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I. ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE 'INLICBTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

SOWJET-UNIE

Bet Staatscomité voor Wetenschap en Techniek (G.K.N.T.) .)

De rrri,Utalre bezetting van Afghanis"tan door de SOfJJjet-Unie teidds
lIJereldll1'ijd tot een stroom van protesten. Maa1lt:ege1-en tegen de 8oIJJjet
Unie~ die vari.lren van het stopzetten van grao;nleveranties tot het
afge'tasten van culturele eVBnementen~ lIJerden afgekondigd. Een maat
regel d:le de SCNJjet-Unie mogeUjk hard zal: treffen is het stopzetten
door de Verenigds Staten van de ui:t;/J7isseUng van techno7..0gi.sohe gege
VBn8 met de USSR. In november 1979 had partijleider L. BREZBNEV het
Staatsco7'Tli.t4 voor Wetenschap en Techniek (GENT) ~ dat ondermeer be'tast;
is met deze uit1lJisseUng~ reeds gesOTTlTlBerd enezogiekBr te lIJerk te gaan
bij het VBZ'fûezenU;jken van de gestelde doeleinden.

De ingestelde stop dlI1'ingt de Sotujet-lJnie er nu toe de voor haar on
ontbeerU;jke knoo-haa via altema-tieve kanalen te vergaren~ warbij de
SOfJJjetruBsiscM inUchtingendiensten ongetlNijfetd intensief sulten
wrdsn ingeschake l-d•

.
Geschiedenis en doelstellin'én.andéGKNT

•

Reeds in het midden van de jaren vijftig bestond in de Sowjet-Unie een

instituut dat zich specifiek bezighield met wetenschappelijke en technische.
zaken, het AL-Unie instituut VINITI genaamd. Dit instituut had een tamelijk

ondergeschikte functie, omdat het als onderdeel fungeerde van het toenmalige

staatscomité voor Technologie, dat nauw gelieerd was aan de Sowjet Academie

van Wetenschappen. In de loop van de jaren zestig werd dit instituut evenwel

door een aantal organisatorische ingrepen (1961 en 1965) als GKNT op ministe

rieel niveau gebracht.

Deze ontwikkeling illustreert het belang dat in de Sowjet-Unie wordt

gehecht aan het volgen van de mondiale ontwikkelingen op het gebied van weten

schap en techniek. Bet GKNT is ten nauwste betrokken bij het aangeven van de

hoofdlijnen waarlangs de wetenschap en technologie zich in de Sowjet-Unie

dienen te ontwikkelen. Tevens draagt het zorg voor coördinatie tussen de ver

schillende sectoren op deze gebieden.

G. K.'N.T. =Gosudarstvennyy Komitet po Nauke i Tekhnike.
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Buiten de Sowjet-Unie richt het GENT zich vooral o~~ wetenschap

pelijke bronnen die in het Westen overvloedic beschikbaar zijn. Voor de niet

lancs lecale weg verkrijgbare - dUB voor de Sowjets uiterst belangrijke 

informatie doet het GENT een beroep op de inlichtingendiensten KGB en GRU.

Deze inlichtingendiensten verzamelen enerzijds via hun eigen kanalen de ver

lancde gehe~e informatie, anderzijds maken zij ook gebruik van het GKNT zelf,

door inlichtingenofficieren in te schakelen die naar buiten optreden als GKNT

medewerkers. Zowel de open als de geheime inforaatieverwerving vindt veelal

plaats via:

- het bijwonen van internationale congressen;

- het uitzenden van wetenschappelijke delegaties;
.r>

- het uitnodigen van individuele technici, wetenschappers en zakenlieden voor

bezoeken aan de Sowjet-Unie;

- het uitzenden van Sowjet-stagiaires naar hogescholen, universiteiten en la

". boratorià in het buitenland •

GENT-relaties in Nederland.

~et eerdergenoemde V~NITI-iD8t~tuutwas reeds in de jaren.zestig lid

·van de "!'êd'ration Internationale de Docuaentation" (!'ID) m~t als zetel

's-GraveDhage,· waar vanaf 1986 tot 1971 een Rus als Secretaris-Generaal

funeeerde. Na de ondertekening in 1972 van een accoord betreffende wetenschap

pelijke en technische uitwisseling tussen Nederland en de Sowjet-Unie, werd

de accreditering van een vertegenwoordiger van het GKNT in Nederland geaccep

teerd. Intussen zijn uitgebreide contacten ontstaan tussen het GENT en grote

Nederlandse ondernemingen zoals VIF-Stork, AlZO, BOS-KALIS , IFJ' Naarden en de

lRO, een bundeling van handelsactiviteiten van ruim honderd Nederlandse be

drijven.

Is het GENT onvoldoendé actief?

Een eerste signaal van onvrede binnen de Sowjettop omtrent het functio

neren van het GKHT werd opgemerkt tijdens het plenum van het Centraal Comité

van de CPSU op 27 november 1979. Partijleider Leonid BREZBNEV onderstreepte

de noodzaak dat ook de wetenschap bij de uitvoering van het komende vijfjaren

plan actieve steun zal verlenen. Bet GENT zou energieker te werk moeten gaan

bij het bereiken van de gestelde doeleinden.
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Tijdens dit plenum werden velen gekritiseerd o.da~ des~ijds opgestelde

plannen slech~s gedeel~elijk waren gerealiseerd. Geen hunner werd overigens

ui~ zijn func~ie verwijderd. Op 22 januari 1980 deelde het persbureau Tass

evenwel mede, dat de voorzi~ter van het GENT - tevens plaatsvervangend Sowje~-

prea1er Wladi.ir A. B: "op zijn verzoek" on~slag was verleend. Beide

func~ies bekleedde B: sinds 1965. Hij vervulde ~evens het voorzit~erschap

van de gezamenlijke Aaerikaans-Sowje~russischeco..issie voor we~enschap en

technologie. Zijn opvolger is Juriy Ivanovich ~ , candidaatlid CC-cPSU en

vice-presiden~ van de Sowje~acadeaie van We~enschappen.

B: 's ontslag wordt door so_ige waarnemers in verband gebracht me~

een twee~al in~ernationaal opzienbarende gebeur~enissen, ~.w. de inval in

Afghanis~an en de verbanning van Andrei SACHAROV.

Naar aanleiding van he~ binnen~rekken van de Sowjet~roepen in Afghanistan

werden wereldwijd sanc~ies ~egen de Sowjet-Unie aangekondigd. Zo werd naas~ het

besluit de Olympische Spelen te boycot~en door de Amerikaanse regering, een

expor~stop ingesteld op hoogwaardige ~echnologische producten w.o. computers,

bes~emd voor o.a. een vliegveld bij Moskou en voor de Olympische Spelen. De

gebruikelijke uitwisseling van de voor de Sowje~-Unie onon~beerlijke Amerikaan

se know-how bleek ernstig te gaan stagneren.

Blijkens persberichten deden eind januari in Moskou geruch~en de ronde,

dat B: de maatregelen tegen SACHAROV herhaaldelijk als onjuis~ heeft be-

steapeld omdat deze de voor de Sowjet-Unie zo noodzakelijke uitwisseling van

wetenschappelijke gegevens zouden schaden. Dat hij om dezelfde redenen ook een

tegenstander was van de inval in Afghanistan, is ook bij geruchte niet verno

men, maar het is wel de hypothese van diegenen die zijn ontslag niet ziea als

het resultaat van een perSOOnlijk falen, maar van erns~ige meningsverschillen

binnen de topleiding van de CPSU.

Overigens deelde tijdens de opening van de jaarlijkse zitting van de

Sowjet Academie van Wetenschappen op 4 maart j.l. Academie-president Anatoly

A mede, dat de ontwikkeling van de wetenschap in de Sowje~-Unie niet

zal lijden onder de verbreking van een aantal contacten met het buitenland.

Het wetenschappelijk po~entieel van de Sowjet-Unie zou volgens hem zeker bij

mach~e zijn alle nationale economische ~aken te blijven vervullen. Uiteraard

publiceerde het persbureau Tass aansluitend wel een v~roordeling van de Ame

rikaanse Academie van Wetenschappen, omdat die uit protest tegen de verban

ning van SACHAROV alle con~ac~en verbroken had.

------_..-- --
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Conclusie

Bet optimisme dat uit de woorden van Anatoly ~ spreekt, is

voor tweeërlei uitleg vatbaar. In de eerste plaats is het obligaat. De acade

aie kan moeilijk toegeven dat de Sowjetwetenschap zo sterk van het buitenland

afhankelijk is. De tweede uitleg, die het optiaisme wat geloofwaardiger maakt,

is dat het GENT nu aeer dan voorheen gebruik zal gaan maken van de inllchtlngen

kanalen van het KGB en de GRU bij het verz..elen van gegevens op het gebied van

de wetenschap en de techniek.
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TOENBJlBNDB .IMPORTANTIB' DER .SATBLLIBTVBRTBGEmfOORDIGINGBN

Was de stationezoi.ng begin 1979 in Nederland van de SObJjetruBsische
amba8sadeuzo Tl " die ate etandplaate Peking voor Den Haag pui1,de,
een opaienba:zoende gebeuzotenis die ruimschoots publiciteit heeft gekre
gen omdat hij in de St:MjetruBsische partijhilJrarchie een zeer betang
rijke positie innam, de afZossingen in dat;zetfde jaar op andere ambas
sades van Oosteu1'opese staten zijn eveneens .opmerkelijk te noemen.
Opmerkelijk, omdat; deze afZossingen evenale de SOIJJje-truBsische mede te
verkl.aren zijn uit; het; grote belanq dat; men in Oost;-Europa hecht; aan
be-tnv"Loeding van de meningsvorming van het; Nederümdse ootk: en zijn
vertegenJJ'JOO1'digers, met; name e,a, v. de voor Oost;-Euzoopa BO betangri.:jke
discussies en bes1,uiten rond de nuctea:ire btJlJJaPening van de NAVO.
Waarschijn7,i:fk zijn~ de 1J1'agen à:le de »eoente dip7,oma-tieke af
"Lossingen tioen zoi.jzen eohter niet; vottedig beantuoorä, Ook een toename
van de meer onhodo:x:e inticht;ingendi.enst;-ac-tiviteiten wrdt; door ver
ZlJJal"i.ng van de dipl.oma-tieke vertegenlJJOordigingen mogelijk gemaakt.

Vooral de mutaties op de Poolse diplomatieke vertegenwoordiging in het

afgelopen jaar zijn illustratief voor de hierboven gesignaleerde tendens.

Bier heeft een aantal posten een zwaardere bezetting gekregen, die niet ge

rechtvaardigd wordt door verandering in de factoren die normaliter bepalend

zijn voor kwaliteit en kwaliteit van de personeelsbezettingen van ambassade

of handelsmissie. Sedert 23 mei 1979 wordt de Poolse ambassadeursfunctie in

Nederland bekleed door de diplomaat Alojzy a , die in vergelijking met

zijn voorganger 0:

ervaring beschikt. R

over aanzienlijk meer internationale diplomatieke

bekleedde voor hij naar Nederland kwam de functie

van directeur van het Kabinet van de Minister van Buitenlandse Zaken, een

functie die over het algemeen de eervolle afronding vormt van een glansrijke

diplomatieke carri~re.

Dat zijn benoeming in Nederland beschouwd zou moeten worden als een

degradatie is niet erg waarschijnlijk, gezien het feit dat B.l :'s eerste

wens na zijn aankomst in Nederland, de verwerving van een nieuwe residentie,

vrijwel onmiddellijk werd gehonoreerd. Woonde tot voor kort elke Poolse am

bassadeur in een alleszins representatief appartement in het ambassadegebouw,

R slaagde erin om binnen een paar weken toestemming te krijgen voor de

aankoop van een riant pand in Wassenaar waarmee, exclusief de nog noodzakelijk

geachte verbouwingen, een bedrag van rond '6n miljoen gulden gemoeid was. Een

hoge functionaris van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken reisde voor

de afwikkeling van die transactie naar Nederland.
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Deze gang van zaken is temeer opvallend daar Polen zich in een ernstige

economische malaise bevindt die de buitenlandse dienst dwingt tot uiterste

zuinigheid, vooral met westerse valuta. Echter ook de reeds langer bestaande

plannen tot grondige verbouwing der ambassadegebouwen werden met de komst van

a gerealiseerd (!). Is dus .et de ko.st van B een zeer promi

nente Poolse vertegeDWoordiger in Nederland gestationeerd, ook andere mutaties

betekenden verzwaringen. In twee gevallen werden op de Poolse handels.issie

niet-diploaaten opgevolgd door diplomaten, het opleidingsniveau der nieuwe

functionarissen steeg t.o.v. hun voorgangers aanzienlijk. Daarnaast kon op het

gebied der inlichtingenactiviteiten, verricht vanuit de officiile vertegenwoor

diging, een intensivering worden geconstateerd. Dit geldt mutatis mutandis voor

conspiratieve on~tingenmet agenten. Het Poolse consulaat onderging een

kwaliteitsverhoging in die zin, dat buitengewoon ervaren personen betrekkelijke

nieuwelingen opvolgden. De onlangs gearriveerde consul 11 bijvoorbeeld, is

een carri~re-diploaaatmet langdurige internationale ervaring, terwijl ook zijn

echtgenote in de ambtenarij haar sporen ruimschoots heeft verdiend.

Jen beduidende to.enaae van contact met de media, met Nederlands~ po~itici

afsmede met vertegeDWoordiger~van diverse maatschappelijke belangengroepe~ is

van deze ontwikkeling een direct gevolg.

Analoge ontwikkelingen konden worden geconstateerd bij de Tsjechoslowaak-

se vertegenwoordiging. liet de komst van "bassadeur K als opvolger van

G kon een scherpe stijging in met n..e de befnvloedingsactiviteiten worden

geconstateerd, waarbij tevens de verregaande coördinatie van deze activiteiten

in Warschaupactverband nog.eens duidelijk werd, een coördinatie waarbij de

leidende rol van Sowjet-..bassadeur T evident is.

De wijze waarop de Oosteuropese .abassadeurs hier te lande met elkaar

verkeren is dan ook een getrouwe afspiegeling van de relatie tussen de landen

die zij vertegeuwoordigen.

Van landen die - met de Sowjet-Unie voorop - bij internationale ontmoe

tingen de niet-inmenging in binnenl~dse aangelege~edenals leidend beginsel

in de onderlinge verhoudingen tussen staten zeggen te hanteren, zijn de inten

sieve belangstelling voor en zel~s de onversluiere. .. contacten met groeperingen

die binnen Nederland in de politieke besluitvorming participeren, al bijna on

fatsoenlijk te noemen.

I: = =:
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rr, M'n-DEMOCRATISCHE SDQIlIGII

DB APP'AlRE AFGHANISTAN EN DE NASLEEP IN DE COIOlUNISTISCHB WERELD

De militail'e SOtNjetinterventie in.A.fuhaniettzn lijkt .een agz'8seievel'e
SOtNjetpolitiek in te luiden ten aanzien van de Del'de Wezoe"Ld, voozoa"L
in de l'eg.;,o 'e, waa:zo de westel'se Zanden een machtsvacuum hebben achtez
ge"Laten en Moskou mede als gevolg daazovan de ztisioo's van ao'n in
g:reep a:anvaardbaar acht. Met dit eerete, dizoeot militaizoe optreden
buiten de "socialistibhe gemeensohap" belVijst de SOtNjet-Unie dat aij
de monà:la"Le kMohtBvel'houdingen aodanig in haal' eigen voOl'deeZ gelVij
aigd acht, dat aij onde» oppezrtuun el"VCU'en omstandigheden nu ook
buiten haal' onmi.ddeZUjke invZoedsfeel' gerJapendel'hand duzoft op te
treden ten gunste van haal' eigen belangen en veiligheid.
H08fJJel de SOtNjet"Leiding aich in de Afghaanse affail'8 dus vel: voozoal
door l'I'ItlOhtspo'Litieke ovel'lJJeg.;,ngen aal, hebben Zaten Zeiden" heeft aij
niet nage"Laten daaman een ideoZogische motivatie mee te geven. Zij
belVeel't inrnel'S aich met haa» opnmts in Afghanistan ge1al1eten te hebben
van haar pticht tot"intemati.onat.e soUdal'iteit" met een Zand van
de "revolutionail'e Wel'e "L<IbelVeg.;,ng" waazoin·"dB l'evolutionaiN ve2'L1OZ
venheden dool' intel'n8 en ez1:ertne contra-l'8voZuti.onai.l'8 acties bedzoeigd"
wel'den. Deze getJapende "huZpveI'Zening" aan een Del'de Wezoeld-Zand
betekent feitelijk. een uitbl'eiding van de BREZHNEW-dcctrine" die i1mreI'S
"socia'Listische" Zanden vezrplioht te huZp te sohieten als de "socia
listische ve2'L1Ol'Venhed.en" in een broedel'Zand in ge'lJatn' komen. Nodig is
dan natuul'lijk ",el dat el' 'lJanUit een del'geUlk Zand om die miZitai.zoe
bijstand gevzoaagd WNt" mam' dat is in de prtaktijk al gauM op de een
of andeN nr::mi.el' te enscenel'8n.

De gebeurtenissen in Afghanistan

Het verzoek om Sowjethulp vanuit Afghanistan kwam na een interne ont

wikkeling, die gekenmerkt werd door een drietal gewelddadige communistische

machtswisselingen in de hoofdstad Xabul.

De eerste. een militaire putsch, was het directe resultaat van een

ingreep door in de Sowjet-Unie" opgeleide Afghaanse legerofficieren na onge

regeldheden die waren ontstaan bij de begrafenis van de 1.ider van de zoge

naamde "Parcham" (=vlag)-vleugel van de communistische Democratische Volks-

partij van Afghanistan, Aqbar ~ , die op 17 april 1978 was vermoord.

Met hulp van de officieren vestigde zich een tiental dagen later een uit

gesproken pro-Sowjetbewind in Afghanistan, dat OVerigens al sinds de jaren

tso onder Sowjetinvloed had gestaan. Vrij spoedig werden de touwtjes in handen

genomen door de andere, met de "Parcham" concurrerende "Ehalq" (=volk)-groe

pering binnen de partij die in haar geheel naar schatting trouwens niet meer

dan 2000 leden zou tellen.
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President en partijleider werd de burgerpoliticus Nur Mohammed TABAKI

onder wiens regime ongeveer 5000 Sowjetrussische adviseurs, civiele en

militaire, het land binnen kwamen. Ben dominante persoonlijkheid binnen

de regering-TABAKI was de minister van Buitenlandse Zaken, tevens vice-pre-

aier , Bafizollah AllIN, uiteraard ook van "Khalq"-signatuur en mede verantwoorde

lijk voor de zuiveringen die er al gauw onder de "Parcham"-isten werden

aangericht. Een aantal van hen werd opgeborgen op diplomatieke posten in het

buitenland. Zo belandde Babrak 1t , een prominente representant van de

"Parcham" - de vleugel die per traditie het sterkst voor de Sowjet-Unie

pleegt te opteren - als ambassadeur in Praag. Wat TABAKI betreft, die sloot

op 5 december 1978 een vriendschapsverdrag met de Sowjet-Unie in Koskou.

om de tweede staatsgreep, die waarmee AllIN medio september 1979

TABAKI ten val bracht en liquideerde, hangt nog altijd een waas van ondui

delijkheid. Naar verluidt zon het Kremlin juist op mutaties in Kabui, ten-

einde een verzoening mogelijk te mak~n met het zich intussen effectief samen

ballend Islamitisch verzet. Hafizollah AllIN, die sedert april van dat jaar tevens

premier was, had in die opzet eigenlijk het veld-moeten ruimen maar zou met

de coup zijn tegenstanders (incl. Moskou) een slag voor zijn geweest. Aan..
d!, reacties .uit 'de Sowjèt-Unie viel niet te merken dat. Moskou -'di t· als een'

tegenvaller zag die siechts van tijdelijke aard mocht zijn.

Echter, naar achteraf is gebleken, was het wachten slechts op een mogelijk

heid om het "verzuim" weer goed te maken.

Midden december j .1. was het bewind van AllIN als gevolg van de inter

ne onrust dermate onstabiel geworden dat "men" in Kabul aan de Sowjet-Unie

een verzoek om militaire bijstand deed uitgaan. Benheden van het Rode Leger

trokken Afghanistan binnen terwille van "het behoud van de Afghaanse revo

lutie van april 1978" en terwille van de "veiligheid van de Sowjetstaat".

De interventie culmineerde op 21 december 1979 in de afzetting en executie

van AllIN, de man via wie het Centraal Comité van de Democratische Volks

partij om hulp zou hebben gevraagd. De nieuwe leider, de "Parcham"-i.t

Babrak KARMAL, die in het zog van de Sowjet-troepen naar zijn land was te

ruggekeerd, zou later daaromtrent verklaren dat zijn voorganger oorspronke

lijk op een Chinees-Amerikaans-Pakistaanse invasie had aangestuurd, echter

tijdig door zijn partijgenoten was ontmaskerd als verrader en gedwongen

Moskou om troepen te vragen. Troepen, die aan AMIN'. eigen regering en leven

een einde zouden maken.
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Uit de spoedig hierna losbarstende, vaak heftig verontwaardigde reac

ties uit heel de wereld, dikwijls ook uit comaUD1stische kring, moet gecon

cludeerd worden, dat Iloskou de "opportuniteit" van de outandigheden waar

schijnlijk wel wat al te rooskleurig ingeschat had.

Oosteuropese reacties

De trouwste V-bondgenoten, de DDR, Tsjechoslowa1tije en Bulgarije,

hebben zich gehaast het ingrijpen van de Sowjet-Unie in Afghanistan goed

te keuren, al zijn er aBDW1jzingen dat dit niet altijd con amore is geschied.

De procedure bleek doorgaaDB te bestaan uit een onaiddellijke felicitatie

aan het adres van de nieuwe Afghaanse machthebber, KA1UIAL, aangevuld met een

partij-regeringsverklaring ten gunste VaD het nieuwe bewind en .et woorden

van lof voor de Sowjet-Unie. Deze erkenning en solidariteitsbetuiging gingen

gepaard aan een verwerping van de resolutie in de Algemene Vergadering van de

Verenigde Naties, waarin "allehele terugtrekkinl van de buitenlandse troepen"

uit Afghanistan werd gelist. Een en ander werd doorgaans bekroond liet een

binnenlandse caapagne ter ondersteuning van het standpunt van de Sowjet-Unie.

Daarbij viel op dat niet alleen de Verenigde Staten en-de NAVO en dan vooral

president CARTER persoonlijk als de boosdoeners werden aangewezen, maar dat

ook de Volksrepubliek China een belangrijk doelwit vormde.

De drie resterende Warschaupact-landen, Hongarije, Polen en Roemenil

bleken minder volgzaam. Hongarije en Polen betuigden verbaal weliswaar hun

solidariteit en stemden in de Verenilde Naties ook in het voordeel van de

Sowjet-Unie, maar deden dat merkbaar met telenzin en reserves. aeide landen

lijken bovenal te vrezen dat het Sowjet-ingrijpen repercussies zal gaan krij

gen voor hun vitale economische b~trekkingenmet het Westen. Roemenië ging

het verst in het demonstreren van een onafhankelijke opstelling; geen solida

riteitsbetuiging, geen stem ten gunste van het Sowjetstandpunt in de Verenigde

Naties, maar een veroordeling in nauwelijks bedekte termen en de aankondiging

van een versterking van de eigen defensie.

De scherpste afwijzingen kwamen van Joegoslavil en Albanil, die beide

traditioneel gekant zijn tegen de leider~chapsa.piratiesvan de Sowjet-Unie.

Na de Sowjetinterventie in Afghanistan voelen deze Balkanstaten zich kenne

lijk te meer in hun veiligheid bedreigd. Een belangrijk punt in de veroorde

ling van Joegoslavil was de precisering dat het een niet-gebonden land betrof.- '. . ' ..

------------- -- ---
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Hiermee trachtte het blijkbaar in de Beweging der Niet-Gebonden Landen

terrein te heroveren op Cuba, dat zich verplicht zag de Sowjet-interventie

goed te praten. Zelf d8llOutreerde Joegoslavil haar niet-gebonden zijn door

zowel op de Sowjet-Unie als op de Verenigde Staten kritiek te leveren. Het

saaenvallen van de interventie met de ziekte VaD TITO, lijkt Joegoslavil er

overigens toe bewogen te hebben terwille van de eigen veiligheid de Sowjet

Unie niet nodeloos te irriteren met al te krasse uitspraken.

De houding van Joegoslavii en Albanil z~l de Sowjet-Unie nauwelijks

verrast hebben en i8 ook min of meer voor kennisgeving aangenoaen. die· van

Roemenii heeft haar echter onmiddellijk tot tegenactie bewogen. Eind januari

r~ bracht CPSU-Politburolid en Sowjet.inister van Buitenlandse Zaken GROMYKO

namelijk onverwacht een bezoek aan Boekarest, dat alleen maar uitgelegd~on

worden als een poging Raeaenii wat Illeer in de pas te krijgen. Het ~ollllun1quê

na afloop van het bezoek w.. voor verschillende uitleg vatbaar en gaf geen

uitsluitsel over eventuele concessies van één der partijen. Het ziet er echter

naar uit dat Roemenii voet bij stuk heeft gehouden gezien haar weigering kort

daarop tijdeu een bijeenkolll8t van parlementarilrs uit twaalf communistische

landeni.n Sofia, om een ve,rklaring te ondertekenen. waar~n solidariteit met

'het nieuwe Afghaánse bewind werd be;tuigd. 'Nu de Sowjet-Unie ,zich lIlet haar' op":'

treden in Afghanistan internationaal ~an~1 blijkt te hebben gelsoleerd, lIlag

van haar verwacht worden dat zij de druk op haar bondgenoten zal vergroten

Olll de rijen achter haar te sluiten.

Reacties van de overige regere~de CP-en

Niet minder verdeeld waren de standpuntbepalingen van andere niet

Europese regerende CP-en, te weten die van China, Boord-Korea, Mongolii,

Vietnam, Laos, Cambodja (zowel de pro-Peking versie van de Rode Khmers als

de Banoi-gezinde lezing van het HING Samrinbewind), Zuid-Jemen en Cuba.

De Illeest uitgesproken negatieve reactie viel te beluisteren in China

..aar lIlen kon stellen imIlers al jaren voor het "Sowjet-hegemonisme, expansio

nis.e en sociaal-imperlalisme" te hebben gewaarschuwd. Moskou had volgens

Peking "de ware aard van haar 'natuurlijke bondgenootschap' lIlet de Derde

Wereld onthuld" en daarbij dezelfde valse voorwendselen gebruikt als Vietnam

een jaar eerder voor de overval op Cambodja.
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De kwestie Afghanistan was voor Peking o.a. aanleiding a. voor onbe

paalde tijd te stoppen .et de bilaterale normalisatie-besprekingen met de

Sowjet-Unie in Moskou en met het Sino-Vietnam8se overleg in de Chinese hoofd

stad, die overigens beide tot dusverre geen enkel concreet resultaat hebben

opgeleverd.

Zeker zo afwijzend was de reactie, vanuit Peking. vu de vorige jaar

ten val gebrachte Rode Khaers uit Cambodja. Deze vergeleken de interventie

met "Vietn... expansionisme en genocide ten opzichte van Cambodja en Cuba's

gewapende tussenkomsten in Afrika en het Midden-Oosten, alleaaal onderdelen

van de Sowjetpoging om de hele wereld het hegelDOnisae op te leggen".

Van twee regimes viel op dat zij aarzelden met hun uitspraak. te weten:

Noord-Korea en Cuba.

Uiteindelijk wezen de Hoordkoreanen het Sowjetoptreden de facto af toen

zij op 7 februari tijdens de eerdergenoemde bijeenkomst van parleaentarilrs

in Sofia s..en met de Roemenen weigerden de solidariteitsverklaring met het

nieuwe bewind in Kabul te ondertekenen.

Al eerder waren de Cubanen. maar dan in tegengestelde richting, door de

bocht gegaan. De kritische bezorgdheid die desondanks uit CASTRO'. co..entaar

te destilleren viel was vermoedelijk te herleiden tot een nawee van de ge

frustreerde pogingen van Havanna om een VN Veiligheidsraad-zetel te bemach

tigen, alsmede tot verlegenheid als gevolg van Cuba's gecompromitteerd pro

Sowjet leiderschap binnen de Beweging der Niet~gebonden Landen.

De reacties van de overigen, Mongolil, Vietn.., Laos, Cambodja (HENG

Saarin) en Zuid-Jemen waren stereotiep voor die van de trouwe Sowjet-bond

genoot. Ze getuigden VaD prompte solidariteit met Moskou en feliciteerden de

nieuwe Afghaanse leiders met hun machtsovername.

Blijkens recente berichten gaat Zuidjemens solidariteit zelfs zover

dat men - uiteraard op Moskou's instigatie - troepen naar Afghanistan heeft

gezonden, waarmede ter assistentie of vervanging van het Rode Leger een eerste

aanzet zou zijn gegeven tot internationalisering van de broederlijke hulp

die het Rode Leger aan Afghanistan verleent.

Reacties van Westeuropese CP-en

"Afghanistun dwong ook de Westeuropese CP-en tot een positiekeuze.

Even afgezien van enkele opmerkelijke interne meningsverschillen verliep die
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positiekeuze grotendeels langs de bekende l1jnen, waarbij aan de ene kant

de orthodox Sowjet-loyale CP-en het optreden van Iloskou goedkeurden terwijl

de aeer onafhankelijke, c.q. eurocomaunistische partijen hun afkeuring uit

spraken. Ben verrassende doorbraak van dit patroon kwam van de kant van de

Franse CP. Na zich de laatste tijd toch al in toeneaende mate in pro-Sowjet

richting te hebben ontwikkeld, distantieerde deze partij, die nog wel aan

het etiket eurocommunistisch vasthoudt, zich nu volledig van de andere euro

cOllllBUD.istische partijen door de Sowjetingreep te billijken. Ook verrassend,

maar in mindere mate omdat deze partij zich meestal op de vlakte houdt, was

de goedkeuring door de Finse CP van de Sowjetinterventie.

De volgende CP-en stelden zich achter Moskou's ingreep: de Deense,

Finse, Noorse, Luxemburgse, Westduitse, Westberlijnse, Oostenrijkse, Franse,

Portugese en Cypriotische CP, plus de APK (eel1 van de twee concurrerende

Zweedse CP-en) en de z.g. buitenlandse KD (een van de twee concurrerende

Griekse CP-en). Deze partijen maakten hun standpunt duidelijk door de van

uit Moskou gegeven argwaentatie te herhalen en te verdedigen en/of door

zich solidair te verklaren aet het door Moskou ge!nstalleerde bewind van

KARIIAL. ,'.

De CP-en van Italil, Spanje, -Bngeland, Belgil, de Griekse z.g" biunen

landse en de Zweedse VPK - de eurocommunistische groep minus de Franse CP

dus - keurden de inval af. Dat deed ook de Nederlandse CP, die niet tot de

euro-CP-en gerekend kan. worden, maar die zich bij enkele vorig_ gelegenheden

wel met kritiek op Moskou bij deze partijen aansloot. De Zwitserse CP, die

zich ook wel eurocommunistisch opstelt, protesteerde niet zelf maar liet dat

over aan het verkiezingsfront waarvan zij deel uitmaakt.

De kritiek van deze partijen is deels gevat in termen van doelmatigheid

(de inval was "onverst.andig", "probleaen van de nationale delBOcratische ont

wikkeling zijn niet op te lossen door buitenlands' ingrijpenlt ) , deels princi

pieel toegespitst (revolutie "mag" niet worden gelxporteerd, de inval is een

"schending van de principes van niet-imaengingtt). Net als bij de partijen die

zich "pro" uitspraken, zit er ook bij de partijen die Moskou kritiseerden

nogal wat variatie inde reactie. De ene partij komt met een bemantelde af

wijzing. de andere uit zich scherp en onomwonden.

De scherpste reactie kwam van de Italiaanse CP. Deze noeade de inval

het resultaat van "een geperverteerde logica" en een "absoluut af te keuren

schending" van het principe van niet-inmenging.
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Verder stelde de PCI de Sowjet-aanwezigheid in Afghanistan op 66n

(negatieve) lijn met het Amerikaanse optreden in deze regio. Het optreden

van beide supermachten betekent in de PCI-visie een bedreiging van de wereld

vrede. Voor de meeste andere partijen zijn de Verenigde Staten de (hoofd)

boosdoener.

Ondanks hun meningsverschilen n.a.v. het Sowjet-optreden, vinden de

Westeuropese CP-en, zowel zij die zich "pro" als zij die zich "contra" uit

spraken, elkaar terug op twee belangrijk practische punten: alle wijzen zij

iedere sanctie die in het Westen tegen de Sowjet-Unie Is voorgesteld af en

alle propageren zij als remedie tegen de verslechterende internationale be

trekkiucen juist nu een voortzetting van de d6tente. Daarmee komen zij allen

toch weer op 66n lijn met Moskout. streven Daar een scheiding tussen een

"oorlogszuchtig" Amerika en eeD "realistisch" West-Europa, dat wil doorgaan

met de ontspanningspolitiek, zoals de Sowjet-Unie zich die wenat.

---
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AFGHANISTAN EN SACHAROV: HANDICAPS VOOR DB CPN EN·DE "VRBDBSSTRIJ'D"

Na het grootscheepse offensief in het najaar vcm 1979 tegen de NAVO
pZannen om mi.ddel,"lange afstandsmketten te stationeren op Europees
grondgebied heeft het door de CPN gedomineerde SCD'I'Ie1'IlI1erkingsveI-
band Stop de N-bom~ Stop de KsrnIJJapenNedtoop s 'Lechts 1JJeinig tijd
gehod om zich in aZ,Ze rust: te bezinnen op de behaaZ,as resuz,taten;
resuz'iiatien die door de CPN zondermeer 1JJerden toegeschzaeven aan as
''breedheid'' van de maBsabe1JJeging. Deze zou er voor gezorgd hebben
dat Nederl.and in de NAVO "voor het eerst in de geschiedenis" een
aj\1i.jkend s"l:andpunt had ingenomen.
Na de Russische inval, in het buurtand Afghanistan en de verbanning
door de ScNjet-autonteiten van de atoomgel,eerde en prominente dissi
dent SACHAROV naar de provinciestad Gorki~ maar vooral, toen de
"hystensche reacties" van de Amerikaanse president CARTER "een sfeer
van koude-oorloq" begonnen op te roePen~ 1JJa8 het voor de NederZandse
COlTrJ'fUnisten duideZ,ijk dat er snel, 1JJeer nieUbJe impul.sen moesten uorden
gegeven aan de "vredesstrijd".

De CPN, de stuwende en initilrende kracht achter het Samenwerkingsverband

Stop de X-bom - Stop de Kernwapenwedloop, heeft overigens wel enige dagen nodig

gehad om een officille reactie op de gebeurtenissen in Afghanistan te formuleren.

In eerste instantie had het dagblad "De Waarheid" zich beperkt tot het zonder

commentaar weergeven van de Sowjet-lezing van de problematiek. P~s na een week

kwam. de partij met een z6 zorgvuldig onder woorden ge~rachte kr~tiek, dat nauwe

lijks van een veroordeling gesproken kon worden.

Daar kwam nog bij dat de CPN haar verontwaardiging niet primair op de Russische

inval richtte, maar op de.Amerikaanse reactie daarop. Het was die reactie,

volgens de CPN, die de ontspanning in gevaar bracht en zij vormde voor de par

tij dan ook de aanleiding om haar activiteiten te gaan richten op het behoud

van de ontspanning.

"In antwoord op de vragen van het persbureau Reuter" waagde de partij

zich op 3 januari aan een eerste commentaar in haar dagblad: "Buitenlan~s in

grijpen kan nooit een oplossing zijn voor binnenlandse problemen".

Twee dagen later sprak De Waarheid zelfs over "interventie" door de Sowjet

Unie, al werd daar onmiddellijk aan toegevoegd, dat "de huidige koers van

CARTER het gevaar oproept van een terugkeer naar situaties zoals die tijdens

de koude oorlog bestonden". Bet Nederlandse volk werd opgeroepen "zich niet

in gevaarlijke crisissituaties in andere delen van de wereld te laten .eeslepen".

Met deze en dergelijke uitlatingen richtte de CPN zich ook tot de Nederlandse

vredesbeweging. De resultaten, die de strijd voor de vrede in ons land had op

geleverd en de "grote kracht en diepgang" ervan zouden onder geen beding .ogen

worden prijsgegeven, maar juist n~ moeten worden uitgebouwd.
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In zijn reactie op het Russische optreden ging de CPN-fractievoorzitter

in de Tweede Kaaer, llarcus BAKKER, het verst. Daar en in een KRO-Brandpunt

uitzending van 8 januari noemde hij het "ingrijpen" van de SU zonder meer een

onjuiste reactie. De term "reactie" was in dit verband overigens veelzeggend.

BAKKER vond naaelijk aan de ene kant, dat men "met legers in e~n vreemd land

de problemen in zo'n land nooit kan oplossen", maar had er anderzijds toch be

grip voor dat de SU zo "reageerde" op door Aaerika opgevoerde spanningen. Bij

zei hierbij met naae te denken aan het recente NAVO-besluit om middellange

afstandsraketten te stationeren op Europees grondgebied en aan de gebeurtenis

sen in het Midden-Oosten. "waarin Aaerika de hand heeft gehad". Niettemin kan

men de reactie van de partij welhaast als een kool-geit-formulering inschatten:

net voldoende om door de partners van de CPN in de vredesstrijd als een afkeu

ring te worden opgevat, doch niet zo ver strekkend. dat de vriendschappelijke

relaties met Moskou er door in gevaar behoefden te worden gebracht.

Bad de CPN geruime tijd nodig voor de formulering van een reactie op het

Russische optreden in Afghanistan, de reactie op het optreden van de Sowjet

autoriteiten tegen de dissident SACHAROV kw.. aanmerkelijk sneller. Toch werd

ook hier het partijstandpunt weer zodanig verwoord, dat zelfs de geoefende

lezer nog wat te denken overhield. Zowel de stellingnaae van SACHAROV als het

optreden er tegen werd afgekeurd. Afkeurenswaardig aan het optreden van de

autoriteiten vond De Waarheid, dat "de al jarenlang door SACHAROV verkondigde

meningen niet politiek bestreden werden - met argumenten en debat - maar langs

de weg van een strafmaatregel".

Uit De Waarheid

dd. 24-1-'80

In hetzelfde commentaar werd twijfel uitgesproken over het onderschei

dingsvermogen van de Russische autoriteiten. lIen zou "de grens niet weten tus

sen het uitdragen van afwijkende opvattingen en het plegen van ondermijnende

activiteiten". Erger nog: "de handelwijze tegen SACHAROV" zou - indien de wes-



- 16 -

telijke commentaren juist waren, als zou het RU8sische optreden een reactie

zijn op de "hysterische koude-oorlogsverklaringen" van president CARTER

"een zeer slechte dienst bewijzen aan de tegenstanders van een nieuwe koude

oorlog en in het algemeen aan de strijders in de kapitalistische landen voor

ontspanning en vrede".

De conclusie lijkt ook hier gerechtvaardigd, dat de CPN, in beide geval

len door het Sowjetrusslsch gedrag in een wat moeilijke positie geplaatst, in

beide gevallen haar standpunt zo genuanceerd mogelijk heeft geformuleerd om de

vredesstrijd niet te frustreren en oa juist een nieuw motief te kunnen aanrei

ken om de strijd met hernieuwd 'lan voort te zetten.

Afghanistan en SACHAROV: "issues" voor CPN-dissidenten

Ondanks het feit, dat de CPN zich dus veel moeite getroostte tot een

zo genuanceerd mogelijke stellingnaae te komen inzake Afghanistan en SACHAROV,

66k met het oog op de vredesbeweging, is ~et haar niet gelukt zelfs binnen de

eigen gelederen iedereen volledig tevreden te stemmen. Zo werd op initiatief

van een aantal partijgenoten een "anti-koude-oorlogs-oproep" gepubliceerd

~n De Waarheid van 18-2-1980 en in de Volkskrant van 17-2-1980)" waarin - inha

kend ook op de door de CPN-leiding gedane uitlatingen over Afghanistan en

SACHAROV - een wat verder gaande kritiek op deze punten kenbaar gemaakt wordt.

Bet is overigens niet voor de éerste keer dat de partij te kampen heeft met

tegenstribbelende partijg.noten. De CPN worstelt in feite al een jaar of twee

met een intern "dissidenten"-probleem.

In een aantal hier bedoelde gevallen waren voornamelijk CPN-ers werk

zaam in de zgn. "zachte sector" - en dan .. Et name in de imiversitaire wereld 

bij het verzamelen van handtekeningen en het uitgeven van oproepen gericht

tegen bepaalde partij-standpunten in, betrokken. Bij de affaire E: ·~febr.

1979) bijvoorbeeld ging het indirect om een veroordeling van de CPN-mening over

.) In februari 1979 boden 160 CPN-leden een protestbrief aan bij De Waarheid
waarin het op gang brengen van een royementsprocedure tegen het echtpaar
E: werd veroordeeld. Deze Groningse partijgenoten waren ertoe overgegaan
50 exemplaren van het zgn. Piller-rapport (de commissie Piller stelde tijdens
de Praagse lente een onderzoek in naar politieke processen en rehabilitaties
in de periode '46-'68) te publiceren, daarmee kritiek uitend op de houding
van de CPN t.a.v. de dissidenten in socialistische landen. De genoemde pro
testbrief werd overigens niet in de partijkranten opgenomen en het gebeurde
werd doodgezwegen. Het echtpaar E: werd echter niet geroyeerd.
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Charta '77 en bij de zgn. B I-advertentie a) (okt.1979) namen de CPN

dwarsliggers impliciet afstand van de partijverslaggeving over de dissidenten

in de DDR.

In de thans gepubliceerde ~aalf'zinnen tellende anti-koude-oorlogs

oproep gaat het over'''de reactie" van CARTER en de wens dat Nederland zich

niet DIOet laten _esIepen "in een nieuwe golf van bewapening". liet nue twee

zinnen in deze anti-koude-oorlogs-verklaring moeten de CPN-leiders niettemin

te denken hebben geleven.

De eerste zin in de advertentie "ceen koude oorlog in Nederland" luidt

nUlel1jk: "Bet militair ingrijpen van de Sowjet-Unie in Afghanistan en de

verbanning van SACHAROV keuren wij onomronden af".

"OnollWonden afkeuren" lijkt een steek onder water te zijn in de rich

ting van de .eer oazichtige positiekeuze van de CPN. De advertentie gaat

tmmers net even verder dan de partijleiding blijkens haar uitspraken eigenlijk

wilde. Ook uit de laatste zin van de anti-koude-oorlogs-oproep blijkt derle

lijke kritiek: "Nederland kan en moet zijn bijdrage leveren aan het terug

draaien van de spiraal van de koude oorlog in het Westen en in het Oosten".

Set teruldraaien van de spiraal "aan weerszijden" wekt de indruk als zou die

spiraal ook aan beide zijden zijn opgewonden.

Dat is zeker niet de gedachte van de CPN-top, die de "koude-oorlogs

hetze" duidelijk slechts in één paar schoenen wil schuiven, Dl. die van

president CARTER.

Opgevallen is intussen, dat ook verschillende niet als dissident

bekend staande partijgenoten de oproep mede hebben ondertekend. Er zijn aan-

a) In oktober 1979 werd een protestverklaring tegen de behandeling van de
DDR-dissident Rudolf B. - waaronder o.a. tientallen handtekeningen
van CPN-ers (veelal dezelfden als bij de "El r") prijkten - aan De
Waarheid ter publicatie aangeboden. Deze verklaring,die wel in extenso
in drie andere bladen verscheen, werd door De Waarheid slechts in verkorte
vorm opgenomen. Daarbij werd uitgelegd, waarom de CPN niet aan zoiets
kon meewerken.

In een begeleidend artikel werd uitgelegd waarom de CPN als partij deze
protes~verklaringniet kon onderschrijven •

.-----------_.-- -- ... _--- ..._-----------------
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wijzingen dat de partijleiding heeft getracht op de - haars ondanks - on~stane

situatie in te spelen door een aantal trouwe par~ijgeno~en quasi aan de actie

te laten meedoen om zodoende de dwarsliggers de wind uit de zeilen ~e neaen.

Ook het accepteren en plaa~.en van de adver~entie in De Waarheid moet waar

schijnlijk worden gezien als een poging hun optreden ~e neu~raliseren en

"absorberen": Daarbij is de par~ijleiding ech~er wa~ al te lich~vaardig voor

bij gegaan aan het fei~, dat de oproep met name voor een aan~al "oude gestaal

de kaders" een onverteerbare zaak was.

fr' M een gefrust~eerde gardis~

E'n van deze "oude ges~aa1de kaders", een gardist uit het tijdperk-De

GROOT, die tegenover de partijleiding duidelijk zijn ongenoegen uitte over

het z.i. slappe par~ljoptreden tegen de dwarsliggers, was de bekende CPN-

·lItakingsleider fr' 11: • lil is er trouwens steeclB voorstander van geweest

de dissidenten iD de par~ij hard aan te pakken. Hij moe~ de nieuwe ac~ie van

deze opposanten in zijn eiien district (GroDin18n) al. een steek in de rug

hebben opgevat op een lIOaeDt, waarop hij zich volledig inzette voor "eenheid

van actie" tegen he~ terugbrengen van het aantal. arbeid8p1~atsenbij de

Philips- en AIZ~vestilingen, tegen het stopzetten van de regeringss~eUn aan

het kartODbedrijf Okto te winséhoten en tegeD de looningreep van de regering.

Vooral de eensgeziDdheid VaD zijn eigen partijgeDoten was daartoe onontbeer

lijk. Daar zijn Daaa vooral iD de regio GroningeD nog s~eeds geassocieerd

wordt met de CPN-stakingsacties in de strokarton- en aardappelmeelindustrie

van 1968 en daar sedertdien alleen al zijn komst Daar een bedrijf waar arbeids

onrust heerst betekeDi8vo1 is, bezet hij hier voor de partij een sleu~e1functie.

=- = =
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LOSON

Gezien de recente ontwikkelingen in Suriname en de .daarmee samenhangen

de intensivering van activiteiten van Surinaamse organisaties in Nederland

lijkt het zinvol in dit kwartaaloverzicht aandacht te besteden aan een

marxistisch/leninistische organisatie van Surinamers in ons land.

Vooropgesteld zij dat het gaat om een organisatie met een beperkt aan

tal aanhangers, waarvan eerder tientallen dan honderdtallen ook werkelijk

actief zijn. Ook de gelijkgerichte organisatie in Suriname is marginaal.

De betekenis van marxistisch-leninistische organisaties is echter niet

primair aan populariteit of electoraal potentieel af te meten. Doelstelling

organisatorisch vermogen en buitenlandse verbindingen zijn wat dat betreft

meer relevant.

In het onderwerpelijke geval zijn er met name op deze punten wel indi

caties dat de organisatie de aandacht van de Dienst verdient.

Ontstaansgeschiedenis

Medio 1972 ontstond bij verschillende progressieve Surina...e Organisa

ties in Nederland de behoefte om tot een eenheid in politiek denken en han

delen te komen. Op initiatief van de atde1ing Wageningen van de "Surinaamse

Studenten Vereniging" (SSV) kwam op 19 november 1972 een zevental organisa

ties bijeen.

Dit zevental besloot oa een coördinerend lichaam in het leven te roepen:

"Het Landelijk Overleg-Orgaan van Surinaamse Organisaties in Nederland"

(LOSON). Doel van de nieuwe organisatie was het uitdragen van gemeenschappe

lijke standpunten en het coördineren van acties op landelijk niveau. Tijdens

de stakingsgolf in Suriname (febr. 1973) trad het LOSON voor het eerst naar

buiten. Solidariteitsverklaringen werden uitgegeven, een steunfonds werd op

gericht en er werd actief propaganda gevoerd voor de politieke en aaterille

ondersteuning van de vakbondsacties in Suriname.

Op 31 maart 1973 werd door het LOSON op een congres besloten dat men de

eenheid zou vergroten door de afzonderlijke organisaties op te heffen en op

te gaan in een nieuwe, landelijke organisatie. De naam LOSON werd gehand

haafd. Men besloot om een zesaaal per jaar verschijnend blad uit te geven

met de naam "Wrokoman" (arbeider). Hierin konden de doelstellingen van het

LOSON worden uitgedragen.
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Op het congres werd gesteld dat de taak van de Surinaamse organisaties

h.t.l. was: het politiek werk van de ~rxistisch/leninistischeorganisaties

in Suriname op alle mogelijke manieren te ondersteunen.

Bet LOSON voelde zich steeds meer verbonden met het MLCS·), dat late~,

als gevolg van successen in de stakingsperiode werd omgezet in de "Kolllllunis

ti.che Partij Suriname-marxistisch/leninistisch" (KPS-ml). De politieke lijn

van deze partij was gericht op het Chinees cOlllllunisme.

Tot eind 1978 beschouwde het LOSON zich als de Nederlandse afdeling van

de KPS-ml. Eind 1978 werd deze relatie verbroken omdat men het de KPS-al

kwalijk nam dat deze samen met enkele andere partijen aan de verkiezingen in

r>: 1977 had deelgenomen onder de naam "Democratisch Volks Front". Ook zou het

DVF (lees: KPS-ml) geld voor projecten, die door het LOSON werden gefinan

cierd ten eigen bate hebben gebruikt. Nadat een aantal leden een motie van

wantrouwen had ingediend, trad het bestuur van het LOSON af. De nieuwgekozen

voorzitter maakte onmiddellijk bekend dat men met het DVF brak. Bet kader van

het LOSON viel uiteen. De politieke band met Suriname werd hierdoor tijdelijk

verbroken•

. In deze periode-,besloot" in Suriname een aantal ontevreden KPS-ml,:", leden"

de partij te verlaten. In februari 1979 vormden deze de Revolutionaire Be~

vrijdingsbeweging (RBB) o.l.v. Bram B • ~ kwam naar Nederland om hier te

trachten een achterban te verkrijgen. De LOSON-Ieden reageerden erg positief

en men kwam overeen dat het LOSON de RBB financieel en materieel zou gaan

/""". steunen.

De RBB, die in Suriname is georganiseerd in verschillende "cellen", gaf

hiermede tevens een impuls voor een nieuwe structuur van het LOSON. Ook hier

wil men in de toekomst overgaan tot cellenvorming. Reden hiervoor is, dat

men, in verband met toekomstige activiteiten voorziet dat men gemakkelijk

zal moeten kunnen onderduiken.

Activiteiten

B..t LOSON markeerde haar samenwerkingsverband met de RBB door in juni

1979 een gezamenlijke demonstratie te organiseren tegen de Billiton Maat

schappij te Arnhem. Door middel van deze demonstratie/solidariteitsactie

K) MLCS =Marxistisch Leninistisch Centrum Suriname
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probeerde men de aandacht te vestigen op slechte werk- en leefomstandig

heden van de arbeiders en bewoners in de directe omgeving van een Billiton

vestiging te Suriname. De demonstratie werd op fi1m vastgelegd met de be

doeling deze later in Suriname te gaan vertonen. Zo probeert men de onder

linge band tussen de Surinamers in Suriname en Nederland te versterken.

Verder participeerde het LOSON in diverse demonstraties samen met andere

organisaties: tegen het woningbeleid in de Haagse Transvaalbuurt, tegen de

Meerjarennota, tegen herlevend fascis.e etc.

In verband met de ontwikkelingen betreffende de onderofficieren van de

Surinaamse Krijgsmacht, werd op 19 februari 1980 een protestactie georgani

seerd voor de Surinaamse Ambassade te 's-GraveDhage. Men protesteerde tegen

de "ondemocratische houding van de Surinaamse regering ten aanzien van de

Surinaamse Krijgsmacht (SKM)". Bij deze demonstratie waren tevens sprekers

aanwezig voor de "Witte-BVDtI en de VVDII.

Voorts werden verscheidene solidariteitsverklaringen uitgegeven met het

streven van de sergeanten naar een onderofficieren-vakbond in de SKM.

In LOSOB-kring begint men zich thans steeds meer te beschouwen als

"bevrijdingsbeweging". Met name de LOSOB-afdeling Utrecht, stelt de LOSON

activiteiten op "n lijn met de activiteiten van de HBB in Suriname.

De RBa zou hiertoe o.m. contacten hebben gelegd met Cuba en met de Sandinisten

in Nicaragua. Er is beweerd dat Bram R kan rekenen op steun uit deze hoek.

In welke vorm en mate deze steun zou worden gegeven is echter (nog) niet be

kend geworden.

De band tussen het LOSON en de RBB blijkt voorts uit het feit dat door

het LOSON naast het eerder vermelde blad "Wrokoman", eveneens de nogal op

ruiende uitgave "Ilokro" van de RBB wordt verspreid.
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ANTI· "MILITARISME

"De' burgezoU;ike stroijdsrs voor ds ontbJapemng lIJil:Len het rrrlUta.'l"isme
oveM.n7'l8n~ maa» se Zaten het kapitaUsme onqeroerd, Welk een onmo
geUjke ondsmeming!

De bolsjellJiki 1A1i.ZZen het kapltaUsme ove%'fJ'innen~ maazo se Zaten het
rrrlUtaroisme ongeroerd. Welk een onmogeUlke onds'l"neming!

In toenemende mate blijkt dat deze uitspraak van de anarchist De J

door ver8chillende anti-militaristische groeperingen ter harte wordt genomen.

Duidelijk waarneeabaar i8 in hun streven naar een andere samenleving

de koppeling van strijd tegen het militarisme aan strijd tegen het kapita

lisme.

In de navolgende beschouwing zal onder anti-militarisme worden verstaan

zowel de agitatie tegen de krijgsmacht als zodanig, als de agitatie tegen de

opvoering van de bewapening en de z.g. "vera1litarisering" van cle lIaatschap-

pij.

De betrokken groeperingen menen namelijk in de maatschappij toenellende

militaire tendenzen als ook een toenemende "repressie't te kunnen constateren.

Hierdoor zou volgens hen onvrede zijn ontstaan met het huidige gezag, met de

gezagsverhoudingen en met de wijze waarop deze in stand worden gehouden.

Ter illustratie van de door hen geconstateerde toeneming van de "repres

sie", verwijzen zij ondermeer naar de anti-kraakwetten en naar het interna

tionale verdrag ter bestrijding van het terrorisme met de daaruit vloeiende

grotere bevoegdheden voor het politieel- en justitieel apparaat.

De stromingen die actief zijn op het anti-militaristische terrein zijn:

- de Vredesgroeperingenj

- de Trotskisten;

- Autonomen.

Voor Nederland kunnen, ook al i.v.m. de taakstelling van de Dienst in

dit kader worden geno_d: de "Witte"BVD, de IKB, ODkruit (en aanverwante

groeperingen), de VD en tenslotte ook het ANJV.
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Om meer ondersteuning te krijgen in hun streven en deze tevens te

verbreden, maken vooral de eerste twee genoemde organisaties dankbaar

gebruik van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM). De VVDM

is doelwit van infiltraties met het oogmerk het beleid binnen deze solda

tenbond te belnvloeden. Deze inmenging en vermenging van diverse belangen

heeft er toe geleid dat de VVDM niet alleen een sterker politiek karakter

vertoont, maar zich ook radicaler is gaan opstellen.

De ontwikkeling bi~en de Europese soldatenbeweging om te komen tot

een internationale belangenvertegeuwoordiging voor de dienstplichtigen

onder de noemer Buropean Conference of Conscripts Organization (ECCO) heeft

de aandacht van die organisaties voor de VVDM nog doen toenemen.

De "Witte" BVD (Bond voor dienstplichtilen)

Deze revolutionaire soldatenbeweging beoogt de krijgsmacht ongeschikt

te maken "als iutruaent tot handhaVing van het kapitalistische systeem"

d ••• v. ondermijning van binnenuit via het aankweken van een anti-kapitalis

tische visie bij de. soldaten. Zij streeft naar de vestiging van een socia

listisches~aat die ~~leen g~realis~erd kan worden via de klassenstrijd waar

bij het leger het proletariaat moet .ondersteunen.

De BVD beleefde een hoogtepunt bij het anti-NAVO'74 Congres (te Amster

dam) maar geraakte daarna steeds meer in een impasse. Reden hiervan is de

zuigkracht van andere organisaties die zich meer toespitsen op de verbete

ring van de leefsituatie/leefOlllstandigheden. Zo zijn er ex-BVD-leden die

zich nu m.n. toeleggen op de "socialistische" strije:t in wijkcentra. Mede

dankzij de activiteit van verschillende vrouwen was de BVD in de beginperi-

ode ('70-'74) zeer actief, vooral Willy R (nu lid van de lEB) heeft

daartoe belangrijk bijgedragen. Sinds echter de feministen zich hebben

georganiseerd en ernaar streven zelf een bijdrage aan de verbetering van

deze maatschappij te leveren heeft de BVD, voor wat de vrouwelijke aanhang

betreft, een duidelijke aderlating ondergaan.

Ook de verburgelijking van de VVDM en de actie-aoeheid onder de jeugd

hebben de BVD verzwakt. De bond beperkt zich daarom hoofdzakelijk tot acties

ter consolidering van de verworven rechten van de soldaten; daarnaast

streeft ze (via penetratie) naar een linketvleugelp08it1e binnen de VVDM.

De praktijk toonde echter aan dat de BVD de VVDM achterna liep. Duidelijk

voorbeeld is daarbij de wijze van ondersteuning bij de VVDM-strijd lIl.b.t.

de Inhouding Huisvesting en Voeding (IHV). Recentelijk hebben bemoeienissen
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van de trotskisten (lEB) binnen de BVD tot een oplevinc celeid. Ben opleving

die zich manifesteert in de door de BVD geinstigeerde oprichting van ver

scheidene ondersteuningscomit"s in de strijd voor de Vrijheid van Menings

uiting binnen de krijgsmacht.

De Trotskisten (Internationale Kommunisten Bond - lEB)

De trotskisten streven naar het socialisme via de (permanente) revo

lutie door het proletariaat, waarbij de trotskisten de voorhoede-rol spelen.

Dit streven is gelnt op de onverzoenlijke beginselen van het revolutionaire

marzis.e.

aeeds cerui.e tijd trachten deze aanhangers van de 4e Internationale

(behorend tot de tendens Verenigd Secretariaat) hun anti-militaristische

activiteiten op internationaal niveau te coördineren. De nationale secties

van deze 4. Internationale beschikken daartoe OYer de z.g. Army-Groups.

Tijdens de anti-militaristische conferentie van S maart 1977 te Utrecht

werd nogaaais bekleatoond dat de lEB-leden in militaire dienst niet alleen

lid moeten worden van de BVD maar ook lid moeten worden van de VVDM en dat

die leden. die dus effectief in het leger zitten geen andere werkzaamheden

verrichten voor de lEB dan die welke betrekking hebben op het revolutionaire

anti-militarisme.

Hoezeer de lEB zich binnen de BVD heeft genesteld mag blijken uit de

7-man sterke BVD-vertegenwoordiging bij de BCCO-II: hiervan waren vier man.

onder wie de woordvoerder, lid van de lEB. Het Politiek Komit' (PolKom).

het leidinggevend orgaan van de BVD tussen twee landelijke soldatenvergade

ringen dat nu uit zeven man bestaat, herbergt drie IKB-leden.

De lEB, die door middel van de intrede-politiek zich op het proleta

riaat orilnteert. streeft naar de aansluiting van de VVDM bij de FNV.

De Vereniging Dienstweigeraars

Deze belangenbehartigingsorganisatie van dienstweigeraars streeft nog

steeds naar een verbetering van voorwaarden voor de vervangende dienst.

Hoofdonderdelen van het totale eisenpakket vormen de meer passende werkkring,

waarbij hoofdzakelijk gedacht wordt aan tewerkstelling in ide.le instellingen.

en de gelijkstelling van de duur van de vervangende dienst met die van de

dienstplicht.
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011 Ileer kracht aan deze eisen bij te zetten is op 20 februari 1979

een stakingsdag georganiseerd en op 26 septellber 1979 een landelijke actie

dag.

War Resisters' International (waarvan VD de Nederlandse afdeling verte

genwoordigt) organiseerde op 2 augustus 1979 in Brunssum de 4e internatio

nale vredesmars.

Via geweldloze acties zetten een 300-tal deelnellers de eisen, ontbin

ding van de NATO en het Warschau-pact, eenzijdige ontwapening in alle landen

en een omschakeling van de Ililitaire productie naar de civiele productie

(z.g. reconversie) kracht bij.

De V:D heeft haar anti-militaristische strategie inaiddels uitgebreid.

Nieuw fenomeen binnen. deze strategie is het z.g. "werkweigeren", dit is het

weigeren van de "extra diensttijd" door de erkende dienstweigeraars.

"Onkruit"

Deze beweging van anti-ll1litaristen no_t zichzelf" "anti-parI8llentarisch"

en richt haar agitatie tegen de krijgsmacht, de bewapeninga(wedloop) en de

"vermil1tar1sering" VIU) de maatschappij. ODkrUit mag b~schouwd worden als een
. .. .

der exponenten vaD' ontevreden' groeperingen in.onze samenleving die het niet

eens zijn Ilet het huidige gezag, de gezagsverhoudingen en de wijze waarop

deze in stand worden gehouden.

Door de diversiteit van haar acties heeft Onkruit zich niet alleen ver

zekerd van steun van regionaal gebonden anti-ailitaristische groeperingen

Ilaar ook van steun van actiegroepen die zich keren tegen het beleid op ge

bieden zoals kernenergie, emancipatie, cultuur en huisvesting.

DevaBk nogal spontaan opbloeiende acties van deze anarchistisch getinte

groep dragen in toenemende mate een provocerend karakter. lIen streeft ernaar

"de machthebbers te dwingen hun ware gewelddadige gezicht te laten zien".

De radicalisering binnen de groep werd onlangs verwoord door 'én van de

Onkruit-activisten: "Wij pakken het hard aan, anders dringt het toch niet tot

de Ilensen door. Wij stappen bewust buiten het wettelijke kader. De tol daar

voor betalen wij graag."

Riet alleen kan geconstateerd worden dat de vaste aanhang van Onkruit

snel groeit, ook moet worden vastgesteld dat de met veel publiciteit omgeven

acties van de groep aantrekkingskracht uitoefenen op activisten uit andere

"milieu's", hetgeen tot een verdere verharding van de acties kan leiden.
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Hoewel de anti-militaristen in het algemeen een dienstplichtleger

even verwerpelijk vinden als een beroepsleger, zijn zij (zolang er een

krijgsmacht bestaat) voor de handhaving van de dienstplicht.

Door de invoering van een beroepsleger alleen, zou de controlerende

invloed van het volk op het leger via de VVDM, BVD en VD wegvallen. Zij

achten het gevaar van het ontstaan van een autonome repressieve militaire

macht dan niet ondenkbaar.

Een andere vorm van "anti-militarisae" waarbij vrijwel uitsluitend aan

de opvoering van de bewapening aandacht wordt besteed, is die van de CPN-jon

geren-organisatie, het ANJV.

Het ANJV heeft evenals de lEB en de BVD hiervoor de VVDM als werkter

rein gekozen. Uit haar strijd voor "vrede en veiligheid" verklaart de CPN

haar belangenbehartiging binnen de VVDM middels het ANJV.

Het verzet tegen het opvoeren en/of moderniseren van de bewapening

heeft een sterke illpuls gekregen door de "Anti-Neutronenboa"-campagne en

de caapagne "Stop de ICernwapenwedloop". Binnen de VVDM aag dit verzet vooral

worden toegeschreven aan de aanwezigheid van leden van de CPN-jongeren

organisatie, die in de soldatenvakbond een bestuursfunctie bekleden.

Bij haar (indirecte) inmenging in het VVDM-beleid waakt de CPN wel

angstvallig voor acties gericht tegen de krijgsmacht als zodanig. Hiermede

wil ze vermijden het verwijt te krijgen de krijgsmacht te ondermijnen.

Werkend binnen massabewegingen tracht de CPN traditioneel deze op

versluierde wijze te be!nvloeden. In overeenstemming met deze werkwijze is

het streven van de partij naar aansluiting van de VVDM bij de FNV.

Conclusie

Ondanks het feit dat er binnen het spectrum van de organisaties en

groeperingen die zich als anti-militaristisch manifesteren duidelijke ver

schillen in opvattingen en oogmerken bestaan, kan er niet van worden uit

gegaan dat verdeeldheid en concurrentiestrijd er voor zullen zorgen dat het

anti-militaris.e een verschijnsel zal blijven van slechts perifere betekenis.
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Anti-militaristische groepen spelen in toenemende mate in op ont

wikkelingen in de maatschappij, die in andere kringen onvrede opwekken.

Ir wordt ingehaakt op verzet tegen het huisvestingsbeleid, op bezorgdheid

over de toepassing van de kernenergie, op acties voor milieubehoud etc.

Zo wordt bewust gezocht naar een voedingsbodem voor activistische kruis

bestuiving.

De mogelijkheden voor het anti-militarisme om naar voorbeeld van de

"democratiseringsgolf" in de jaren zestig uit te groeien tot een meer alge

meen verzet tegen de huidige rechtsorde, worden bepaald door de vruchtbaar

heid van die voedingsbodem, en dus - in negatieve zin - door de oplossing

van maatschappelijke knelpunten, die met het anti-militarisme ogenschijn

lijk niets te maken hebben.
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mLUKD:RS: RECENTE ONTWIKKELINGEN

De onMkkeZingen in de Mo Zukse samenteving in. ons Zand 7JJOzoden sinds .
eind vorig jaar beheerst door de dialoog tussen IndonesifJ en Molukkers.
E:cponenten van deze ontbJikkeUng zijn de ïndoneeieohe uitnodigingen
aan dominee S. METIARYen aan een gI'Ogp Molukse jongeren om een bezoek
te brengen aan de Mo'tukJ<.en.
HoetJ1el, de dis0U8sie over deze aangetegenheid nog niet is afgezoond~ is
iael: naar voren gekomen dat er op versohil,l,ende niveaus in de Molukse
samenZeving de nodige aZ'gl.fJaIm en scepsis heerst.

Daamaast hebben begin dit jaar in het noorden van het tand enkete ge
ruchten gecireuleerd over nieUlJe MoZukse gebJelddadige acties. Voom'ts
nog kon de berichtgeving hierover "Laag 7JJOrden geIJvaluserd.

Dialoog tussen Indonesii en Molukkers

Op politiek terrein heeft Indonesië stappen ondernomen om de betrekkingen

met de Molukse samenleving in ons land te verbeteren. Krachtige pogingen van

functionarissen van de Indonesische Ambassade oa de KMS-leiding én vooraanstaan

de Molukse jongeren in een dialoog te betrekken, hebben geresulteerd in een uit

nodiging aan dominee IIBTIARY en aan een dertigtal Molukse jongeren oa een bezoek

te brengen aan de Molukken. Op deze wijze, zo is de bedoeling, zal men zich ter

plaatse van de politieke situatie op de hoogte kunnen stellen.

Het bekend worden van deze Indonesische plannen heeft de gemoederen in de

Molukse samenleving danig in beroering gebracht. Binnen het hoofdbestuur van de

Badan Persatuan heeft dominee METIARY forse kritiek moeten incasseren wegens

zijn bereidheid de Indonesische uitnodiging aan te nemen. Met moeite heeft hij

het hoofdbestuur van de Badan Persatuan weten te beletten het onaanvaardbaar .

over de Indonesische uitnodiging uit te spreken.

Ook van militante zijde is scherp gereageerd op het Indonesische initia

tief. Woordvoerders van organisaties als het Revolutionair Volksfront "GOBEBA"

en Pemuda lIasjarakat hebben felle kritiek geleverd op de Indonesische plannen.

Het wordt in dit verband niet voor onmogelijk gehouden dat het misnoegen van de

radicale jongeren over de koerswending van hun leiders tot nieuwe gewelddadig

heden zal leiden.

Overigens wordt er op gewezen dat er nog geen zekerheid bestaat of de

Indonesische regering de oriintatiereizen zal goedkeuren. Wel is duidelijk

geworden dat de oriëntatiereizen niet in de onmiddellijke toekoast zullen

plaatsvinden. Onlangs heeft dominee METIARY zelfs laten doorschemeren het door

gaan van zijn reis naar Indonesië afhankelijk te stellen van de goedkeuring van

de achterban.
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De Molukse jongeren.

In de afgelopen periode hebben de Molukse jongeren zich nauwelijks

gemanifesteerd. Deze matheid kan voor een belangrijk deel worden toegeschre

ven aan de te weinig op de voorgrond tredende ontwikkelingen in de Molukse

samenleving.

De meest opvallende activiteit is een (vergeefse) poging geweest van

GOHBBA-afdeling Assen om met politiek actieve Molukse jongeren uit Bovensmilde

betrekkingen aan te knopen.

Molukse jongeren uit Assen en Bovensmilde hebben meer dan voorheen

belangstelling getoond voor de Molukse gedetineerden. Dit viel op te maken

uit het toenemend aantal bezoeken aan verschillende gevangenissen. In dit ver

band worden met enige bezorgdheid de activiteiten van radicale Molukkers uit

Assen en Bovensmilde gevolgd.

Deze argwaan is ingegeven door het feit dat na het vrijkomen van de

Molukse bezetters van het Indonesische Consulaat eind vorig jaar, de drang

naar vrijheid bij de groep langgestrafte Molukkers is toegenomen. Illustratief

voor dè stemming onder-deze groep is dat men na bet bekend worden van de

abdicatie van de Koningin, direct beeft onderzocht ia hoeverre men 1a aan

merking komt voor strafveraindering. In het licht van deze wetenschap wordt

het niet voor onmogelijk gehouden dat contacten tussen bezoekers en de groep

langgestraften vooral bedoeld zijn om voorbereidingen te treffen voor een

ontsnapping.

De Molukker O. S

In de afgelopen maanden heeft de Molukker O. S. vergeefs gepro-

beerd een nieuwe organisatie op te richten waaraee hij de invloed van ir.

MANUSAMA wil terugdringen. Voor dit doel heeft hij zich gewend tot de onte

vreden aanhangers in de Partai Revolutionair "Siwa Lima" (voorheen de Taaaela

groepering) en de MANUSAJIA-gezinde organisatie "Staf Mis8i Kiliter".

Nadat deze groeperingen niet op de voorstellen van S~ waren in-

gegaan, heeft hij zich gewend tot de Keiese Molukkers. Naar het zich laat aan-.

zien zullen ook de Keiezen niet op zijn ideeln ingaan. De voornaamste oorzaak

hiervan 18 dat de Keiezen in ons land zich over het algemeen van het RIIS

ideaal hebben gedistancieerd. Daarnaast spelen historische tegenstellingen

tussen Keiezen en Molukkers uit Ambon en eeram een rol.
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