een volgens de beste

,r. preincipes TJan leninisme en sta'Z.inisme te wel'k gaands CP 'tJeztschi'Z.t
van een gBbJone~ demoamtische organisatie".

Najaa:ra 1978 weN in dit 1oüazetaaZoTJeztzicht nog eens uiteengezet hoe
ondemoamtisch de CPN intsI"n nog altijd is geO%'(1aniseeN~ hoe stztak
sij is bZijven vasthouden aan haal' intoZezoante dogma's en hoe ondere
geschikt zij haal' nationa'Le optreden !I1ee2" rmakt aan haal' inte:rnatio
na'ListiBc1zs solidareiteit met de socia'ListiBche Zanden. Kol'tgeZedsn
!I1eN onder de titel. "De CPN en de demoamtie" een eereete hoofdstuk
v002" een niew partijp:rogzram gepub'LiceeN~ dat alsmeest actue'Le
gmadmetere kan geZden VOOzt de mate lUaarein de CPN mge'Lijk in demo
amtische reichting is opgeschoven.

D. achterstand van de·CPN

Dit voorjaar verscheen een eerste "Schets ter voorbereiding van een

hoofdstuk van het partijprograa voor een Nederlandse weg naar het socialis

me". waartoe het 28-ste CPN-congres in januari 1978 de aanzet had gegeven.

Bet blijkt een zo vaag, of beter versluierend verhaal te zijn geworden. dat

"burgerlijke" cOlIIDentatoren er niet lOed raad Dlee weten, maar ook doorge

winterde CPN-kaders er zich aaar moeilijk in blijken te kunnen vinden.

Het stuk laat zich dan ook niet lezen zonder grondige voorkennis van het

marxistisch-leninistisch gedachtengoed. Pas bij gedegen exegese blijkt er

naar de inhoud grote overeenkomst en slechts naar voragevinc en terainologie

opmerkelijk verschil te bestaan met het ontwerp CPN-program van 1952. dat nog

van onverhuld orthodoxe snit was.

Daaraee lijkt de CPN eindelijk serieus lering te hebben getrokken uit

wat er sindsdien in de communistische wereldbeweging is doorgevoerd aan

veranderingen, die vooral de presentatie betroffen. Die veranderincen zijn

niet gering als men zich alleen maar herinnert hoe met name de CPSU-leiding

sedert de jaren vijftig geprobeerd heeft het communisme een humaner aan-
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zien te geven door middel van een opzienbarende destalinisatie en tege

lijkertijd trachtte "de onverzoenlijke klassenstrijd" wat minder krijgs

zuchtig aan te dienen met behulp van een internationale politiek van

"vreedz8llle coëxistentie" en een nationale tactiek van "vreedzame wegen

naar het socialisme". Intussen bleef de communistische pretentie van het

ideologisch gelijk recht overeind, evenals het daaruit voortvloeiende

absolute machtstreven; slechts dienden de nagejaagde doelen in dit ris

kante atoomtijdperk zoveel mogelijk met andere middelen dan oorlog en

geweld te worden bereikt.

Uitgesproken bedoeling van Moskou was "de klassevijand" op een wat

vredelievender rijze in te pakken en daartoe vooral over te halen tot een

geconditioneerde s8llleuwerking teneinde diens machtsposities en weerbaar

heid zo doeltreffend mogelijk te kunnen ondermdjnen en tezelfdertijd

"optiJBale voorwaarden" te scheppen voor de versterking van de socialistische

landen en de CP-en in de niet-communistische wereld. Dat vele communisti

sche partijen en landen die koerswijziging hebben aangegrepen om op zijn

minst een schijn van eigen identiteit en ona~ankelijkheid ten opzichte van

Moskou te claimen zal de CPSU-leiding stellig niet het meest gewenst hebben.

Evenmin zal zij het uitsluitend op haar eigen conto kUnnen schrijven of

zelfs maar alleen in haar eigen voordeel kunnen uitleggen dat het anti

communisme sedertdien steeds meer heeft moeten wijken voor de dialoog en

de koude oorlog voor ontspanning. Kaar haar belangrijkste doelstelling is

zo langzamerhand toch goeddeels bereikt: het "colllllUD.istisch gevaar" wordt

over het algemeen steeds minder als dreigend ervaren en tegemoetgetreden,

terwijl daar op lange termijn eig_nl:1jk . alLerminst aanleiding toe lijkt te

bestaan gelet op de communistische potenties en intenties.

De communistische toenadering.tactiek heeft ongetwijfeld kUnnen in

haken op veranderende inzichten in met name de westerse wereld, die voor

een deel terug te voeren zijn op een realistischer inschatting van de Oost

Westverhouding, maar ook op een groeiend positivisme en geringer historisch

besef bij de naoorlogse generatie. Niet geheel ten onrechte wint bijv. in

het Westen de gedachte veld, dat communisten in een dialoog of samen

werkingsverband evenveel te /Winnen, maar ook te duchten hebben als hun

partners - al wordt er vaak wat te gemakkelijk aan voorbijgegaan dat het

gesloten communistisch systeem over heel wat meer "afgrenzingSJllogelijkheden"

beschikt dan een open democratisch sy.steem. In elk geval is in de laatste
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vijf en twintig jaar bij de westerse pubUeIre opinie het wantrouwen en de

vrees voor het communislDe aanaerkelijk afgenolDen en de ontvankelijkheid

voor sameDWerkingsgestes van die zijde toegenolDen.

De CPN heeft tot voor kort nauwelijks een rol in deze ontwikkeling

gespeeld oaclat zij zich nationaal zowel als internationaal "sectarisch"

bleef opstellen. Jarenlang heeft zij de tactische aanpassingen van de

CPSU als "revisionistische afwijkingen" afgedaan en zich dan ook "autonoolD"

gelsoleerd binnen de co..UD1stische wereldbeweging, wat zij nu achteraf

probeert goed te praten als een soort eurocoJlllRUJlislDe avant la lettre. Wel

beschouwd heeft zij pas na haar verzoening met Moskou zo'n twee jaar gele

den haar draai genomen. Berst toen ging zij over tot een zekere destalini

satie _t de verwijdering van DE GROOT, toen ook pas begon ze zich open

lijk uit te spreken voor de politiek van "vreedz..e coixistentie" en ging

ze _er erD8t maken IDet "de vreedz..e weg naar het socialisIDe" in Neder

land. Blijkbaar wil ze daarvan nu rekenschap afleggen in een nieuw begin

selprop'aa, dat afrekent met het traclitionele strijdjargon, IDaar intussen

in vriendelijker bewoordingen de orthodoxe principes onverlet laat.

De CPN en de democratie

Bet thans vrijgegeven ontwerp-hoofdstuk over "De CPN en de deaocratie"

lijkt een goed voorbeeld van het huidige partijstreven OID zo aanvaardbaar

en democratisch mogelijk over te kOlDen bij de buitenwacht. Zo spreekt het

stuk veel positiever dan vroeger gebruikelijk over de parlementaire democra

tie, die "de 110nopolies" nog "el steeds heten te misbruiken om hun ""ils

oplegging te "ettigen en een schijn te geven van overeenste.-ing met de

volkswil", maar die toch "een grote stap voorwaarts" betekent omdat zij

"de gunstigste verhoudingen biedt voor de politieke strijd van de arbeiders

beweging" •

Zoals bekend geldt de parlementaire democratie in de communistische

dogmatiek als "een fa~ade van de dictatuur van het JDOnopoliekapitaal", die

evenwel als "belangrijke verworvenheid van de arbeidersklasse" benut moet

worden als een opportuun hulpmiddel Oll de hogere fase van het socialislDe

te bereiken. De leninistische revolutietheorie is naaelijk altijd uitgegaan

van de noodzakelijke sequentie van twee beslissende fasen, te weten de eerste

fase van de "democratische revolutie", die moet leiden tot een echte "volks

democratie", en de daarop volgende "hogere fase van de socialistische revo

lutie", die na een aanvankelijk noodzakelijke "dictatuur van het proletari

aat" JDOet uitmonden in de cOJDlllunistische ideaalmaatschappij.
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Volgens deze theorie moet een CP in een kapitalistisch land in de

eerste fase door een doelgerichte bondgenotenpolitiek alle "democratische

en antiJDonopolistische krachten" onder de bevolking mobiliseren in "revolu

tionaire massa-acties", die ook in de volksvertegenwoordiging tot gelding

dienen te worden gebracht. Deze acties zullen op den duur zoal geen par

leaentaire dan toch een "politieke meerderheid" opleveren, welke tenslotte

"de heerschappij van de volkswil" zal a:tdwingen. Deze volkBdeaecratie zal

de belangrijkste productiemiddelen moeten nationaliseren om zo "de hechte

basis voor de overgang naar het socialisme" te leggen.

In de volgende fase van de socialistische revolutie zal de CP zich

dan van haar tijdelijke "bondgenoten moeten ontdoen om de leiding definitief

in handen te kuDDen nemen en door middel van de proletarische dictatuur de

laatste restanten van het kapitalisme uit de weg te rutaen. Dan zullen

alle klassetegenstellingen verdwijnen en de verschillende bevolkings

sroepen (die zich nog best enige tijd onder de hoede van de CP in een

soort politieke partijen mogen organiseren) steeds meer naar elkaar toe

groeien, zodat de behoefte aan een pluriforme deaocratie eenvoudigweg komt

te vervallen.

Welnu, de CPN blijkt deze "wetenschappelijke" leer in haar ontwerp

tekst over de deaocratie nog geheel voor haar rekening te nemen, al spreekt

ze wat minder in details' en heeft ze de orthodoxe frasen vervangen door

aiDder belaste formuleringen. Zij houdt onverminderd vast aan de "ona:t

scheidelijke" opeenvolging van de twee klassieke etappes, maar benoemt deze

alleen anders, n.l. de eerste fase als "de strijd voor de democratische

vernieuwing", en de tweede als "de strijd voor de socialistische omvorming".

In de eerste fase moet de partij noodzakelijkerwijs "coalities" aan

gaan"met andere niet-lIOnopolitische lagen van de bevolking" om "richting te

geven aan het proces van democratische vernieuwing". Haar "deelname••••••

aan de democratische besluitvoraing en instellingen" is ondanks hun

"beperkte gelding" uiterst nuttig, maar llOet "steunen op de massa-actie" om

"het afdwingen van veranderingen" mogelijk te maken. Deze "democratische

machtsvorming" heet nodig OID de "kapitaalsmacht te beteugelen en uiteinde

lijk te breken". De democratiseringsfase "gaat zo in de richting van be

slissingsmacht voor de gemeenschap over de voornaamste productiemiddelen:

dit stadium is een overgangsfase naar het sociali..e", aldus het CPN-concept.

De parlementaire democratie en de hele "strijd voor democratische vernieuwing"

blijken dus alleen Dlaar een middel en aanloop te zijn OID het volgende stadium

van het socialisme te kunnen bereiken. Het gaat er slechts OID dat "de basis

gelegd wordt voor de vormen van beheer in een socialistische samenleving",
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opcta~ daarop vervolgens kan worden "voor~gebouwd".

Roe vandaaruit he~ eigenlijke socialisme moe~ worden gerealiseerd,

wordt nauwelijks ui~ de doeken gedaan, laat staan dat van een dic~atuur

van he~ proletariaa~ gerep~ wordt. Alleen word~ opgemerkt da~ voor de

"weg nsar de verwerkelijking van di~ nieuwe type van Nederlandse samen

leving••••• strijd ~egen de mach~ van de monopolies •••• een mach~svorming

van de arbeiderskl..se oDOn~beerlijk" is. Al eerder kon worden vas~ges~eld

da~ CPN-woordvoerders de beladen ~era "dic~a~uur van he~ prole~ariaa~" niet

.eer ~egenover derden bezigen en alleen daarop nadrukkelijk aangesproken

willen toegeven dat di~ een soort onafwendbaar natuurverschijnsel is, da~

zich ne~ zo ain laat "afschaffen" of "afzweren" als "de s~ora" of "he~ onweer".

Over de toekomstige socialistische samenleving zelf wordt nie~ veel

aeer gezegd dan da~ daarin "he~ maatschappelijk bezi~ van de voornaams~e

produc~ie-1ddelen is gerealiseerd en de uitbui~ing van de ene .ens door de

andere is afge.chaf~". XeDllelijk ~er gerus~s~ellingword~ daaraan ~oegevoegd

dat "ook onder he~ socialisae in ons land he~ bes~aan en de ontwikkeling van

poli~ieke partijen•••• van wezenlijke be~eken1s zullen zijn". Als ech~er even

verderop wordt toegevoegd da~ de Nederlandse gronctwe~ bij he~ voor~schrijden

op de weg naar he~ soci.ali..e "uitgebreid" zal lIlOe~en worden, lijk~ he~ ge

zien de prak~ijk in alle socialis~ische (ook zg. meerpar~ijen-)landennie~

~e veel voorspeld, da~ in die cons~i~u~ionele ui~breidingen ook de leidende

rol van de CP zal worden vastgelegd. Temeer omda~ in he~ concepts~uk word~

gesproken over "de arbeidersklasse als leidende krach~ in de maa~schappelijke
r-.

ontwikkeling", waarvan "de CPN als meest bewus~e cOlllponen~" geldt.

Roewel de CPN blijkens deze eers~e proeve voor een nieuw beginsel

program wel van het eurocommunisme lijk~ te hebben geleerd wa~ minder me~

or~hodoxe frasen ~e jongleren en zo weinig mogelijk ui~ te weiden over fasen

in de maatschappelijke on~kkeling, die nog niet aan de orde zijn, laa~ zij

toch veel minder twijfel bes~aan over haar ondemocra~ischebedoelingen dan

bekende Euro-CPen als de PC-Italil en de PC-Spanje. Deze CP-en spreken im

mers nie~ meer over een democratische fase als overgang naar een socialis

tisch stadiWll, maar la~en deze twee zodanig samenvallen da~ de pluralls~i

sche democratie ook onder het socialisme lijk~ te blijven voortbestaan.

7ei~enlijk streven zij via brede poli~ieke bondgenootschappen naar deelname

in een echt democratische regering, die o.a. de belangrijkste basisindus

trieln zal moe~en na~ionaliseren. Zij beweren in zo'n regering de leiding

niet naar zich te willen ~oetrekken, maar met hun coalitiepartners te willen
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blijven sameuwerk.n op voet van gelijkheid. Zij zeggen de leninistisch.

concepten inzake de dictatuur van het proletariaat en de leidende rol van

de communistische partij te hebben opgegeven en pretenderen de parlemen

tair. spelregels en de burgerlijke rechten en vrijheden voorgoed te zullen

eerbiedigen.

Van CPSU-zijde wordt deze Euro-cPen verweten. dat zij zodo~nde hun

voorhoed.rol opgeven en hun communistische identiteit do.n opgaan in

"ideologisch voraloze verkiezings- .n saaeuwerkingsverbanden onder het IDOtto

van eenheid tot elke prijs". Aldus zouden zij "het wetenschappelijk revolu

tionaire uitgangspunt" inruilen voor "burgerlijk parl.entarisme" en zouden

zij hun "historische missie oa de ....sa·s naar het socialisme te voeren"

verloochenen.

Dit Sowjetverwijt treft in elk geval niet de CPN. waarvan - zoals

drs W. GOR'fZAK in "Sociali..e en Democratie" van april j .1. schreef - "het

overheersende beeld •••• er 66n is van continu!teit: de verschillen tussen

heden en verieden zijn voornamelijk verbaal. so.. tactische aanpas.ingen,

dikwijls een kwe.tie van de llaDier waarop de boodschap verpakt wordt". Ook

naar de taxatie van dr. GORTZAK heeft de CPN de laat.te jaren weliswaar de

"ov.rdrijving dgezwo~.n" en ....lectief gebruik gemaakt" van "door .eer euro

communistisch georiënteerde partijen verworven inzichten en opgedane erva

ringen". maar heeft zij verder geen enkele aanleiding gegeven haar "ervan te

verdenken een echt democratisch. partij te zijn geworden".

Enkele gevolgtrekkingen

In het eerste concepthoofd.tuk voor een nieuw partijprogram blijkt

de CPN onverkort uit te gaan van de universele betekenis van de lenini.ti

sche revolutietheorie. Zij ziet daarin blijkbaar nog steeds "de enig juiste

revolutionaire weg", die dan wel op onderdelen verbijzonderd mag worden tot

een meer "nationale weg naar het socialisme" maar algemeen maatgevend blijft

in de fundamentele opeenvolging van de twee hoofd-etappes.

In vergelijking met haar vroegere program vraagt de partij nu veel

minder aandacht voor de tweede. socialistische fase, kennelijk omdat die

toch nog in het verschiet ligt en e.n "nieuw type samenleving" beoogt, die

bij het publiek niet zo zal aanspreken omdat zij niet langer te rijmen valt

met het bestaande democratische bestel. Alle nadruk ligt op de eerste fase

van de democratisering, die thans immers aan de orde ls en het bij vele
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mensen goed zal doen. Dat de "deaocratische aachtsvorains van onderop"

alleen maar bedoeld is als sprinDlank naar de "socialistische omvorm.ins"

wordt slechts in zeer sobere bewoordinsen aangestipt.

Het oazichtise taalgebruik maakt het proeram-ontwerp nogal ondoor

zichtig voor buitenstaanders, maar ook moeilijk herkenbaar voor de eisen

partijlenoten. Dat is de onverm.ijdelijke, maar ingecalculeerde prijs van de

bondseDOtenpolitiek, die een CP ertoe dwingt ideolosisch zo weinig .oselijk

de nek uitte steken terwille van haar lIlaso bij potentiële samenwerkings

partners. Alleen door opvoering van de interne discipline en scholing kan

zo'n partij zich naar buiten toe een derselijke soepele opstelling veroor

loven. Deze opstelling impliceert overigens ook dat de CPN zich er in de

democratiseringsfase wel voor zal wachten al te zeer in conflict te komen

ast de DOg heersende rechtsorde.

Bet moet gezecd dat de partij met haar bondgenotentaktiek aardig

succesvol i. gewee.t sinds zij deze op haar laatste coneres in 1978 aan

trekkelijker heeft gepresenteerd als een pragaatische "politiek voor een

nieuwe coalitie". Met die coalitie .ikt zij op een steeds wisselende bun

deling van dwars door de politieke en maatschappelijke scheidslijnen heen

lopende .assa-bewesingen, die zij wil .cbiliseren rond concrete en goed

in de markt liggende issues om zo de bestaande beleidsinstanties onder

druk of zelfs voor het blok te zetten. Bet saat er immers volsens de CPN

niet om wat het parI_ent en wat de leiding van politieke partijen of vak

bonden willen, maar om wat de bevolking zelf wil. Daarbij probeert de partij

in te haken op wat er de laatste tijd ook buiten eigen kring geeroeid is aan

ideeln over buitenparl_entair activisme en maatschappelijke machtsvorm.ing4

Bovendien heeft zij, waarschijnlijk mede door de inbreng van vele jonge

leden die aan de universiteit ruiae ervarins met deze manier van "de.acra

tiseren" hebben opgedaan, een veel fijnere neus seuegen voor wat er onder

"brede lqen van de bevolking" leeft 011 daar met kans van slagen op te kuD

nen inspelen.

In elk geval is het haar de laatste twee jaar dankzij haar enorm. or

ganisatieverm.ogen gelukt zulke gevoelens in enkele massa-actieste kanali.eren

en aldus "politiek gewicht" te geven. Zij slaagde daar bijv. in op het stuk

van vrede en veiligheid ("Stop de N-boll - Stop de kermrapemredloop") en op

dat van de belangenbehartiging ("Bestek '81 moet van de baan", "Stop het

eilen risico") en sinds kort probeert zij het na een ideologische volte-face
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samen met enkele aDdere Westeuropese CP-en ook op het gebied VaD de kern

energie ("Stop de kerncentra1es"). Al deze campagnes geven een eenzijdige

overbelichting en versimpelde oplossing vaD complexe problemen, die de men

sen reeds bezighielden.

Deze acties krijgen nog een extra d~ensie, doordat ze bijna steeds

..t hoge CPSU-functionarissen zijn doorgesproken, zodat zij - om er het

minste van te zeggen - wel niet in strijd met het Sowjetbelang zullen zijn.

Met nsae in de actie tegen de neutronenbom heeft de CPH niet alleen zeer

nauw overleg gepleegd met de CPSU, lIl8.ar ten behoeve VaD deze partij zelfs

een voortrekkersrol gespeeld op internationale schaal. En ze lijkt dat te

zullen blijven doen nu deze onderneJll1ng wordt verbreed tot een campagne

.tegen de zgn. taktische atoomwapens, waarmee de veiligheid van West-Buropa

direct in het geding is. De rol die de CPK in zulke acties speelt .,et dus

niet alleen worden afgemeten aan haar beperkte nationale betekenis, maar

vooral ~ zoals zijzelf ook steeds nadrukkelijk doet - aan haar betekenis als

"integrerend deel" in dê Buropese en internationale communistische beweging

en als "natuurlijke bondgenoot" VaD de socialistische landen, waarmee zij

"allesoverheersende gemeenschappelijke belangen" zegt te hebben.

Zeker in West-Bur4pa zullen zich de koaende jaren heel wat aanknopings

punten voor a..sa-activiteit aandienen gezien de groeiende onvrede over bijv.

de nucleaire bewapening, de kernenergie en de noodzakelijke nationale bezui

nigingen. Dat is niet zonder risico voor een werelddeel, waarvoor de status

quo in de nabije toekomst toch al minder vanzelfsprekend lijkt te worden door

de voortgaande economische recessie en energieschaarste, doch evenzeer door

de veranderde militair-strategische en bondgenootschappelijke verhoudingen.

Als daarop met enig succes VaD communistische zijde zou worden ingespeeld

met massa-acties, zou dat niet alleen de democratische stabiliteit, maar

ook de geloofwaardigheid VaD de onafhankelijkheid en verdedigbaarheid VaD

deze smalle sc&ijf aan het Euro-aziatisch continent bepaald niet ten goede

komen.
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BET VIJlI'DE CONGRES VAN DE ID

Op 6~ 6 en 7 mei j. L; hield de - 120 Zeden telZends - trotskistische
IntemationaZe Kotmruni.sten~ (IKB) ~ de NedezaZandse sectie van de
tendens Vezoenigd Seczaetariaa:t ) ~ haar vijfde oonqree dat: evenals het
voozagaand.e uit een open en een besloten gedeeLte beetonä,

Het· open gedeelte van het Congres

Bet open gedeelte van het Congres werd - behalve door IKB-leden en

sympathisanten - bijgewoond door Jacqueline H uit Parijs van het Ver-

eBigd Secretariaat, twee Bngelsen, een Duitser nsaens de Gruppe Internati

onaler Marxisten (GIM> en een Italiaan.
r-.

Jacqueline K bracht een speciale groet over van het Internationaal

Secretariaat en van de Franse sectie van de Vierde Internationale. Ben soort

gelijke groet werd overgebracht door de Duitse en de Italiaanse afgevaardig

den; de Italiaan voegde daaraan de eis toe dat in Nederland gevochten zou

worden voor dezelfde rechten voor de Italiaanse arbeiders als de Nederlandse

arbeiders al hebben.

TijdeD8 dit open deel van het Congres stonden drie resoluties ter

discussie, t.w.:

1. de politieke resolutie, getiteld: "De politieke toestand na een jaar

Van Am ";
2. de vrouwen-resolutie. getiteld: "De IKB in de opbouw van een autonollle..

anti-kapitalistische vrouwenbeweging;

3. een pers-resolutie, lIlet voorstellen ten aanzien van de IKB-uitgaven

"Klassenstrijd" en Itde Internationale".

ad 1. Deze resolutie werd ingeleid en verdedigd door Herman P

van het Politiek Bureau.

.• lid

11) De tendens "Verenigd Secretariaat" is de grootste en in Europa
invloedrijkste van de vier tendenzen, die de trotskistische wereld
beweging telt. Het Verenigd Secretariaat, het leidinggevend orgaan
van de gelijknamige tendens, is gevestigd in Parijs. De bekendste
woordvoerder van de tendens is de Belgische hoogleraar in de econo
mie Ernest M.
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Ui~ P 's woorden werd duidelijk, dat de lEB als haar voor-

naams~e ac~ie-terrein de vakbeweging ziet en daarbinnen meer in he~ bij

zonder de bonden van overheidspersoneel. Heel concreet geef~ de lEB hier

aee aan, dat zij haar "intrede"-politiek (een ne~ woord voor "infiltratie")

in bepaalde vakbonden wil in~ensiveren, ui~.raard me~ de bedoeling het be

leid van die bonden in ~ro~skis~ische richting ~e belnvloeden. De lEB hoopt

voor een ui~voering van deze plannen vooral op ....a~ de "nieuwe arb.idersvoor

hoede" word~ genoemd: voornamelijk hoger geschoolde jongeren in de vakbewe

ging, die noch van "de sociaal-democra~ie" (de PvdA) noch van de CPN een

hoge dunk hebben.

Op den duur zal deze "nieu....e arbeidersvoorhoede" als kern van een

"klas.ens~rijdlinkervleugel"(KLV) de leiding .oe~en overneaen in de genoem

de bonden, die dan een "consequent an~i-kapi~alis~ische"koers zullen varen

en iedere "klass.ns...n....rking" zullen af....ijzen. Via een .elec~iev. infil

tra~iepolitiek ....il de lEB op deze manier dus de ~eg.ns~.llingen tuss.n ka

pi~aal en arb.id - m••r in he~ bijzonder ~ssen overheid .n (semi-)overheids

personeel - v.rsch.rpen me~ de ach~erliggende bedoeling zodoende e.n revolu

tionaire situa~ie dich~.rbij ~. brengen.

De "klaa••nstrijdlinkervleugel" (KLV) is he~ ins~rwa.nt, ...aara.e d.

IEB een aantal organisaties die binnen haar bereik liggen, aan zich onder-

ge.ch1k~ wil JIlaken. P: noeme in dit verband de Vereniging voor

Dienstplich~igeMilitairen (VVDM), waarbinnen door de "r.volutionaire

an~i-militaristen" een "klassenstrijdprogramma" moet worden ontwikkeld, en

he~ Landelijk Samenwerkingsverband "Stop Kernenergie".

~. Nienke &1 , lid van het Poli~iek Bureau, gaf een toelichting op de

vrouwen-resolutie, die de totstandkoming van een "au~ono.e anti-kapitalis

tische vrouwenb9Weging" (AAVB) bepleit. Het is de bedoeling van de lEB dat

deze AAVB zal bestaan uit vrouwen uit verschillende politieke groeperingen.

Binnen de AAVB moet dan de KLV zorgen voor een "anti-kapitalistisch en anti

patriarchaal" program. De eisen van dit program .oe~en de AAVB-leden dan

tenslotte in hun eigen politieke groeperingen uitdragen - een aardig voor

beeld van "getrapte" infiltratie.

ad 3. Blijkens de pers-resolutie, ingeleid door Hans ft , lid van het

Centraal Comitb, directeur van "Klassenstrijd", zal het veertiendaSoftse blad

•"Klassenstrijd" meer moeten bijdragen tot de bundeling van linkse ) organi-

saties en partijen (het z.g. eenheidsfront). Het blad zal een meer "open"

karakter krijgen waardoor o.m. gehoopt word~ het lezerspubliek te vergroten.

x) Met "links" wordt bedoeld: links van de PvdA
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Het blad "de Internationale" zal zo mogelijk elke twee maanden uitkomen.

Het moet bijdragen aan de ontwikkeling van een systematische theorie over

actuele vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling van het kapitalisme,

de arbeidersbeweging en de revolutionaire partij-opbouw; vooral toegespitst

op de Nederlandse verhoudingen.

Het besloten gedeelte van het Congres

Het besloten gedeelte van het Congres was alleen toegankelijk voor

IIB-leden. Hier stond de resolutie ter discussie over de interne opbouw van

de organisatie JDet als titel "de slagkracht vergroten van de IXB als geheel".

Uitvoering van deze resolutie, die door het CC-lid Wim Sl werd

toegelicht, zal o.a. tot gevolg hebben dat meer aandacht zal worden gegeven

aan het kweken van een breed kader. Prioriteit zal worden gegeven aan de

belangrijkste proletarische centra zoals AIIlsterdaa, Rotterdam. en de opbouw

van de afdeling Groningen en Twente.

In navolging van andere internationale sect.s van de Vierde Interna

tionale zal de IXB werken aan de oprichting van een jongerenorganisatie.

Belangrijkste algemene thema voor deze jongerenorganisatie zal zijn het aan

de kaak stellen van alle politieke, &Conoaische, sociale en andere discrimi

natie waaraan jongeren onderworpen zijn.

Het a.s. XIe Wereldcongres van de Vierde Internationale tendens

Verenigd Secretariaat·zal zich uitspreken over een voorstel tot oprichting

van een jongeren internationale, waarbij de IXB-jongeren zich kunnen aan

sluiten.

Het studentenblad "Barrikade" zal opgeheven worden, omdat het naast

"Klassenstrijd" en "de Internationale" geen functie meer heeft.

Centraal in de vier gepresenteerde (en met grote meerderheid aange

nomen) resoluties staat een nadere uitwerking van een consequente oriinte

ring van de IKB op de arbeidersbeweging, samengevat onder de noemer

"proletarische oriantering".

De sam.enwerking met andere organisaties van uiterst links in de vorm

van een "socialistisch Blok" t.b.v. de proletarische oriAntering is mislukt.

Een directe belnvloeding van de kern van de arbeidersklasse (lees:

verdergaande infiltratie in FNV en PvdA) en een duidelijker zelfstandig



~I

- 36 -

optreden van de lEB zijn de lijnen waarlangs de nieuwe oriëntering gestalte

moet krijgen. Dat wil niet. zeggen dat samenwerking met uiterst-links nu van

de baan is, maar de mogelijkheden daartoe zullen wel beperkt zijn.

Het Congres werd besloten met de verkiezing van nieuwe leidinggevende

organen van de lEB.

Het Politiek Bureau ziet er in zijn nieuwe samenstelling als volgt uit:

Conclusie

Het vijfde IEB-congres heeft - afgezien van het voornemen tot oprich

ting van een jongerenorganisatie - geen opzienbare koersveranderingen te zien

gegeven. Hoofdzakelijk werd de koers - die reeds tijdens het Vierde Congres

was uitgezet - nogmaals bevestigd. Volstaan werd met enkele bijstellingen

ter compensatie van de niet verwachte ontwikkelingen in de afgelopen periode.

Het valt op dat de afdelingen een l~edige houding aanneaen tegen

over de nationale leiding. Zo zijn er, gelet op de moeilijkheden die zich met

name in de afdelingen AJuterd.., Rotterdam en Utrecht hebben afgespeeld, geen

concrete uitspraken van het Congres geëist. Dezelfde moeilijkheden hebben

anders wel o.m. de vorming van een oppositionele tendena tengevolge gehad,

waarbij een tiental lEB-leden hun lidmaat.chap h.bben opgezegd.

De ....natelling van d. nieuw gekozen leiding verschilt nauwelijk. van

d. oude, waaruit afg.l.id kan worden, dat de IKB-Ieiding zijn autoriteit heeft

weten te behouden en er dan ook geen merkbaar ander beleid voor de komende

periode mag worden Verwacht.



- 37 -

DB MEDERLANDSE·VOLKS-UNIE CORGRESSEERT

Op 9 juni, j. l. hie'Ld de "vol,ksnationa'Listische" Neder'tandse Volks
Unie (RVU) haa» jaa.r'Li;jK.S CorI(J'Z'8S in het Utrechtse rlaa.rbeursgeboUlJJ.
Ongeveer ?S leden gaven acts de prlsence.

G..ten

De "he.l-Rederlancl"-gedachte van de lfVU kreeg gestalte door d. aan-

...zigh.id van een tiental Vlaaingen onder leiding van Ilo.land R. • R

die vice-voorzitter is van d. Stichting tot steun aan en toezicht op de

Rederlandse Volks-Unie, ·v.rt.genwoordigde de Vla.... organisatie "Voor

post", .en afscheiding van het extreem-Vlaams-nationalistische "Yere Di".

Als b.langrijkst. VI....e gast verving hij het Belgische parlementslid
.)(voor de Vl....e Rationale Partij) Kar.l D •

Van "lrer. Di" had het lfVU-bestuur slechts e.n brief ontvangen

..aarin men voor een uituodiging bedankte en overigens de lfVU h.t beste

..enst••

Bet Bationaal Jeugd Pront

B.t vorig jaar tot Dieuw lev.n gebrachte Rationaal J.ugd Pront

(lfJ!') .... , g.Gniforaeerd en ..el, nadrukkelijk aanwezig. Een v.rslaggever

van de Baags. Post (met toeste_ing van voorzitter GLIJlllERVEEM ten con

sr.s.e aan..ezig) merkte in zijn artikel op dat deze jongelieden zich had

den gewapend met in krant.n gewikkelde loden pijpen, kennelijk oa zich

tegen eventUele ordeverstoorders te kunnen "eren.

Volgens GLIMMBRVEER ..as het in ..it hemd, donkerblauwe pullover,

spijkerbroek en zwarte laarzen gestoken NJ!' uitstekend voor de dag gekomen.

"Bet NJP", aldus de voorzitter, "zal in de toekomst gaan optreden als zaal-

..acht en bescheraing van sprekers". De rede van Peter n (de voor-

zitter van het RJP), waarin over het Front ..erd gesproken als over een

"strijdvaardige jeugd met idealen en toekomst"JDI), werd door het congres met

instemming ontvangen.

• ) In enke1.e dagbladen was aangekondigd dat D zou spreken over "de moord
op ir A.A. MUSSERT". Ingewijden zien in deze mis~eidende berichtgeving
een anti-GLIMMERVEEN-activiteit van enkele voorma~ige voor de NVU te
re.dicüe t NVU-leden.

• ·)Een formulering die praktisch identiek is aan die van de Doelstel~ingen
van de "Viking Jeugd".
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Rede van de voorzitter

RVU-voorzitter J. GLIMMERVEEN hield de politieke rede die beledigende,

racistische en "vo1k8nationalistische" elementen bevatte. Sprekend over pers

berichten dat de HW "de moord op IlUSSERT zou gaan herdenken" zei hij o.m.

dat een provocateur een valse uitnodiging aan de pers had gezonden.

GLIIlllERVEEN voegde daaraan toe dat IlUSSERT "eigenlijk wel vermoord is.

IlUSSERT was namelijk geen landverrader maar een vo1kenationa1ist in har't en

ziel". Doorgaande op het ~olksnationalismemeende GLIJlllERVEEN dat deze ideo

logie thans op e&n keerpun't staat. De kentering, zo meende hij, zal niet

lang op zich laten wachten: "het is nu zaak om vol te houden". Doelend op

het feit dat de RVU noodgedwongen een andere vergaderruimte had moeten zoeken,

betrok GLIJlllERVEEN ook Utrechtse burgemeester VONBOF in op beledigende wijze
r:

zijn rede.

De voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie besloot zijn toespraak

met de slagzin: "Leve de Germaanse volkeren van Europa~"
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ANTI-MILITARISME

Der'tig jaar BAVO

Be't der'tig-jarig bes'taan van de Boord A'tlan'tische Verdrags Organi

sa'tie en de zi't'ting van de NAVO-Minis'terraad op 30 en 31 mei j.l.ia

Noordwijkerhou't gehouden, zijn - 'tegen de verwach'tingen in - nie't aange

grepen om 'tegen de NAVO 'te demons'treren.

Mogelijk lig't de oorzaak hiervan in he't fei't da't de aandach't ver

schoven is van de NAVO zelf naar de middelen (ke:nnrapens) waarvan de NAVO

zich bedien't.(Ben kleine demons'tra'tie die wel plaa't.vond wa. hierop ge- .

rich~ Imaer., het doel op langere 'termijn, ve~Ddering van he't weers'tands

ver.BOgen van de NAVO, lijk't door deze koerswijziging inhoudelijk nie't aan

getu't.

Demons'tra'tie Noordwijkerhou't (ANP-foto).

Bond voor Dienstplich'tigen

Vooral he't feit dat de Bond voor Dienstplich'tigen - zelf in 1969

en 1974 (mede-) organisator van an'ti-NAVo-congressén - de NAVO-bijeenkomst

in Noordwijkerhout niet heeft aangegrepen voor een grootscha11g gebeuren,

kan verbazend genoemd worden.
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Voorna8lll8te reden voor deze "nalatigheid" van de zich "socialistische

soldaten organisatie" noemende "witte"BVD is de oDDlOgelijkheid om initiatie

ven te ontplooien en/of als "trekpaard" te fungeren: geen mankracht, geen

enthousiasme. Zelfs de wens om iets te organiseren rondom de NAVO is nauwe

lijks in de bond boven tafel gekomen. Het mislukken van het opzetten van een

brede campagne tegen troepenzending naar Libanon heeft er mede toe geleid dat

de al enige tijd daarv66r aan het licht gekomen malaise is verdiept en der

halve verlammend werkt(e) op het (steeds minder) doen en (steeds meer) laten

van de Bond vóor Dienstplichtigen. Of zij erin zal slagen het komend najaar,

b:ljwijze van lustrua, voor de derde keer een anti-MAVO-congres te organiseren,

is niet erg waarschijnlijk. De s~ldatenvakbond Vereniging voor Dienstplichtige

Militairen treedt dan n..elijk op als gastvrouwe voor diverse soldaten

organisaties uit West-Europa, inclusief PInland, voor het houden van een inter

nationaal soldatencongre••

Onkruit

Is de "witte" BVD .teecl8 meer aan b10edaraoede gaan leiden, binnen de

eind 1971 opgerichte Vereniging Dienstweigeraar. is daarentegen het act!vis.e

sterk·toegenomen zichtbaar geaaakt in een anti-a11itaristische strategie(AMS),

een Werkgroep Pol1tielËe Gevangenen en - via deze werkgroep - de Werkgroep On

kruit.

Onkruit, opgericht in 1974, richt zich vooral op (het propageren van)

ee~ nieuwere vorm van dienstweigering, te weten: de "totale dienstweigering".

De werkgroep (die anarchistische trekken vertoont) heeft zich aange

sloten bij het "Internationale Totale Dienstweigering Collectief" (ITDC), ook

wel bekend onder de naaen "International Co1lective Resistance"(ICR) en

"lnsoumission Co11ective Internationale" (ICl). Als Nederlandse "afdeling"

van ITDC verleent OnkrUit hulp aan naar Mederland gevluchte buitenlandse (m.n.

Pranse) "Totaal Dienstweigeraars".

De visie van Onkruit op het leger is vrijwel gelijk aan die van de

Bond voor Dienstplichtigen. Bet verschil tussen beide organisaties ligt vooral

in de keuze van het actieterrein. De "witte" BVD heeft pr1lllair gekozen voor

het werken binnen de krijgsmacht; in zo'n visie past ook het werkzaaa zijn

in en via de VVDII. Leden van de Werkgroep Onkruit daarentegen hebben gekozen

voor actie buiten de krijgsmacht. Door te ageren tegen het militair apparaat

maar dat van buitenaf te doen, menen de totaal-dienstweigeraars dat zij en

hun activiteiten eerder gezien worden als onderdeel van een veel omvangrijker
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verze1:. Nijmeegse "Onkrui1:"-leden, die zich verenigd hebben in een Politiek

Diens1:weiger Kollektief (PDK) hebben deze visie als volg1: omschreven:

"Anti-militarisme is voor ons ••••• nie1: alleen Jlaar een strijd tegen

he1: leger zelf, he1: apparaat en zijn wapens, maar is ook een s1:rijd

tegen de ailitarisering van onze aaa1:schappij. De repressie en het

geweld van de s1:aa1: om ODZe maa1:schappelijke "orde" in stand te

houden is daar eveneens onverbrekelijk mee verbonden.

Onze diens1:weigering moe1: dan ook de groeiende repressie in de

samenleving aan de kaak s1:ellen in het kader van de anti-militarisme

beweging".

• ••
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UI. MINDERHEDEN - ACTIVISME - TERRORISME= =-

OPLEVING VAN DE PALESTIJNSE TERREUR

Op 26 maart 1.r1erd in Washing1;on dJZ vrede t;ussen Egypte
en IsraJJl een feit.
Dit leidde niet alleen tot een verheviging van Palestijnse
gBllJeldiJo.dige activiteiten in Isra.llt. en de bezette qebieden,
maar ook tot een golf van gBbJelddaden buiten het confLict
gebied.

De algeDene situatie

ne ontwikkelingen rond het Palestijnse vraagstuk stonden de afgelopen

.aanden in het teken van het Egyptisch - Israllische vredesverdrag, dat op

28 maart in Washington werd ondertekend. Alle Palestijnse organisaties en vrijwel

alle Arabische staten wijzen dit verdrq af, met naae oadat er volgens hen in het

verdrag geen recht wordt gedaan aan het Palestijnse volk. ne Palestijnen reageer

den op de ondertekening van het verdrag met het opvoeren van het aantal acties in

Israll en de bezette gebieden en .et het uitvoeren van acties buiten het conflict

gebied. ne acties buiten het conflictgebied zijn vooral gericht tegen Joodse en

Israllische objecten. De Palestijnen lijken met hun acties een sfeer van onveilig

heid in Israll te willen scheppen. Wellicht hopen de Palestijnen ook Israil te

kunnen verleiden tot een grootscheepse wraakactie: Volgens de Palestijnen ~ou dit

aceten leiden tot een nieuwe ronde in de Arabisch - Israllische gevechten.

Tenslotte lijken de Palestijnen erop te speculeren, dat acties in Europa de West

europese landen ertoe bewegen afstand te nemen van het Egyptisch - Israëlische

verdrq.

Uitgevoerde en voorkomen acties

Op 27 maart kwam op het vliegveld bij Frankfurt een voor Israël bestemde

postzak tot ontploffing. Een nader onderzoek wees uit, dat in een voor Israll

bestemd postpakket een barometrische bom had gezeten. Tot op heden is de verant

woordelijkheid voor deze (in feite mislukte) actie nog door geen enkele organisa

tie opgelist.

Op 27 maart werd tevens een bomaanslag gepleegd tegen een eethuisje voor

Joodse studenten in Parijs. Deze actie werd later opgelist door de operationele

afdeling van "Al Saiqa". "Al Saiqa" verklaarde ook verantwoordelijk te zijn
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voor bomaanslagen die in april werden uitgevoerd in CaIro (hoo~dpostkantoor),

Nicosia (Israllische ambassade en kantoor Egyptische luchtvaartmaatschappij)

en Wenen (Joodse instelling).

Op 18 april wierpen twee Palestijnen twee explosieven naar aankomende

reizigers op het vliegveld Zavent.: Zij dachten "EL-AL" passagiers te tre~~en,

maar dezen waren enige minuten verlaat. De daders werden na een vuurgevecht

met "EL-AL"-veiligheidspersoneel gearresteerd. Zij bleken in het bezit te zijn

van Perzische paspoorten.

Nader onderzoek wees uit dat de daders op 2S maart

vanuit Beiroet in Parijs waren gearriveerd en dat zij 28 maart van Parijs naar

Brussel reisden. In hoeverre de daders steun ontvingen van medeplichtigen is

nog onduidelijk. De actie werd eerst door de onbekende "Black lIarch Organization"

opgeilist. later door de ItBlack Septeaber Organization" (B.S.O. is de "coverlt

voor ItAl l!'atah"-acties).

Eind april arresteerde de West-Berlijnse politie een zevental Arabieren

toen zij voorbereidincen tro~~en voor een aantal aanslagen middels explosieven

in West-Berlijn. Van de zeven arrestanten waren er vier ~n West-Berlijn woon

achtig: drie van hen stonden bekend als "El l!'atahlt-lid, de vierde als een moge

lijk "Al Saiqa"-lid. D•. ~litie nam tijdens d. arrestaties circa 20 kilo

explosieven in beslag.

Op 28 april arresteerde de Duitse grenspolitie aan de grens met Oosten

rijk twee personen omdat men vermoedde dat het Cypriotische paspoort van 'én

van hen vals was: Dit bleek het geval te zijn. In de auto van het duo werd

58 kilo explosieven gevonden, terwijl ook negen paspoorten (zes Mauretaans.,

'én Argentijnse, 'én Cypriotisch en één Libanees) werden aangetro~fen.

Op 29 april arresteerde de Duitse grenspolitie aan de grens met Neder

land twee op Perzische paspoorten reizende personen: De naam van één van hen

kwam ~oor in 'én der aan de Oostenrijkse grens gevonden paspoorten. De vermeen

de Perzen hadden van 20 tot 23 april in een hotel in Amsterdam verbleven en

van 23 tot 29 april in een hotel in Rotterdam. In Amsterdam hadden zij een

auto gekocht. Zowel de arrestanten aan de Oostenrijkse grens als die aan de

Nederlandse grens hadden in lIilaan verbleven. Beide duo's stonden ook nog

steeds in contact met een op een Perzisch paspoort reizende persoon, die zich

daar in een hotel ophield. Duidelijk is dat de beide duo's bij elkaar behoorden.

Nog niet duidelijk is tegen welk doel zij een actie hadden moeten uitvoeren.
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Op 27 april werd in Rome een persoon aangehouden, die op een Algerijns

paspoort reisde. Hij was in het bezit van twaal1 ontstekers. De arrestant ver

klaarde op weg te zijn naar Kilaan. Er zijn sterke aanwijzingen, dat hij be

trokken was bij de activiteiten van de twee aan de Duitse grens gearresteerde

duo's. Tenslotte wist de Italiaanse politie nog een viertal contacten van de

arrestant in Rome te lokaliseren. Dit viertal werd op 29 april uitgewezen.

(een van de vier leden van dit kwartet had in juli 1978 deelgenomen aan de door

"Al Patah"-leden uitgevoerde aanslag tegen de Iraakse ambassadeur in Londen).

Op 11 mei arresteerde de Franse politie op het vliegveld van Parijs een

Palestijn uit de BRD. Bij was op weg van Beiroet via Parijs naar Frankfurt.

De man was in het bezit van bijna vijf kilo explosieven en van vijf paspoorten

(twee Jordaanse, 'én Kauretaanae, ,in Noord Jemenitisch en "n West-Duits).

De man is reeds enige jaren bekend als een vooraanstaand "Al Fatah"-lid.

Voorzover nagegaan kan worden waren de arrestanten in West-Berlijn,

Rome, Parijs en aan de Duitse grens allen betrokken bij operationele activi

teiten van "Al Patah". Opvallend is, dat bij deze activiteiten in West-Europa

wonende Arabieren waren i~geschakeld. Ook de grote verscheidenheid aan aange-. .
troffen paspoorten is opmerkeli)k."

Tenslotte

Dank zij de kennelijke onervarendheid en ondeskundigheid van de betrok

ken Palestijnen en een goede coardlnatie en internationale samenwerking van

politie en veiligheidsdiensten zijn een aantal ongelUkken vo~rkomen.

Bet is echter verontrustend dat de als gematigd bekend staande organi

sati. "Al Fatah" en "'Al Saiqa" zich de afgelopen tijd zo geroerd hebben. Ten

aanzien van "Al Fatah" rijst zelfs de vraag of PLO- en "Al Fatah"-leider ARAFAT

zijn radicalere achterban nog wel in de hand heeft. Zo niet, dan ligt een

verdergaande opleving van het Palestijnse terrorisme in de lijn der verwachtingen

Merkwaardig is, dat zowel het radicale PFLP als de extremistische splinter

groepen nog niets van zich hebben laten horen. Willen deze organisaties de

greep op hun leden niet verliezen, dan lijken zij ook over te moeten gaan tot

nieuwe terreurdaden buiten het conflictgebied. Als er verdere terreurdaden

volgen - en dat lijkt waarschijnlijk - dan moet met acties in Nederland reke

ning worden gehouden. Zeker in Palestijnse kringen gaat Nederland door voor

zeer pro-Israël.
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II)LUKKERS: RECENTE ONTWIKKELINGEN

Inleiding

De si.tuJrti,e in de Mol,uk.se sarnsnl.evi.ng rJeM in de afgeZopen p61!i.ode
voomamel,iJ"'k beheeret: door onderl,i.nge tegenstel,l,ingen. Zo hebben
Mol,uk.se jongeren in AS8en~ behol'6nd "tot de JongeZ'6nJ)el'kgroep~ een
ptaatsel.i.jke afdeZing van het RevoZuti.onai.l' VoZksfz'ont GOBEBA~VOOl'
een 'lichte onl'U8t geBOrgd.

In reactie op het radical,e optl'eden vmt deze jongeren heeft een "toe
nemend aantaZ gematigde 1I1i.:fkbfJlJ1On6l's zich echtel' tegen hen gekeel'd.

Politieke onTwikkelineen

De langdurige inactiviteit van de lIolukse leiding lijkt te hebben

plaatsgeaaakt voor een aeer dynamische houding, getuige de opleving die

in de afgelopen periode heeft plaatsgevonden aan het politieke front.

De activiteiten die ir. JlANtJSAJIA, een "Stuurgroep" van de Molukse

eenheidsbeweging Badan Persatuan, en het Revolutionair Volksfront hebben

ontplooid, waren er voor~l op gericht de Molukse problematiek in het bui

tenland bekendheid te geven.

Voornamelijk als gevolg van het bekende euvel van onderlinge verdeeld

heid in de Molukse "top", is er van een coherent optreden echter geen spra

ke, terwijl de verwijdering die ontstaan is tussen het Molukse establish

ment en haar achterban er de oorzaak van is, dat enkele politiek-radicale

jongeren uit Assen onafhankelijk van de gevestigde structuren politieke ac

tiviteiten ontplooien.

Roewel het np.erkelijk is dat deze opleving in het politieke gebeuren

nauwelijks weerklank heeft gevonden in de Molukse samenleving en in de noor

delijke bolwerken Assen en Bovensmilde zelfs geleid heeft tot spanningen,

wordt verwacht dat de Molukse leiding en organisaties als het Revolutionair

Volksfront GOBEBA voorlopig toch de nadruk blijven leggen op het ontplooien

van politieke activiteiten.
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Bet radikale optreden van vooral de Molukse jongeren in Assen heeft er

niet toe bijgedragen sympathie bij de Molukse gemeenschap te winnen voor de

ideean van GOBEBA. Zowel geaatigde oudere Molukkers als jongeren keerden

zich vooral in Assen in toenemende mate tegen de radikale eleaenten in GOBEBA,

die er naar hun mening op uit waren de Molukse gemeenschap met oarust en ge

weld te confronteren. De spanningen als gevolg van deze tegenstellingen ont

laadden zich in eerste instantie tegen de bekende jongerenleiders

en , die beiden het doelwit werden van een aanslag.

Ha deze incidenten naaen in Assen de activiteiten van de radicale jon

geren d, waardoor langzamerhand de situatie weer genormaliseerd werd.

Herdenking van de R.M.S.-proclaaatie op 25 april 1979

De jaarlijkse herdenking van de R.M.S.-proclamatie heeft zowel in Den

Haag als in Hijmegen, waar respectievelijk de MANUSAMA-groepering en de Re

volutionaire Partij Siwa Lt.a (voorheen de Taaaela-beweging) bijeenkwamen,

niet in bijzondere zin 4è.aan4acht getrokken.

Opvallend was de passage in de redevoering van ir. MANUSAMA waarin hij

zijn gehoor er opaerkzaaa op aaakte dat men zich niet moet blind&taren op het

onafhSDkelijkheidsideaal, doch zich ook dient te richten op het welzijn van het

Molukse volk.
,,--.

Hoewel ir. MANUSAMA naderhand zijn uitlating relativeerde door erop te

wijzen dat er een onderlinge samenhang is tussen een politiek ideaal en de

sociale problematiek van een volk, is het opmerkelijk dat de uitlating VaD

ir. MANUSAMA in de Molukse samenleving nauwelijks enige reactie heeft ver

oorzaakt.

In Den Baag trok de bijeenkomst de aandacht door het besluit van de

Molukse ordedienst K.P.K. om toch ook buiten de zaal geüniformeerd op te

treden. Als gevolg van een beheerst optreden van de politie bleef een con

frontatie tussen de Molukkers en de politie uit. Haderhand werden 17 leden

van de ordedienst door de politie verbaliseerd wegens overtreding van de

Wet op de Weerkorpsen.
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EUROPESE VERKIEZINGEN

"Ds eettste Nchtst1teekse vettkiszingen VOOtt hst Europese Pa:rl,ement Z'f,Jn
dao» sormrlge groepettingen aangeg7'Bpen om hun ongenoegen te uiten ove2"
het 'kapitaUstisch' karakte» van as Ec01'101'1lischs Gemeenschap.

Boycot van de verkiezingen

"Geen kapitalistische Europa, overheerst door Duits-Amerikaanse inter

nationals", "Bet te kiezen Europese ParleJIent is slechts een deJIocratisch

..sker zonder werkelijke macht en betekenis", leuzen die meer dan eens op

forum-avonden of manifestaties het publiek in zijn geslingerd.

Vanuit deze filosofie is in de maanden voorafgaand aan de verkiezingen

een campagne gevoerd waarin ook opgeroepen werd tot een boycot ervan en die

cepaard cing met acties, varilrend van een "ludiek" protest tot een meer

krachtdadige uiting van onvrede, waarvoor o.a. een "Beweging tegen de 7e

juni" zich verantwoordelijk stelde. Ret verspreiden van brieven hui' aan

huis in Eindhoven, Breda en Tilburg, waarin een dag uitstel van de verkie

zingen werd bekendgeJIaakt, en het opplakken van affiches in bijvoorbeeld

Dordrecht, Groningen en Boogeveen met een afbeelding van Adolf RITLEK en de

tekst "Ver.enigd Europa~ ••'•• mijn idee", noopten tot enige politieel optreden;

acties als deze waren het werk van zogeheten Anti Verkiezingskomitees(AYK)

en leden van het Rood Verzets Front (KVP).

ECOKOPA

Door de milieu-activisten zijn de Europese verkiezingen aangegrepen oa

enerzijds de zorg o. het (bedreigd) milieu en vooral de afkeer van kernenergie

duidelijk te maken, anderzijds aan te tonen dat hun beweging een europees

(en internationaal) karakter heeft gekregen. Tienduizenden demonstreerden

in geheel Westeuropa op 2 en 3 juni tegen kernenergie; Nederlanders deden

dat in Gasselte, Kalkar (BRD) en Doel (Belgil). Met uitzondering van de de

monstratie in Spaans Baskenland ('én dode), verliepen alle demonstraties in

Westeuropa vreedzaam. Uit solidariteit werd ook in de Verenigde Staten, Austra

lil en Japan betoogd.

Als "electorale" exponent van het Westeuropese verzet tegen kernenergie •.

techniek, bestaande machtsstructuren etc. presenteerde zich op 7 mei 1979

ECOROPA, Ecologica Europa, in de wandeling Europese Ecologische Beweging ge

heten. Niet als een partij die met eigen lijsten aan de verkiezingen mee
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zou doen maar als een internationale pre.siegroep. ECOROPA .telde zich ten

doel rond de verkiezingen propaganda te maken tegen een "techno-total1.tair"

en vóór een "ecologisch-democratisch"Europa. Een "Verklaring voor Een Ander

Europa" werd aan de vooravond van de verkiezingen in zeven talen in verschil

lende Europe.e dag- en weekbladen gepubliceerd.

Culturele Minderheden

Bet zou ondoenlijk zijn een opsomming te geven van alle groeperingen

die de Europese verkiezingen hebben aangegrepen als .tartpunt voor nieuwe

activiteiten of een nieuwe oriintatie.

Ben categorie dient hier eveDWel genoemd te worden: die van de cultu

rele en ethni.che IIlinderheden.

In het w.ek.inde van 21 .n 22 april 1979 kwamen op initiatief van het

Kolll1te. van Marokkaanse Arbeider. (KMAN) circa 200 buitenlandse werknemers

uit diver•• europe.e landen in Amaterdam bijeen. Met de Europe.e Verkiezin

gen voor de deur hadden de 22 vert.geuwoordigde organisati•• besloten tot

een internationalisering van de ....uwerking te komen. Aan het eind van wat

het eer.te internationale congr•• van buitenlands. werknemer. werd genoemd,

werd .en manifest opgesteld, dat .en program van eisen bevatte, waaronder:

recht op behoud van de ~igeD cultuur

- recht op werk

- recht op veiligheid

- recht op vrije mening.uiting, vergadering, demonstratie .n organisatie

- volledige sociale, vakbonds- .n politieke rechten.

EV geen einde maar start

In h.t bovenstaande is het reeds gesteld: deze verki.zingen vormden

voor menigeen een .tartpunt. "Bet zou niet verwonderen", zo kon men lezen

in de Hieuwe Linie dd 16 mei 1979, "dat de linkse oppositie binnen de so

ciaal-democratie zich op Europee. vlak groepeert, dat de ecologen zich Eu

rop.es gaan opstellen, dat er een Europese anti-kernenergie partij komt en

dat andere buitenparlementaire oppositie-groepen in de EEG-landen zich ver

enigen omdat zij niet gebonden zijn aan de verdediging van nationale belan

gen•••• ". ECOROPA verwoordde als volgt wat door velen verwacht of gehoopt

wordt:
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"Bij hen die het vertrouwen in de politiek verloren hebben
drincen wij erop aan oa lid te worden van actieçoepen en
alternatieve orcaDisaties, om daarvoor celd bijeen te brengen J

om te lobbiln bij politici en lndustriilen J brieven te schrijveI
naar de kranten, om duidelijk te lIl&ken dat er een ander Europa
moet komen omdat velen dat wensen" •
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