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I ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN--------_ -------- _ __ --.' .

USSR-
Spionage Wereldwijd lste kwartaal 1987

OUderstaande gegevens zijn gebaseerd op persbericbteD.

Medio januari werd bekend dat een Amerikaanse sergeant der marlniers
was gearresteerd, wegens inlichtingen-activiteiten voor de Sovjet-Unie.
Deze sergeant, Clayton L-:, was van september 1984 tot maart 1986
verbonden aan de bewakingseenbeid van de Amerikaanse Ambassade te
Moskou.
Een daar werkzame Sovjet-vertaalster zou een relatie aet ~

hebben gebruikt om hem te introduceren bij -oaa Sasha", een
functionaris van het KGB.
L was van maart tot december 1986 geplaatst aan de Ambassade te
Wenen, waar bij zija activiteitea voor de Sovjets voortzette.

Bet Britse blad "New States..n" publiceerde in baar nummer van 23
januari 1987 een artikel over het geheiae Zircon-project. Dit project
betreft de vervaardiging en lancering van een Britse satelliet, welke
radio-signalen uit de Sovjet-Unie zou gaan opvangen en doorgeven aan
bet communicatie-centrum ln Cheltenh...
Bet artikel ia bet linkse blad veroorzaakte grote opschuddlng in
Engeland en had onderzoekea in de woning van de redacteur Duncan
C~ ea in een vestiging van de B.B.C. tot gevolg.
Het incident toont in elk geval aaa dat zogenaamde "open bronnen" vaa
grote waarde kunnen zijn voor inlichtingendiensten uit Oosteuropese
landen.

Begin februari werd bekend dat het hoofd van de Oostduitse
inlichtingen- en veiligheidsdienst Markus WOLF ontslag beeft genomen.
Bet oqtslag zou op eigen verzoek hebben plaatsgevonden.

Op 24 februari 1987 werd bekend dat in DUsseldorf bet proces was
begonnen tegen de ln december 1986 gearresteerde JUrgen ~ , een
functionaris van bet Ministerie vaa Defensie van de B.R.D. Hij zou
hebben getracht copie'n van een geheim rapport over te dragen aan een .
functionaris van een Oosteuropees la04, vermoedelijk de D.D.R. Hij was
gearresteerd alvorens bij zijn plannen bad kunnen uitvoeren.

Op 13 aaart 1987 bepaalde het Hooggerechtshof van New South Wales in
Australi' dat de vroegere Britse MI-5 medewerker Peter w: " een
boek, waarin onthullingen over die dieast voorkomen, mag publiceren. De
Britse regering, die zich tegen publicatie verzet, tekende enkele dagen
daarna evenwel hoger beroep aan tegen deze uitspraak. Het kan dus nog
wel even duren alvorens het boek, dat de titel "Spycatcher" zal gaan
dragen, gaat verschijnen.



Op 11 maart 1987 .erscheen het bericht dat in Japan twee Polen waren
aearresteerd op .erdenking .an spionaae. Op een toeristenvisum waren ze
het land binneuaekomen, waarna ze illegaal waren aaan werken voor een
bedrijf dat met behulp .an computers modellen voor auto's eu
.lieatuigen ontwerpt. Volaens het bericht zouden de Poleu het land
worden uitgezet.

Op 20 ..art 1987 werd bekend dat in Frankrijk v1er aannen en twee
~ouwen waren aangehouden. op verdenking .an inlichtinaenact1viteiten
.oor eeu vreemde mogendhe1d. Twee van de aannen waren ingen1eur b1j
I.N.S.E.E. (Iustitut National de la Statistique et des Etudes
EcouoDliques). De derde werkte voor een onder-aannemer van de S.E.P.
(Societe Europeenne de Propulsion) te Vernon. De vierde aan was een
journalist vau de "Fiaaro". Een van de .rouwen, van origine een
Russische, was de echtgenote van een der ingenieurs. de andere vrouw.
van origine RoelDeense, was werkzaam bij I.N.S.E.E•• De
inlichtinaenactiviteiten waren gericht op bet .erkrijgen .au gegevens
over de aandrijvingsmotoren van de Ariane-raket. vooral voor die van de
derde trap. De Figaro-journalist werd weer op vrije voeten gesteld doch
de o.erigen blijven in arrest.
Volgens een later bericht zou nog een zevende .erdachte worden gezocht.

Op 25 aaart 1987 werd bekend dat een Amerikaanse korporaal der
aariniers was aearresteerd. verdacht van 1nl1chtlngenactivltelten. Deze
waren aan het licht gekomen uit het onderzoek naar de eerder
aearresteerde Clayton ~ .• De thans gearresteerde ..rinier, Arnold
~ " had eveueens behoord tot de bewakingseenheid van de Aaerikaanse
Aabassade te Moskou. Op 1 april kwaDl het bericht dat uog een derde
aarinier zou zijn gearresteerd.

Op 29 december 1986 berichtte het Britse zondagsblad "The Sunday Times"
dat Gustave P • een tot Fransman genaturaliseerde Roemeen, een
agent zou zijn van de Roemeense inlichtingend1eDst. P heeft een
zetel in het Europees Parlement. Hij aaakt daar deel uit vau de fractie
van bet extreem-rechtse Nationaal Front. Er zouden al eerder in de
Franse pers dergelijke aantijgingen zijn gelanceerd. waartegen P
zich overigens .ia de rechter aet succes heeft weten te verded1gen.

In de SUddeutscbe Zeitung van 20 maart 1987 verscheen het Reuter
bericht dat het Amerikaanse MiDisterie van Buitenlandse ZakeD ln een
aededeling aau het COngres had vastaesteld dat de
inlicbtingenactiviteiten .au de Sovjet-Unie in de Verenigde Staten.
ondanks bet terugdringen van het aantal Sovjets, uog aanmerkelijk z1jn.
De arootste bedreigiDg van de Amerikaanse veiligheid komt van pogingen
om Amerikaanse burgers op kwetsbare posten als ageDt te recruteren. De
So.jets asken voor bet inwinnen van inlichtingen ook gebruik van
uitwisselingsprogramma's. Een belangrijk deel van de 5000 Sovjet
bezoekers in 1986 in de Verenigde Staten zou aet het verzameleD van
gegevens belast zijn geweest.

Op 25 aaart 1987 werd bekend dat de Sovjet-Unie baar diplomat1eke staf
bij de Veren iade Naties te New York had teruggebracht tot onder de
limiet, welke voor dat tijdstip door de reaering van de Verenigde
Staten was ge@ist. In de periode tot 1 april 1988 zal er een verdere
.ermindering tot 170 personen aoeten volgen.



Op 23 maart 1987 kwam via de Franse pers in de openbaarbeid dat ruim
eeD jaar geleden de Sovjet vice-consul in Marseille Leonid S~-----_· op
verzoek van de Franse regering naar de Sovjet-Unie werd teruggeroepen.
Een onder-officier van de marine, die dreigde te worden ontslagen, zou
uit ranCUDe aan SI . gebeime gegevens over de Exocet-raket bebben
verstrekt.

In Engeland tast Den in bet duister omtrent bet mysterieuze einde van
drie wetenschappers en een verdwijning van een vierde. Zij waren allen
werkzaam aan projecten, verband boudende met defensie. De reeks begint
met de dood - vermoedelijk zelfmoord van een medewerker aan een project
tot opsporing van Sovjet-kern-onderzeeWrs. De reeks werd tot dusver
afgesloten met de vermoedelijke zelfmoord van een computerdeskundige
eind maart 1987. Tot dusver zijn geen feiten bekend die wijzen op een
politieke achtergrond.



Markus Johannes WOLF; een necrologie? *

Op 6 februari jongstleden meldde het Oostduitse partij-orgaan "Neues
neutsebland", dat Generaal-overste Markus WOLF op eigen verzoek uit
actieve dienst was getreden van het "Ministerium fur Staatssicherheit"
en vanwege zijn boge verdienste de Karl-Mar.x-orde toegekend had
gekregen.
Dit voor velen onverwachte einde van de carriere van Markus WOLF,
roepnaam "Miscba", als hoofd van de roemruchte Oostduitse
inlicbtingendienst "Bauptverwaltung Aufklarung (BVA)" van het
Ministerium fUr Staatssicberheit gaf onmiddellijk aanleiding tot
spekulaties over de ware reden van zijn terugtreden.
Zonder op deze spekulaties te willen ingaan is bet ecbter zinvol terug
te blikken op de carriere van Markus WOLF, de man die een groot stempel
beeft gedrukt op de aktiviteiten en dus ook op de successen van de
Oostduitse inlicbtingendienst.

Markus Jobannes WOLF werd in 1923 geboren in bet Scbwabische Bechingen,
in Baden-Wurttemberg, als zoon van de Joodse arts Friedricb WOLF en
diens echtsenote Else. De eerste tien jaren van zijn leven bracht
Markus in Stuttgart door, waarna zijn ouders Bitler-Duitsland
ontvluchtten en zicb via Zwitserland en Frankrijk in de Sovjet-Unie
vestisden.
Van 1934 tot 1937 bezocbt Markus de Karl-Liebknecht School, een
duitstalige scbool voor emigrantenkinderen in Moskou. In aansluiting
daarop ging hij tot 1939 Daar een normale Russische 1o-klassen school.
Bet voornemen van Markus om een opleidins vliestuisbouw te volsen aan
de Bogeschool te Moskou gaf hij in 1942 op, toen bij werd geselecteerd
voor het opleidingsinstituut no. 205 van de Komintern te Moskou.
Gelijktijdig met zijn opleiding op dit instituut werd Markus geschoold
in bet vak van verslaggever voor de Duitstalige radio-uitzendingen van
Radio Moskou.

Na de capitulatie van het BitIer Duitsl~nd in 1945 keerde Markus terug
naar zijn geboorteland. Bij was toen 22 jaar en in een van zijn brieven
aan zijn ouders, die voorlopig in Moskou waren achtergebleven, schreef
Markus zijn eerste indrukken van Berlijn neer. Bierin gaf hij blijk van
zijn onvoorwaardelijke vertrouwen in en liefde voor de Sovjet-Unie,
maar toonde bij zich uiterst kritiscb over zijn landgenoten die hij in
bet verwoeste Berlijn aantrof.
In opdracht van Moskou beson Markus in juni 1945 met zijn werk bij de
Berliner Rundfunk. Naast dit radiowerk schreef hij artikelen onder het
pseudoniem Michael STORM. In Neurenberg werd hij - wederom op
voordracht van Moskou - geaccrediteerd bij bet Internationale Militaire
Tribunaal. Bet vermoeden bestaat dat in deze periode de eerste
kontakten tussen Markus WOLF en de Sovjet geheime dienst ontstonden.

Na de oprichting van de Deutsche Demokratiscbe Republiek (DDR) op 7
oktober 1949, werd Markus WOLF benoemd tot "Missionsrat" bij de
diplomatieke missie van de nieuwe Staat in de Sovjet-Unie.
Bij arriveerde in november 1949 in Moskou en werkte daar tot 1951. Bet
lijdt geen twijfel dat de Sovjet gebeime dienst in deze periode baar
plannen met Markus WOLF verder ontwikkelde, hem grondig opleidde en hem
uiteindelijk (mede) selecteerde voor een carriere in de nieuwe geheime



inlichtingendienst van de DDR, want in 1951 werd hij benoemd tot hoofd
van het Instltut fur "Wirtscbaftswissenschaftliche Forschung" in
Berlijn.

Ter bescberming van de nieuwe Staat en het waarborgen van de
binnenlandse veiligheid, was reeds in 1950 het "Ministerium fUr
Staatssicherheit" (HfS) gevormd.
Hoofd en plaatsvervangend boofd van bet MtS werden WUhelm ZAlSSER. en
Erich MIELKE.
Hoewel bet begrensde charter van het MtS in de 50e-er jaren activiteiten
van deze Dienst in bet buitenland niet geheel uitsloot, verklaart het
wel waarom een jaar later een offensieve inlichtingendienst werd
opgericht, die onder de (dek)naam "Institut fUr
Wirtschaftswissenschaftliche Forschung" (I.W.F.) onder
verantwoordelijkheid viel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van
de DDR en onder leiding van WOLF kwam te staan.
Door bet oproer in juni 1953 geraakte bet HfS in een crisissituatie. De
zelfstandigbeid van bet Mlnisterium werd opgeheven en de
"Staatssicberheits Dienst" werd als Staatssecretariaat ondergebracht
bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Wilhelm ZAlSSER werd terzijde gesteld en Ernst WOLLWEBER nam zijn
plaats over. Erich MIELKE overleefde de storm en handhaafde, evenals
Markus WOLF zijn positie.
Wel werd bet I.W.F. uit de controle van het Minister1e Buitenlandse
Zaken gebaald en ingedeeld bij het nieuwe Staatssecretariaat. De naam
I.W.F. verdween geruisloos.

In tegenstelling tot zijn voorganger gaf WOLLWEBER de voorkeur aan een
offensief ingestelde "Sicherheitsdienst". Door deze, al snel
succesvolle aanpak, alaagde hij erin Ga op 24-11-1955 de
Staatssicherheit haar oude zelfstandige positie binnen het
overheidsapparaat weer te doen innemen. Vanaf die datum is er dan ook
weer sprake van het "Ministerium tor Staatssicherheit".
Het aantal .adewerkers was inmiddels gestegen van ca. 4000 in 1952 tot
ca. 9000 in 1955. In de zomer van 1956 werd de offensieve tak van het
MfS, tot dan toe ondergebracht in de Hauptabteiluog XV, gereorganiseerd
tot "Bauptverwa1tung Autklaerung" (RVA), nog steeds onder leiding van
Markus WOLF. Eind 1957 wordt WOLLWEBER uit zijn functie ontheven wegens
"onderschatting van de klassevijand". Erich MIELKE nam de scepter over,
terwijl Markus WOLF uitgroeide tot een van zijn belangrijke
plaatsvervangers. Vanaf die tijd waren de strubbelingen voor de
Oostduit8e geheime dienst grotendeels voorbij en kon men zich
concentreren op bet werk.

Uit het voorgaande moge duidelijk vorden, dat Markus WOLF over zeer.
vele kwaliteiten moet hebben beschikt. Bij overleefde niet alleen alle
reorganisaties en politieke schermutselingen binnen het DDR
Staatsapparaat, maar onder zijn voortdurende leid1ng kreeg "zijn"
oostduitse inlichtingendienst wereldwijde faam bij vriend en vijand.
De UVA penetreerde in het NATO-Hoofdkwartier te Brussel, maar ook in
diverse overheidsinstellingen in de BRD. Bet meest spectaculaire
wapenfeit is zonder twijfel de zaak G , de persoonlijk adviseur
van Bondskanselier Willi BRANDT, die in 1974 werd ontmaskerd als agent
van de UVA.
De door de jaren toenemende bekendheid in inlichtingenkringen van de
UVA, stond echter niet in verhouding tot de kennis over de persoon
WOLF. Bij bleef al die jaren de mysterieuze leider op de achtergrond,
van wie men pas in 1978 tijdens een geheim bezoek aan Zweden een eerste



foto kon aaken. Pas tijdens en na de begrafenis in 1982 van zijn broer
Konrad trad Karkus WOLF voor het eerst in de openbaarheid.

De superlatieven waarmede de kwaliteiten van Karkus WOLF werden
omschreven zijn talrijk. Even talrijk waren zijn affaires met vrouwen.
welke er n.a.w. toe leidden. dat zijn huwelijk met Bami STENZER (1945)
in 1978 werd beeindigd. en hij vervolgens in bet huwelijk trad met de
blonde D • Naar wat de directe aanleiding is geweest voor de
belindiging van zijn carriere kan in Westerse kring slechts worden
leraden. Onletwijfeld zullen diverse factoren bijgedragen hebben tot
dit vertrek. maar aangenomen mag worden dat de gezondheid VaD Karkus
WOLF de belangrijkste factor is geweest.

Vooralsnog wordt aangenomen dat WOLF's belangrijkste plaatsvervanger.
General-major Werner GROSSMAN. hem zal opvolgen als hoofd van de KVA.
Of dit het einde zal betekenen van de vele successen van deze
Oostduitse inlichtinlendienst valt ten zeerste te betwijfelen. De KVA
is door de jaren heen uitgegroeid tot een dermate grote. goed
leorganiseerde. flexibele en zeer ervaren inlichtingendienst. dat het
verdwijnen van een Iroot en begaafd leider die Karkus WOLF ongetwijfeld
is geweest. er niet toe zal leiden dat deze dienst haar faam. ook in de
toekomst, niet waar zal kunnen maken.

* Bovenstaande is deels ontleend aan het boek "Die DDR
Staatssicherheit" VaD Kar! Wilhe!m Fricke.



Nieuwe ontwikkelingen in het Pools-Nederlandse handelsverkeer

In een eerder artikel werd aandacht besteed aan het verschijnsel van de
Pools-Nederlandse joint-venture in Nederland. In onderstaand artikel
zal nader worden ingegaan op vergelijkbare ontwikkelingen in Polen.

Inleiding

Op 14 januari 1987 nam de Poolse handelsraad Z' na een vierjarig
verblijf afscheid van zijn Nederlandse zakenrelaties. In Nederlandse
handelskringen was aen zeer te spreken over de wijze waarop hij i~

- vooral voor Polen - economisch moeilijke tijden leiding had gegeven
aan de Poolse Handelsmissie aan de Scheveningse Van Lennepweg.
Zijn opvolger Is de heer S' :. voorheen directeur van de grootste
Poolse Staatshandelsorganisatie Ciech. en in een verder verleden consul
en handelsattache in Itali••
De Poolse Handelsmissie in Den Haag zal een belangrijke rol moeten gaan
spelen bij het stimuleren van de nieuwe ontwikkelingen. die mOgelijk
zijn geworden door een versoepelde houding van de Poolse autoriteiten
ten aanzien van "vreemde" vestigingen in de vorm van joint-ventures.



Het oude bestel--------
Staatshandelsorganisaties

Krachtens de Poolse grondwet berust het monopolie van de buitenlandse
bandel bij de Staat (i.c. bet ministerie van buitenlandse bandeI).
Het is daarom dat in het algemeen handelstraDsacties met buitenlandse
partners worden afgesloten door tussenkomst vaD
8taatshandelsorganisatie8; deze organisaties bemiddelen tussen de
buitenlandse leveranciers/kopers en de Poolse productiebedrijven.
Bnkele bekende staatshandelsondernemingen zijn:
- Ciech chemische producten;
- Metronex - electronica, computers;
- Unitra electrotechnische apparatuur;
- Navimor 8cheepvaart;
- Stalexport ijzer, ertsenj
- Weglokoks steenkool
Een productiebedrijf kan rechtstreeks contact opaemen .et een handels
organisatie, waarbij het zelf kan bepalen met welke.
ne omvorming van een aantal staatshandelsorganisaties tot
vennootschappen (waarin de Staat overigens een meerderheidsbelang van
8inimaal 51% beeft) stelt ondernemingen en zelfs particulieren, die
voorheen geen toegang hadden tot de buitenlandse markt, in staat hun
waren ook in het Westen af te zetten.
Slechts een zeer beperkt aantal productiebedrijven is gemachtigd
rechtstreeks met het buitenland handel te drijven, .et voorbijgaan van
de staatshandelsorganisaties.

Agenturen

Het staatsmonopolie van de buitenlandse handel maakt het Poolse
staatsburgers onmogelijk namens buitenlandse firma's op te treden. Br
bestaan in Polen echter een aantal "agenturenfirma's" die tegen
vergoeding bemiddelen tussen de Poolse organsaties voor buitenlandse
handel enerzijds en Westerse fabrieken anderzijds.

Eigen vertegenwoordigingen van buitenlandse firma's

Hiervoor geeft het Poolse ministerie van buitenlandse bandel slechts
dan toestemmini, wanneer de hoogte van de omzet in Polen en de
samenwerking met Poolse ondernemingen daartoe aanleiding geven.
Br zijn drie soorten van vertegenwoordiging:
1. een filiaal of agentschap mal voorraad houden van zijn

producten e%~~f reserve-onderdelen en aag tegen betaling
technische service verlenen; -

2. een technisch informatiebureau mag slechts adverteren ea
technische informatie geven (geen handel etc.);

3. een zogenaamd supervisie- of controlebureau houdt toezicht
op aaleving van contracten etc.



Vernieuwingen

"Polonia-firma's"

Polen stelde in het aidden van de jaren zeventig zijn arenzen meer open
voor buitenlandse firma's.
Deze bedrijven, "Polonia firma's" genaamd. werden vooral gesticht door
buitenlandse ondernemers VaD Poolse oorsprODg. Ken hoopte dat deze
ondernemingen de harde valuta en de voornaamste vaardigheden op het
lebied van techniek en management. die men ZO bard nodi. bad zouden
binnenbrengen.
Speciaal voor deze "Polonia-firma's" werd een wetgevinl gecre.erd die
vaak in strijd was met de geldende wetten t.a.v. de lesocialiseerde
sector van het Poolse bedrijfsleven. Alhoewel de belanlstelling van
Westerse zijde om een "Polonia-firma" op te richten aanvankelijk groot
was. kwam bet pas in 1982 tot een echte oplevin. toen belangrijke
fiscale voordelen in het vooruitzicht gesteld werden.
Sindsdien is de Nederlandse belanlstelling voor bet oprichten van
dergelijke bedrijven alleen no. maar toegena-en.

Iaeiddela kent Polen ongeveer 25 ondernemingen waarin "Nederlands"
kapitaal is ge!nvesteerd. De grootte van de bedrijven varielrt van
eenmansbedrijven tot ondernemln.en met ± 800 (Poolse) personeelsleden.

Joint-ventures in Polen

Op 23 april 1986 heeft het Poolse parlement (Sejm) met overgrote
meerderheid een wet inzake ondernemingen aet buitenlaDdse
kapitaaldeelneming (de "Wet op de joint-ventures") .oed.ekeurd.
Volgens bepalingen in deze wet zijn Westers/Poolse vestigingen
toe.estaan in de vorm van naamloze of besloten vennootschappen. Het
aandelenkapitaal van deze vennootschappen aag voor niet meer dan 49% 10
buitenlandse banden zijn. hoewel op deze re.el in bepaalde gevallen
uitzonderingen mOlen worden .emaakt.
De nieuw gestichte ondernemingen (joint-ventures) aoeten na twee jaar
vrijstelling van belasting. een inkomstenbelasting .aan betalen VaD 50%
in plaats van de normale 65%. Aangezien voor de Poolse staat export
zeer belangrijk is voor het verkrij.en van Westerse valuta. worden
daarenboven nog belastinsvoordelen verstrekt tot 10%. wanneer het
leproduceerde volledi. wordt gelxporteerd. Anderzijds is voorgeschreven
dat. nog voor de winstuitkerin. 15-25% van de verkregen deviezen aan de
staat verkocht aoeten worden tegen de offici.le koersen. Pas daarna mag
de buitenlandse partner zijn winsten naar bet Westen overmaken.
Binnen drie jaar na vestigin. zal de import van aachines bestemd voor
een desbetreffende onderneming vrij van invoerrechten zijn. Op deze
-anier kan men de beschikking krijgen over Westerse technologie zonder
daarvoor in schaarse Westerse valuta te aoeten betalen. Polen boopt
door .enoemde maatregelen Westers kapitaal aan te trekken om daarmede
de export te vergroten. alsmede om moderne. materiaal- en energie
besparende. technologie te verkrijgen.
Bij bet Nederlandse bedrijfsleven bestaat een zekere mate van interesse
voor dit Boort bedrijven met gemengd kapitaal. Een eerste joint-venture
is inmiddels opgericht. terwijl onderhandelingen tot oprichting van nog
een aantal joint-ventures in een vergevorderd stadium zijn.



Toch valt over het algemeen genomen de belangstelling tegen. Redenen
hiervoor zijn o.a. de aoeilijkheid voor Weaterse partners om
bankleningen te verkrijgen aangezien er (nog?) onvoldoende vertrouwen
bestaat dat de winsten inderdaad naar het Westen overgemaakt mogen
worden. Daarnaast spelen de slechte ervaringen uit het verleden met
"Polonia firma's" en andere prive-ondernemingen in Polen een rol,
evenals de angst voor de offici!le Poolse houding jegens prive
initiatief.

Consequenties

De handel tussen Nederland en Polen beeft zich, in tegenstelling tot
betgeen de ongunstige economische situatie zou doen vermoeden, in bet
begin van de jaren '80 zeer gunstig ontwikkeld. Alhoewel in 1986 een
terugval in de totaalomzet waargenomen werd, is bet de verwachting dat
zich dat in de komende jaren zal herstellen. Ben van de factoren die
bijdragen tot de omvangrijke handel tussen beide landen is de grote
Poolse populatie in ons land. Daarnaast zullen de veranderingen die
aamenteel in de Sovjet Unie plaatsvinden, partijleider JARUZELSKI meer
armslag geven zijn hervormingen door te voeren. om deze hervormingen,
o.m. decentralisatie, efficilntieverbetering en rendementsverhoging van
het bedrijfsleven, te financieren, beeft hij dringend geld van Westerse
ondernemingen nodig. De poging, door middel VaD joint-ventures Westers
kapitaal aan te trekken, kan dan ook in dit licht gezien worden.

Door de toenemende handel ontstond de afgelopen jaren een steeds groter
wordende goederen- en reizigersstroom van Oost naar West. Door de
toename van dit verkeer wordt - als randverschijnsel - ook een toename
van de activiteiten van de Poolse inlichtingendienst verwacht.
Zo werd midden 1986 in West-Duitsland een groep Polen aangehouden die
zich bezig hield met militaire inlichtingenactiviteiten. Onder bet
cover van employees van "Polonia firma's" bezochten zij in West
Duitsland hun werkgevers. Daarbij reisden zij door heel de
Bondsrepubliek om de boogte van bruggen en viaducten te meten, de
breedte van wegen op te nemen en verkeersknooppunten te onderzoeken.
Ook in Nederland zijn tekenen van dergelijke activiteiten te bespeuren.
Regelaatig worden bij militaire installaties en complexen vrachtwagens
gesignaleerd, op weg naar bun Nederlandse leveranciers of afnemers. Een
recente defectorverklaring bevestigde dat vrachtwagenchauffeurs die "op
het Westen rijden" gerecruteerd worden door de Poolse
inlichtingendiensten. Naast .ilitaire inlichtingen verzamelen zij ook
informatie over de bezochte bedrijven, over in die bedrijven werkende
personen van Poolse afkomst en over de Poolse populatie in het bezochte
land.

De nieuwe ontwikkelingen op bet gebied van joint-ventures baren ook
anderszins enige zorg. Door dergelijke samenwerkingsvormen wordt het
waarschijnlijk gemakkelijker, bepalingen omtrent technisch boogwaardige
goederen te omzeilen.
Dat tenslotte Westerse deelnemers aan joint-ventures bereid en geneigd
zullen zijn bij hun eigen regering te lobbyen voor verzachting van de
export-beperkingen op dit terrein ligt in de lijn der verwachtingen.



Reismoselijkbeden en - beperkingen in de Oosteuropese landen

Ondanks de nieuwe (1) wind die vanuit Moskou noties van "Glasnost" en
"Perestrojka" naar onze streken voert. is er van vrijer verkeer van
personen in westelijke richtinl nauwelijks sprake. In een serie over
personenverkeer koat in dit nummer Roemenil aan de orde.

Roeaenit!

Onder de landen van bet Warscbau Pact Deemt Roemenil een bijzondere
plaats in. Met name op bet lebied van de buitenlandse politiek vaart
Roemenil een lebeel eilen koers. en het beeft bovendien als enile van
de Warschau Pact-landen leen Russiscbe troepen op zijn Irondgebied.
De economische toestand van Roemenil is aiserabel. CEAUSESCU heeft
zicb tot doel lesteld de buitenlandse schuld versneld af te lossen. Het
levolg Is dat de iaporten drastisch zijn verlaagd en dat de export Is
toelenomeD. Alle eerste levensbeboeften zijn hierdoor schaars geworden
en dit maakt bet leven van de IloDenen uiterst onaanlena... Het is dan
ook niet verwonderlijk dat bet aantal mensen dat het land wil verlaten.
toeneemt.

Legaal uitreizen

In de praktijk hebben Roemenen niet bet recht. bun land tijdelijk of
definitief te verlaten. Alleen al het aanvragen van een paspoort
plaatst de desbetreffende persoon onder verdenking en tenzij men een
goede reden voor de reis Daar het buitenland kan OPleven. wordt een
paspoort - zonder oPlaaf van redenen - dan ook geweigerd. Ook voor
overheidsfunctionarissen zijn reizen naar bet Westen alleen molelijk ln
bet kader van officille bezoeken. Gepensioneerden kunnen als toerist
reizen. waarbij buitenlandse kenDissen de vreemde valuta aoeten
fourneren. Officille reizen van gezelschappen (muziek. sport. etc.)
aoeten apart worden loedgekeurd. Ondanks een dieplaand onderzoek naar
de betrouwbaarbeid van de betrokkenen lebeurt het regelmatig. dat
Roemenen niet meer terugkeren. Personen die te kenneD leven naar het
buitenland te willen emigreren. bijvoorbeeld om economische redenen of
in verband aet een buwelijk met een buitenlander. ondervinden vaak
Irote moeilijkheden. Men kan zijn baan verliezen. aen kan moeilijkheden
ondervinden in de sfeer van de huisvesting. of er worden beperkingen
gesteld aan de scholingsmogelijkheden van de kinderen. Het is gebleken
dat de Roemeense lebeiee dienst. de Securitate. door deze vor-en van
cbantage en intimidatie berhaaldelijk tracbt viSuaa&nvragers te
recruteren en aan zich te binden.
Bet verloop van de aantallen aan Roemenen afgegeven Nederlandse visa
ledurende de laatste jaren is als volgt:

1981

3222

1982

2930

1983

2565

1984

2851

1985*

2357

* DOOt:
In deze gegevens zijn niet verwerkt de visa t.b.v.
vracbtwagenchauffeurs. die een aparte groep vormen. Een duidelijk
neergaande tenden8 18 bespeurbaar.



Illelaal uitreizen

Is bet niet eenvoudil om op lelale wijze naar het Westen te reizen, ook
de mOlelijkheden het land illelaal te verlaten zijn beperkt en riskant.
De controle aan de landSIrenzen, zelfs in onherberlzame lebieden is
intensief. Desondanks ontvluchten vele Roemenen met levaar voor eigen
leven hun land via bergachtige streken of door het overzwemmen vaD de
Donau naar Joegoslavi~ • Eenmaal in Joeloslavil lopen velen dan nOl
het risico teruglestuurd te worden. ADderen vinden via
vluchtelinlenkampen dan wel via verdere i1lelale Iren80verschrijdinlen
hun wel naar Westerse landen, waaronder Nederland, waar zij politiek
asiel aanvralen.
In de praktijk blijkt bet bijzonder moeilijk de verklarinlen van de
asielaanvralers op hun juiste waarde te schatten. De ervarinl heeft
leleerd dat, naast politieke vluchtelinlen, ook criminelen en anderen
met minder goede bedoelinlen zich melden.

Gemenlde buwelijken

De huwelijken tussen Nederlanders en Roemenen komen dikwijls met veel
oponthoud tot 8tand. Hoewel de Roemeense autoriteiten officieel binnen
6 maanden dienen te realeren, zijn wachttijden van 1 - 1 1/2 jaar
eerder regel dan uitzondering.
Per 1-1-1985 bedroeg het aantal aanvralen 23, waarvan lanler dan 6
aaanden: 14.
Per 31-12-1985 bedroel bet aantal aanvragen 30, waarvan langer dan 6
..uden: 19.
Per november 1986 bedroeg het aantal aanvralen 20, waarvan langer dan 6
aaanden: 16.
In 1985 werden 9 huwelijken goedgekeurd; in 1986 19.

Recruteringsbeleid Securitate

Een Roemeen(se) die legaal bet land verlaat moet voor vertrek een
verklaring ondertekenen dat hij/zij nooit iets ten nadele van Roemenil
ln het buitenland zal ondernemen.
Bij (tijdelijke) terugkeer in Roemenil komt het regelaatil voor dat
aen hieraan herinnerd wordt en dat de Securitate een "gunst" verlugt.
Weigering i8 veelal onaolelijk omdat dan achterblijvende familieleden
levaar lopen bun rechten te verliezen. Ook vluchtelinlen die veelal na
een moeizame procedure uiteindelijk tocb een Roemeens emigratiepaspoort
hebben verkregen, maar na verloop van enige tijd hun vaderland weer
wensen te bezoeken, kunnen rekenen op een dergelijke behandeling door
de Securitate. De meeste risico's lopen echter Roemenen die de
Nederlandse nationaliteit hebben verkregen en met een Nederlands
paspoort naar Roemenil reizen terwijl zij hebben verzuimd bun Roemeens
staatsburlerschap af te kopen. Deze aensen worden door de autoriteiten
nog steeds als Roemenen beschouwd,' met alle consequenties van dien.
Criteria aan de hand waarvan de Roemeense inlichtingendienst haar
agenten selecteert zijn:
- Leeftijd tussen 25 en 35 jaar;
- Technische opleiding;



- Vroeger als reisgids of anderszins in de toeristensfeer
werkzaam geweest;

- Gemengd huwelijk en/of politiek asiel aangevraagd;
- Naturalisatie aangevraagd c.q. genaturaliseerd;
- Reizen naar Roemenil;

Moeilijkheden in beden of verleden met de Roemeense
autoriteiten.
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11. ANTI-DEKOCRATISCHE STR(lfINGEN-----_........._------_..
INTERNATIONAAL VREDESFORUM IN MOSKOU

Hoewel er alweer enige tijd verstreken is sinds medio
februari in Moskou het Internationale Vredesforum plaatsvond,
klinken de ecbo's ervan nog steeds door in de westerse pers.
Dat is opmerkelijk omdat de aodere grote ioteruatiooale
vredescoogressen die in bet afgelopeo halfjaar io Europa
werden georganis.erd het vrijwel zonder enige belangstelling
VaD de zijde v~ de media aoesten stellen.

Verscbil met aodere vredescoogresseo

Van eveoemeoten zoals bet door de Wereldvredesraad (WVR) in oktober jl.
10 Kopenhageo georganiseerde Wereldvredescongres en de vierde Weeose
Dialoog, die io het weekend VaD 14 en 15 .aart plaatsvood onder
auspicien van het Interuatiooal Liaison Forum of Peace Forces (ILF, een
WVR-loot), viel io de westerse ..dia nauwelijks een spoor terug te
vioden. Dit doodzwijgen zou verklaard kunnen wordeo uit bet feit dat
door de eenzijdige politieke orientatie VaD de WVR op Moskou bet
verloop en de resultaten van de door deze organisatie beheerste
congressen in boge mate voorspelbaar zijn en daarmee tamelijk
oninteressant voor de westerse pers. om dezelfde reden ook geven
politici en vooraanstaande persooen uit het openbare leven dikwijls
geen geboor aan de uitnodiging om dergelijke propagaodabijeenkomsten
bij te wonen, waardoor die in weerwil van wat door de orgaoisatoreo
altijd aet grote stelligheid beweerd wordt, allerminst een -getrouwe
afspiegeling van de wereldopinie" zijn.

De vraag rijst in welk opzicht bet Moskouse Vredes forum significant
verscbilde van de andere genoemde congressen. Allereerst kan
geconstateerd wordeo dat dit evenement niet door een mantelorganisatie
maar op een vrij open, directe manier vanuit Moskou georganiseerd is,
gebeel in stijl met de veelbesproken -glasnost-. Verder spreken sommige
waarnemers, onder wie correspondenten die een naam te verliezen bebben
als het gaat om betrouwbare inschattingen van gebeurtenissen in de
Sovjetunie, van een "open", -zinvolle", "inspirerende" en
-fantasierijke- conferentie, een -unieke samenkomst- met
-indrukwekkende filosofische- toespraken -VaD historiscbe betekeois".
Voor anderen is er echter geeo verschil, zij spreken van eeo
-GorbatShow- en -een geheel op de buitenlaodpropaganda van de
Sovjetleiding ge.nte bijeeokomst" al maakten -bronnen in de
wandelgangen melding van ecbt debat, bij tijd en wijle-. 10 de optiek
VaD deze laatsteo is de aaowezigheid van SACHAROV io het Kr_Iin, twee
aaandeo na beeiodiging van zijn binnenlandse verbanning, niet meer dan
·een doorzichtig lokkertje. .
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Acht deelconferentles

Bet "Internationale Forum voor een Atoomvrije Wereld. voor het
Overleven van de Kensheid". dat van 14 tot en .et 16 februari jl. in
Koskou plaatsvond. werd bijgewoond door ruim 900 personen uit 80
landen. onder wle een vijftiental uit Nederland. die al naar gelang bun
achtergrond of professle deelnamen aan een van de acbt gespreksgroepen
waaruit bet Forum in feite bestond.

Er waren "Ronde Tafels" voor politici en sociale wetenscbappers.
zakenmenseD. artseD. mensen .et een culturele achtergrond. ecologen.
natuurwetenschappers. kerkelijk leidere en voormalige generaals.

Wat direct opvalt ie dat op elk van deze deelsebieden in de afselopen
jaren een of andere • .eer of .lnder kleinschalige overlesstructuur is
ontstaan. waarbinnen "vakbroeders" uit Oost en Weet in een sfeer van
onderlins vertrouwen proberen oplos.insen te vioden voor actuele
problemen. Daarbij kon dikwijls SecoDstateerd worden dat de lobby van
de Sovjetrussische en Ooeteuropese deelnemers aan derselijke
overlegstructuren niet zonder succes bleef en met name de wind in de
zeilen heeft sinds GORBATSJOV zijn "nieuwe denken" ging ontwikkelen.

Het "nieuwe denken"

Bet "nieuwe denken" in Moskou gaat uit van een allesGavattende
onderlinge samenhang der dinSeD. die ook bepalend ~t aaan worden voor
de internationale verhoudingen. Deze zoaenaamde "interdependentie"
gedachte vertoont punten van overeenkomst met de in de laatste jaren in
het Westeo op sang gekomen "New Science"- of "New Age"-beweginS. die
voor het komende millenium tussen de verschillende wetenscbappelijke
disciplines weer de verbanden wil gaan leggen, die thans dikwijls door
verresaande specialiserios verloren zijn gegaan. Deze "Nieuwe
Wetenschap· vindt in Nederland een warm pleitbezorger in de uitgever
Theo K • die onder andere in oktober 1985 in Kaastricht een
Vredescongres organiseerde voor Nobelprijswinnaars. • die dankzij bun
genie en aaatschappelijke appreciatie bij uitstek geschikt bevonden
worden om de "Nleuwe Wetenschap" te beoefenen. Gewapend aet een in de
"Maastrlcht Petition" ultsewerkt ontwapeningsplan gingen Kl en
eokele andere betrokkenen een maand later in bet Kremlin op bezoek bij
GORBATSJOV. die zich voor de gelegenheid liet assisteren door o.a. de
vice president van de Sovjetacademie van Wetenschappen. ~ • die
later het Moskouse Forum zou orgaoiseren. Dat deze informele
ontmoeting. waarvoor twiotig minuten was uitgetrokken. tenslotte
uitliep tot aeer dan twee en een balf uur zou heel wel te ..ken kunnen
hebben met de herkenning over en weer van elkaars "nieuwe benadering"
van de grote problemen van deze wereld.

• eind 1987 vindt eeo tweede congres van Nobelprijswinnaars in
Kaastricht plaats



De doelgroepen op het Forum

Op initiatief van de westerse Generaals voor de Vrede (waarvan een
viertal nauwe banden beeft aet de Wereldvredesraad) had in de afselopen
jaren in Wenen reeds een serie ontmoetinsen plaatsgevonden tussen
voormalise generaals uit Navo en Warschaupactlanden. Die bijeenkomsten
worden in feite gekenmerkt door bet begrip. dat de voormalige NAVO
generaals kunnen opbrensen voor de defensiepolitiek van bet
Warschaupact. Op het Forum in Moskou kreeg deze serie een vervols.
vaarbij bet kersverse comite van -Sovjet Generaals en Admiraals buiten
dieDst voor Vrede en Ootwapenins- als gastbeer optrad.
De Kederlandse geDeraal b.d. Von ~ • die doorgaans fungeert als
woordvoerder van de westerse Generaals voor de Vrede. ontbrak overisens
in Moskou.

De inDer circle van schrijvers eD kunstenaars had elkaar in 1986 ook al
eerder ontaoet, tijdens bet eerste zogenaamde Issyk-Kul forum dat
gebeel in bet teken stond van -bet nieuve denken-, terwijl bet
aerendeel vaD de iD Moskou aanwezise artsen in IPPNW-verbaad reeds
jaren .et elkaar van gedacbten wisselt over internationale politieke
problemen. Voor deelDame aan de artseocoofereDtie varen vanuit
Nederland de IPPNW-vertegenwoordisers Wl en VI naar Moskou
uitgenodigd. OVerigens verd ~ , een van de presidenten van bet
IPPNW. nog tijdens bet Forum benoemd tot Sovjet-minister van gezondheid
(hij vas al jaren onderminister).

De zakenwereld eD de vrede. een nieuw fenomeen

Onder de zakenmensen die aan het Forum deelnamen bevonden zicb veel
topmensen van irote internationale ondernemingen, voorzitters van raden
van bestuur. presidenteo van bandelskamers, directeuren van
internationale banken etc. Uit Nederland waren bijvoorbeeld uitsenodigd
jhr. S: van Stork en jbr. L,---- --T van Altzo.

In de Oosteuropese pers werd veelvuldiS verwezen Daar de aanwezisbeid
van juist diegenen. van vie bekend is dat ze in het kleioere circuit
van de -Internationale Raad voor Nieuwe Initiatieven in Oost-West
Samenwerking- actief zijn, zoals de voorzitter van de Westduitse OOst-
West handelscommissie. Von ~ i. en DonaId ~ '. topman van
Pepslco Inc. Deze Ioternationale Raad trok nosal vat aandacht met een
vergadering in juni 1986 in Wenen. waarop van Sovjet-zijde de
mogelijkheid van joint ventures aan de orde werd gesteld. De president
van de raad is Dzbemen GP ". vice-voorzitter van het
Staatsplancoaite en lid van de Sovjetacademie van Wetenschappen.

Boe ln de Sovjet Unie aangekeken wordt tegeo de politieke invloed die
van zakenmensen kan uitgaan bleek op de vergaderins van het
Sovjetvredescomite, eind 1986. Yurl Z " toenmalig voorzitter van
bet vredescomite* merkte in dit verband op -dat er een nieuw fenomeen
aan bet ontstaan iS-. Blijkbaar uit angst voor de gevolgen van Oost
West confrontatie zijn vertesenvoordisers van de zakenwereld actiever

* Z werd op 6 maart jl. opgevolgd door Genrykh B
)



dan 001t in bet zoeken van saenverking met de Sovjetunie. aldus
Z : "Wij streven er nu naar om de saenwerking uit te breiden met
die zakenmensen die in staat zijn enige aate van invloed uit te oefenen
op regerende kringen in het Westen."
Overigens waren de zakenlieden Van El en L_ ., bekend van
respectievelijk de "Berkenrodeconferenties" en de "Alerdinck
Foundation". ook in Moskou.

Initiatief van wetenscbappers

De Iroep wetenschappers was -et ruim 260 deelnaers verreweg de
Irootste "beroepsgroep" op bet forum. en dat is ook niet verwonderlijk
aanlezien bet initiatief voor het houden van dit lorum afkomstig was
uit wetenschappelijke krinl. Bet plan ontstond tijdens een
internationale bijeenkomst van wetenschappers in juli 1986 ln Moskou.
waarop de wenselijkheid van een stop op kernproeven besproken werd.
Tijdens een ontvangst in het Irealin van een delesatie van deelnemers
aan dat forum betuilde de Russische partijleider zijn steun aan bun
besluit om aan de bijeenkomst een vervols te seven. GORBATSJOV bleek
met ben van meninl dat het forum van de wetenschappers geen geisoleerde
gebeurtenis moest blijven. en hij opperde zelf. dat de geleerden naar
bet model van de IPPNW een aeer permanente organisatiestructuur in bet
leven zouden kunnen roepen. Gezien de srote invloed die "de wetenschap"
traditioneel beeft op de openbare meningsvorming zou de vorming van een
dergelijk instrument de Sovjet lobby een belangrijke impuls kunnen
geven.
De plannen kregen definitief vorm in DOveaber 1986 10 Hamburg tijdens
het Internationale Congres van Natuurvetenschappers voor de Vrede. en
tijdens een bijeenkomst in Geneve op 25 januari 1987.

Bij die laatste gelegenheid in Geneve vas de initiatiefgroep te last
bij de "Groupe de Bellerive". die ook bij de voorbereiding van het
Forum inleschakeld was. Deze stichting. onder leidinl van de voormalig
Boge VN Commissaris voor de Vluchtelingen. prins Sadruddin At •
beijvert zich sinds de oprichting in 1977 voor een "constructieve
dialoog" over de betrekkinlen tussen wetenscbap en maatschappij. Onder
de deelnemers aan de colloquia van de -Groupe" bevonden zich in het
verleden figuren als senator Edward KENNEDY. vijlen premler Olof PALME.
de voormalig directeur van de afdeling aedisch onderzoek van de
Wereldgezondheidsorganisatie. Martin & I. de voormalig directeur
leneraal van de GATT. Niall ~ ~ en andere internationale
bekendheden. In juni 1985 orlaniseerde de Groupe de Be11erive in Geneve
een bijeenkomst over vermlndering van kernbewapening en aan de
vooravond van de ontmoeting tussen IEAGAN en GORBATSJOV. eind 1985 in
Geneve. verstuurde zij brieven aan beide leiders waarin werd
aangedrongen op een stop op kernproeven. zodat "een dialoog tussen alle
betrokkenen kon ontstaan om met bet oog op het behoud van het milleu de
wereldproblemen op econoaisch en sociaal terrein op te lossen". Ook de
Nederlandse professor C . uit Eindhoven oeemt deel aao de
werkzaambeden vaD de Groupe de Bellerive en laogs die weg werd hij
gevraagd lid te worden van het oraanisatiecoaite voor het Forum ln
Moskou.

Onder de leleerden die een uitnodiging ootvinlen voor bet Forum bevond
zicb verder ook Andrei SACHAROV. die twee aaanden daarvoor vanuit zljn
ballingsoord Gorki was teruggekeerd in Moskou. Met deze uitnodiging.



die de zoveelste opzienbarende lebeurtenis in de Sovjetunie was in de
eerste aaanden van het jaar, verzekerdeD de orgaDisatoreD zich in ieder
leval direct vaD de nodige publiciteit.

VertrouweD winneD middels vrije dialooI

"Wij streven Diet naar kwantiteit", aldus een van de woordvoerders op
de perscoDferentie vooraflaande aan het Forum, waarmee bij wellicht
onlewild eeD drijfveer uit vroeger daleD blootgaf. Als doel van de
bijeenkomst aoest eerder lezien worden het scheppen vaD vertrouwen, "de
belanlrijkste factor in de complexe politieke situatie". De
IrODdledachte was "dat iedereen die uitgenodigd is de mogelijkheid
krijgt zich uit te spreken": "we zullen niet proberen dergelijke
meningen aaderhaad tot een soort uniformiteit te reduceren; alle
mogelijke staadpunten zullen besproken kunnea worden", aldus de

»: Sovjetacad_icus V: " die optrad als voorzitter vaa het
orgaaisatiecomite. Deze "vrije en open discussie" (overigens achter
gesloten deuren en niet toegaakelijk voor de westerse media, die
daardoor in belaagrijke aate op de SovjetberichtgeviDg over de
strekking van redevoeriagea waren aaagewezea) moest de deelnemers
uiteindelijk in staat stellen "politieke leiders een correct beeld te
leven van de standpunteD van weteDschappers, dat beeld niet te zoaaig
of te somber te schUderen, maar op een nauwkeurige aanier aan te geveD
hoe er in wetenschappelijke kringen over deze zaken gedacht wordt".

Vervolgens gaf hij aan dat de door hem gescbetste "vrije dialoog" van
het politieke establishment in de Sovjetunie met buitenlanders in feite
al een poosje bestond, waarbij hij ongetwijfeld ook de hierboven
geschetste kleinere circuits bedoelde. Als "zeer serieus" betitelde bij
de ontmoeting, die GORBATSJOV (en hijzelf) in bet Kremlin haddeD met
een groep Nobelprijswinnaars, waarbij de Nederlandse uitlever
~ zo nauw betrokken was. Tijdens die bijeenkomst werden
"belangrijke nieuwe elementen" aanledragen die, nog steeds vollens
V , hebben bijgedragen aan het totstandkomeD van "bet nieuwe
politieke denken".

Redevoering van GORBATSJOV

Tijdens het Porum werden er letterlijk honderden toespraken en
toespraakjes gehouden, van zeer uiteenlopende strekkiDI en van eeD
evenzeer uiteeDlopend belanI; het zou te ver voeren een impressie te
geven. Dat is ook minder relevant omdat het Forum uiteindelijk vooral
het indrukwekkende decor werd voor een grote redevoerinl van GORBATSJOV
op 16 februari. Over de inhoud van die redevoering blijkt zeer
verschillend te vorden gedacht. 1D ieder leval moesteD degeDen, die
hadden verwacht dat de Russische partijleider van deze gelegenheid zou
gebruik aakea om eea ontkoppelial bij de ontwapen1ngsbesprek1agen aaa
te koodigea, oog eveo wachteo. Met veelIevoel voor ttm1Dg ea effect
deed hij die aaokondiging pas twee wekeo later. Toch bevat de tekst
reeds tal vaa elemeoteo, die momeoteel aaoleid1nl zijo voor eea
Iroodige eD dikwijls optim1stische beZiODiog op wat er iD de Sovjetu01e
ou werkelijk aao de haod is.



De samenvattende conclusie kan zijn dat de organisatoren van bet Forum
er dankzij de zorgvuldige Sovjetlobby op diverse terreinen io geslaagd
zijn een groot aaotal invloedrijke personeo rechtstreeks te betrekkeo
bij een ioternationale vredesbijeenkomst en dat de publiciteit
daaromheeo door GORBATSJOV met veel charisma is gebruikt om zowel in
het binneo- als buitenland een brede vertrouwensbasis te vinden voor
zijn politiek van "opeoheid", "reorganisatie" eo "nieuw politiek
denken".

GORBATSJOV lijkt daarmee in de korte tijd dat hij nu partijleider is
door zijn persoonlijk optreden al meer te hebben bijgedragen aan de
openlijk nagestreefde verandering van het politieke klimaat in het
Westen en de invloed op de "stem van de publieke opinie" dao de
Wereldvredesraad io de bijna veertig jaar van zijp bestaan.

-_.....-----



111. POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME-- ........................

tegen het Zuidafrikaanse apartheidsbewind gerichte activiteiten

De in januari jl. Iepleegde brandstichting bij een Nederland
8e Makro-vestiginl heeft leleid tot een ruime aandacht voor
telen het Zuidafrikaanse bewind lerichte activiteiten. Hierna
vol,t - in kort bestek - een overzicht vao dit soort acti
viteiten. gerelateerd aan de internatiooale situatie.

De Zuidafrikaaose bevrijdingsbewegingen

~ Het verzet te,eo het apartheidsregiem io Zuid-Afrika wordt vaouit bet
buiteolaod leleid door twee orgaoisaties io ballingschap • bet "African
National Congres" (ANC) en het "Pao-African Congress of Azania" (PAC).
Onder de zwarteo in Zuid-Afrika speelt voorts de zOlebeten "Black
Conscious Movament" (BCH) een belanlrijke rol. Terwijl bet PAC de
teleostellinlen in Zuid-Afrika vooral ziet als een rassenconflict. ,aat
het ANC er van uit dat het primair een klasseoBtrijd is. De zwarte
"bewustworders" staao op dit punt dichter bij bet PAC dan bij bet ANC.

Bionen het ANC spelen leden van de Zuidafrikaanse CommuolBtische Par
tij. de SACP. een belaogrijke rol. Het lijkt echter te ver te ,aan om
te zeilen dat de SACP het ANC domineert. Zeker is wel dat het ANC de
duidelijke steun ,eniet van de op Moskou leorilnteerde communistische
partijen en internationale mantelorganisaties. Het PACt dat door de
Verenigde Naties en door de Orlanisatie voor Afrikaanse Eenheid op le
lijke voet wordt behandeld als bet ANC, geniet internationaal veel
minder aanzien. De groep wordt lesteund door de Volksrepubliek China en
door de verschillende aaUistische splinters in West-Europa. De laatste
jaren verschijnen er ook berichten over de opleiding van PAC-strijders
in LibU!.

Bet ANC streeft een staatsvorm na waarin alle raciale groepen consti
tutioneel lewaarbor,de rechten krijgen. De organisatie opteert voorts
voor een zOlenaamde gemengde economie. inclusief gelimiteerde natio
nalisaties van belangrijke industrie.n. In de toekomstvisie van het PAC
zal de positie van de blanken in een vrij Zuid-Afrika op geen enkele
wijze beschermd worden. Nadat zij al huo bezittingen hebben afgestaan.
kan lesproken worden over de voorwaarden waaronder zij in bet land
zullen aogen blijven.

In het kader van deze beschouwing is het voorts van belang erop te
wijzen dat het ANC en het PAC leweld binnen Zuid-Afrika voorstaan.
Vanuit deze groeperingen is evenwel nooit opgeroepen de strijd uit te
breiden of te verplaatsen naar andere landen.



Nederlandse anti-apartheidsorganisaties

In ons land bestaan er vier organisaties die zich sterk maken voor de
anti-apartheidsstrijd: de Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN),
het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA), de Boykot Outspan Aktie (BOA) en de
Werkgroep Kairos. Zij geven respectievelijk de bladen "Zuidelijk Afrika
Nieuws" (AABN) en "AmendIa" (gezamenlijke periodiek van de drie andere
organisaties) uit.
Deze comite's hanteren bij hun activiteiten tegen de apartheid het
bekende spectrum van (geweldloze) middelen: publicaties, solidariteits
bijeenkomsten, geld- en goedereninzamelingen en demonstraties (met name
bij bedrijven die zakelijke relaties .et Zuid-Afrika onderhouden). Bij
hun acties weten deze organisaties zich bovendien gesteund door een
breed scala van politieke en maatschappelijke instellingen.
Analoog aan de internationale situatie wordt door deze Nederlandse
anti-apartheidsorganisaties, en in navolging daarvan in de vaderlandse
media, vrijwel uitsluitend aandacht en steun gegeven aan het ANC.
PAC en BCH krijgen vanuit ons land feitelijk alleen ondersteuning van
bet in 1974 door enkele maotsten opgerichte "Azania Iomitee". Dit
comite heeft in een beperkt aantal steden afdelinBen gehad, doch is
altijd een kleine sectarische groep gebleven .et nauwelijks enige
landelijke bekendheid. Momenteel wordt het Azania kaai tee vooral
beheerst door de ..rxistisch-Ieninistische splinterpartij Kommunis
tische Arbeidere Organisatie/al (KAO/al).

De Beweging en de anti-apartheidsstrijd

Vanaf 1984 heeft de aandacht van De Beweging voor de anti-apartheid&
strijd zich in eigen acties geconcretiseerd en is uitgegroeid tot een
van de speerpunten van de "anti-1aperialistische strijd". Als startpunt
in het exploiteren van dit terrein kan de "overval" op de bibliotheek
van de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging in dat jaar gezien worden.
De belangstelling van politiek (gewelddadige) activisten voor Zuid-
Afrika loopt min of aeer synchroon met de steeds grotere aandacht die
de problemen aldaar in de Nederlandse samenleving kregen • Mogelijk
heeft ook de omstandigheid dat rechts-extreme partijen als de Neder
landse Volksunie en de Centrumpartij min of meer geneutraliseerd waren
ertoe geleid dat een andere uitlaatklep moest worden gevonden voor
"anti-racistische" acties.
De vanuit De Beweging ontwikkelde activiteiten op dit terrein vinden
enerzijds plaats in de vorm van participatie in activiteiten van de
gevestigde anti-apartheidsorganisaties, anderzijds worden geheel eigen
acties op touw gezet. Kenmerkend daarbij is dat deze in toenemende aate
gewelddadig en democratische spelregels overtredend zijn. Geheel in de
stijl van De Beweging worden zij uitgevoerd door kleine autonoom
opererende groepjes en na grondige voorbereiding. Zwaartepunt van zowel
acties als actievoerders ligt in Amsterdam en oageving. De eigen actie
middelen vari.ren VaD klad- en vernielingsacties, zogenaamde "breek in
en maak openbaar" acties tot en met brandstichtingen. Een overzicht van
de belangrijkste acties met betrekking tot Zuid-Afrika gaat hierbij.
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RARA-aanslag te Ruth

Bet laatste hoogtepunt in dit soort acties - afgemeten aan de poli
tiek-maatschappelijke reacties welke werden opgeroepen - was de brand
stichting iD de Makro-vestiging iD Nuth door een zich -Revolutionaire
ADti Racistische Aktie- (RARA) Doemende groep. Het was de vierde vaD
eeD iD september 1985 begoDDeD reeks vaD aaDslageD oDder deze Daam.
Vanuit de sameDleviDg werd sterk afkeurend gereageerd op deze aaDslag.
Ook de officille aDti-apartheidsorgaDisaties sprakeD (wederom) bun
afwijziDg uit over het gebruik vaD geweld iD de anti-apartheidsstrijd.
BiDneD de bewegiDg zelf waren de reacties miDder eeDduidig: Doch mas
sale bijval, Doch algemeDe afkeuriDg was RARA's deel. RARA reageerde in
BLUF uitvoerig op de kritiek vaD me~ Dame de gevestigde anti-apart
heidsorgaDisaties. In dit artikel, dat zowel aarxistiscb-leDiDistiscbe
elementen als het typische BewegiDgsgedachteDgoed bevat, bleek meD niet
iD het miDst oDder de indruk te zijD vaD bet vrijwel complete isolemeDt
waarin meD zich beeft gemanoeuvreerd. Hiermee heeft eeD Dieuw elemeDt
iD de geweldsdiscussie biDDeD de BewegiDg zijD iDtrede gemaakt.
Meerdere activisteD blijkeD -geeD boodschap· te hebben aaD het al daD
Diet bestaaD vaD maatschappelijke bijval voor bun dadeD eD zij komeD
daar ook rODd voor uit. Het oDtbreken VaD oproepeD tot gewelddadige
steua van de direct betrokkeDeD (i.c. de ZuidafrikaaDse bevrijdiDg&
wegiDgeD) veraag beD Diet te impoDereD. Een dergelijke iDstelling,
gekoppeld aan voorspelbare neaatieve en repressieve reacties vanuit de
samenleviDa, bergt bet gevaar in zich vaD afglijdeD Daar eeD illegaal
en elitair soort optredeD, dat bekend is uit de ODS omrinaeDde laDden.
Het resultaat dat volgde op de jongste RARA-actie, de terugtrekking van
bet aetroffen bedrijf uit Zuid-Afrika, zal de discussie wel Diet in
positieve zin belnv1oeden.

Overzicht belangrijkste aDti-apartheidsacties vaDuit De BewegiDg

Datum doel

19-01-1984 Ned. Zuidafr. Ver./Amsterdam

groeperiDg

VeraieliDgen

11-09-1984 Van Heutsz-monument/Amsterdam Bomaanslag Groep Koe
tob Reb

07-01-1985 Transwor1d Oil/lera en Dal

09-03-1985 Reisbureau's/Amsterdam

23-07-1985 Ned. Zuidafr. Ver./Amsterdam

25-07-1985 Reisbureau's/Amsterdam

01-08-1985 SUV/Utrecht

Brandstichting Pyromanen
t e8en
apartheid

Vernielingen Amsterd~

mers tegen
racisme

Bek1addiDg

VeraieliDgen

Vernielingen

08-08-1985 Wijnimporteur/Teu8e

Wijnhandel/Amsterdam

Diefstal pa
pieren
Vernielingen

Commando
Crash &
Carry



12-08-1985 Autodealer/Aas terdam Vernielingen

02-09-1985 Diverse bedrijven Vernielingen

04-09-1985 Van Leer/Amstelveen Vernielingen KOIIIIIl8udo
Trek Van
De Broek
OIIl1aag

17-09-1985 Makro/Duivendrecht Brandstichting RARA

19-10-1985 Diverse bedrijven/Amsterdam Vernielinsen

12-05-1986 Diverse tankstations vernielinsen Nog _er
Brandstichting Nachtschade

07-06-1986 Anslo-Americau/Aaaterdam Diefstal pa- Splijt
/~

pieren Apartheid

16-06-1986 Diverse tankstatioDs Venielinsen/ Burn down
brandsticbting Apartheid/

(Nog aeer)
Nacbtschade

09-07-1986 Van Leer/Amstelveen Brandstichting RARA

08-09-1986 BBG/Gouda Brandsticbting Bevoluti~

naire
Cellen
Coaaando
Tupac Amaru

14-11-1986 Sbell/Den Baag poginS brand- De wraak
sticbting van Pas-

toors en
De Jonge
RAAF

~(l-12-1986 Makro/Duiven Brandsticbting RARA
Makro/Duivendrecbt

1 ··1987 Makro/Nuth Brandstichting RARA

4
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BONK-
Inleiding

In kwartaaloverzicht 4/86 werden de organisatie en de stra
tegie van het BONK-samenwerkingsverband (Burgerlijke Onge
hoorzaamheid en Non-KoUperstie) uiteengezet.
Bet is niet ondenkbaar dat de huidige ontwikkelingen en
controversen binnen BONK • die al geleid hebben tot het ver-
trek van prominent Hans ~ , een versnipperend effect
zullen hebben, terwijl BONK juist opgericht werd om tot een
....nbindende factor binnen De Beweging uit te groeieD.

Verbredinl actieterrein

Bet discus.ieweekeDd dat iD jaDuari te WaleniDleD werd gehoudeD, en
waarop in bet vorige kwartaaloverzicht werd vooruitgelopen, blijkt le
leid te hebben tot de bevestilinl vaD de al in gang gezette verbreding
van het actieterrein tot militarisme in het algemeen en bet (vreedzaam)
gebruik van kemenergie.

Controversen

Een van de conflicten binnen BONK heeft betrekkinl op het solidari
teit.coaite voor de Rotterdamse havenstakers dat vooral door leden vaD
wBONK in bedrijf- uit Amsterdam eD Rotterdam van de grond is gekomen.
De meeste BONK-activisten uit de regio's beschouwen de aobilisatie van
arbeiders niet als een geschikt actiedoel voor BONK omdat het te ver
afstaat van de primaire strijd tegen militarisme en kemleweld. Boven
dien drijft dit theaa BONK verder wel van de gemiddelde actievoerder in
De BewegiDg die toch al de Deiging heeft BONK te zien als een marxis
tisch-leDinistisch clubje vanwege de voortrekkersrol die enkele VaD

oudsher aarxistiscb-IeDinistisch geori.Dteerde personeD binDen BONK
vervulleD.
Verschil vaD mening is er ook over het volhardeD in een voortrekkersrol
biDnen BIVAK (Breed IDitiatief voor verdergaande Actie tegeD de Kruis
raket), nu de rol van BONK biDnen BIVAK is overgelaten aan de meer
traditioneel ingestelde groeperingen. Een aDder verschil vaD opvattiDg
draait om de actiemethoden die het BONK samenwerkingsverband in de toe
koast zou aoeten hanteren. Sommigen leggen de Dadruk bij de (tamelijk
passieve) nOD-ko6peratie, terwijl andereD juist het aspect vaD de bur
gerlijke ongehoorzaamheid benadrukken hetgeen eeD veel actiever optre
den tmpliceert. Gevolg hiervan is dat bij elke actie onvrede ontstaat
omdat er geeD CODseDSUS is over de actiemethoden.

Toekomst

Controversen hebben de neiging tot versplintering te leiden in die zin
dat BONK het risico loopt uiteen te vallen in kleiDere groepjes, die
zelfstaDdig gaaD opereren. De verbreding van bet actieterrein kan bij-



dragen aan versnippering van het actiepotentieel. In de komende periode
zullen BONK-actievoerders deelnemen aan de actiedriedaagse te Borssele
ter herdenking van "Een jaar Tsjernobyl" in het kader van de strijd
tegen het ailitarisme en de NAVO zal BONK als organisatie participeren
ln het voortgezette samenwerkingsverband "Is het oorlog op het IJ", dat
in bet najaar zal trachten de NAVo-oefenins Reforger te frustreren.

Verwacht aas worden dat de strijd tegen de plaatsing van kruisraketten
doorgaat door aiddel van aaandelijkse blokkades van de vliegbasis
Woensdrecht en door speurwerk ter aanvulling van de lijst van "Woens
drechtbedrijven" opdat actievoerders zich daardoor zullen laten inspi
reren. Daarbuiten valt op korte termijn niet veel BONK-activiteit te
verwachten. Ook de jongste ontwapeningsvoorstellen, die van Sovjetzijde
zijn ingebracht en die door BONK positief worden beoordeeld, dragen er
niet toe bij het anti-Woensdrecht-vuur verder aan te wakkeren.

_..........--



IV. nRIlORISME- ..
lood Revolutionair Front

Door de aanhouding van drie inwoners van Den Haag kwam een eind aan de
gewelddadige activiteiten van het Rood Revolutionair Front. Deze groep
was vanaf 1983 verantwoordelijk voor een reeks aanslagen in vooral Den
Haag.

De aanhouding

Op zaterdal1liddag 13 december 1986 werden .• en
aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een bomaan

slag op het kantoor van American Express
aan de Keent in Rotterdam. Deze aanslag
was geclaimed door bet R.ood Revolutionair
Front (RRF).

Genoemde personen hebben inmiddels bekend
het R.RF te vormen en naast de bomaanslag
op American Express nog een tiental al
dan niet gezamenlijk uitgevoerde bomaan

slagen te bebben gepleegd. Deze vonden allen in Den Haag plaats.
waarbij zij aangetekend. dat pas eind 1985 gekozen werd voor de naam
RR.F:

02-08-1983
21-11-1983
25-12-1984
08-12-1985
24-12-1985
15/16-02-1986
28-02-1986
28-03-1986
19-05-1986
27-06-1986
02-07-1986
19-11-1986

nepbom bij het BVD-gebouw aan de Kennedylaan
viaduct over de Utrechtse baan
politiebureau Duinstraat
Texaco-benzinestation aan de Eshofpolderweg
GEB-kantoor aan de Loosduinseweg
NCW aan de Scheveningseweg
Sbell-benzinestation aan de Else Maubslaan
Atlantische Commissie aan de Alexanderstraat
Neratoom. Laan van Nieuw Oost-Indi!
Bureau Voorlichting EEG. Lange Voorbout
Shell. Oostduinlaan
American Express. Heent in Rotterdam



De drijfveer van de RIF-leden

Van een ecbte ideologie achter het RIF kan niet worden gesproken.
Betrokkenen verklaarden weliswaar zich vanuit hun linke-extreme opvat
tingen actief te willen richten tegen de "totalitaire tendenzen" in de
maatschappij, maar aandacht en publiciteit lijkt hun voornaamste drijf
veer geweest te zijn. Zij stelden deze totalitaire tendenzen overal
waar te nemen: Shell was doelwit van actie vanwege de steun aan bet
apartbeide-regime in Zuid-Afrika, Texaco en American Express vanwege
het "US-imperialisme", het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
vanwege baar rol in het kapitalistische systeem, Heratoom en de Atlan
tische Commissie vanwege de kernbewapening en tenslotte het GEB vanwege
de hoge gasprijzen. Naar eigen zeggen wilden zij met in het oog sprin
gende acties reacties ontlokken aan geestverwanten. Bet doel daarbij
was het recruteren van medestanders.

Conclusie

Bet RRF ontwikkelde zich in 1986 8nel naar een niveau vanwaar de weg
terug niet meer mogelijk was.
Om de aandaeht ia de media te krijgen werdeD de aanslageD steeds
serieuzer en de planDen steeds rigoreuzer. Zo is na de aanslag op
American Express de beveiliging bij SHAPE Technical Centre in Den Haag
door de groep in kaart gebracht. Daaruit werd geconcludeerd dat van de
beoogde aanslag op de schotelantenne van SHAPE beter kon worden afge
zien.



De steun van geestverwanten. waarop gehoopt werd. bleef uit. Ook kreeg
het RRF geen erkenning van andere links-extremistische organisaties.
Vooral door het isolement van de groep lijkt de geschiedenis van het
RIF met de aanhouding van zijn leden geschreven en afgesloten.



DB ABU BlDAL-Or,anisatie

De laatste jaren is er in de pers no,al vaak sprake geweest van ABU
NIDAL en yan de naar hem genoemde organisatie in verband met het grote
aantal terreurdaden dat de FATAH-Reyolutionaire Raad OD-
der verschillende Mnoms de guerreMop zijn Daam scbreef. De goede
voorbereiding, die aan deze acties gegeven werd en de strenge gehei~

houding, waarmee de organisatie zich omgeeft, zijn de oorzaak yan het
onvoorspelbare wat betreft tijd en plaats'dat deze acties kenmerkt.

Alboewel Nederland slechts eeumaal doelwit is geweest van een door ABU
RIDAL geclaimde actie lijkt bet

_____ . ___ _ Duttig eeD
sameDvattiDg te geyen van de belaDgrijkste wetenswaardigheden en de
..est receDte acties.

SABRI AL-BANNA

ABU NIDAL (Arabisch voor Mvader YSD de strijd-) is de -Dom de guerreM

van SABRI AL-BANNA, een Palestijn die rond 1940 1D Jaffa werd geboren.
In de jaren '60 sloot hij zich aan bij ARAFAT's AL FATAH, betgeeD in
1971 resulteerde in ZijD benoeming tot PLO-vertegenwoordiger in Bagdad.
In 1974 brak ABU NIDAL met ARAFAT. De barde lijD die hij voor ogeD bad
was in strijd met de aeer en meer -gematigde- politiek yan ARAFAT. In
1974 kwam de -Palestinian Rational CouncilM(bet PLO-parleaent) tot de
conclusie, dat teDeinde de Palestijnse doelstellingen te realiseren,
diplomatie en gewapende strijd band in band dienden te gaan. terwijl de
PLO tot 1974 alecbts voor de tweede optie had gekozen.
Woedend over het politieke gekonkel van de offici.le Palestijnse verte
genwoordigingen en de verschillende Arabische Daties richtte ABU NIDAL
zijn eigen organisatie op. de FATAH-ReyolutioDaire Raad, met bet doel
meedogenloze acties uit te voeren tegen iedereen die de Palestijnse
zaak in zijn ogen geen warm bart toedraagt, waaronder de PLO van ARA
FAT. Na een mislukte moordaanslag op de PLo-leider in 1974 werd ABU
BlDAL door FATAH ter dood veroordeeld.

In de jaren '70 voerde ABU NIDAL een grootscbeepse campagne, gesteuDd
door Irak en gebruik makend yan bet Iraakse diplomatieke netwerk, tegen
gematigde Arabiscbe staten. de PLO, Syri8, Isra.liscbe doelen buiten
het conflictgebied, Groot-Brittanni. en de Verenigde Staten.

SABRI AL-BANNA trad in al die jaren niet in de openbaarheid, betgeen
met name de laatste jaren tot een ware gerucbtenstroom leidde, mede ge
lnspireerd door de media die in hem een mysterieuze -engel des doods
zagen.



Vooralsnog mag er vanuit worden gegaan dat SABRI AL-BANNA nog in leven
ts, maar naar alle waarschijnlijkbeid lijdt bij aan een ernstige hart
kwaal. De geruchtenstroom beeft er ln ieder geval wel toe geleid dat
bij een levende legende is en een bero~sch voorbeeld voor radicale Pa
lestijnse jongeren. De AN-organisatie lijkt inmiddels uitgegroeid te
zijn tot een volwassen terreurorganisatie, zeer goed georganiseerd en
zeker niet afbankelijk van de gezondheidstoestand van een charismatisch
leider. De vraag of de "vader van de strijd" al dan niet is overleden,
is dan ook volstrekt irrelevant.

Gedurende de 13 jaren dat de organisatie operationeel actief is, maakte
FATAB-RC gebruik van vele "noms de guerre"i



"

De Libische conaectie

Sinds 1984 lijkt Libil zich meer en meer als bescbermer VaD de organi
sat1e te aaoifesteren. De bandeo tussen de Libische regering en ASU N1
DAL varen al laoger uitstekend, maar werden recentelijk extra aange
haald.

Op 23 oovember 1985 verd eea Egyptisch lijntoestel boveo Grie
keoland gedwongen koers te zetten naar Malta. Tot leders verbazing
stelden de kapers geen enkele els. De bestormiag van het toestel leidde
tot de dood vao zestig passagiers. De kaping werd door AIU NlDAL opge
eist, ooder de aaam NRevolutie van EgypteN• President MUlARAK van Egyp
te beschuldigde de Libische autoriteiten ervan bij de kaping betrokken
te zijn geweest.

Amsterdall

Op 30 september 1985 ontplofte een bom voor het EL AL-kantoor ia ~
.terdam, hetgeen aaterille schade tot gevolg had. OUdaaks het amateu
ristische karakter van de aanslag werd de kort erop volgende AN-claim
serieus genomen, omdat zowel het gekozeo doel als het gebruik VaD een
fraa-entatiebom duidden op de verkwijze van ASU N1DAL.

Rome en Wenen

Op 27 december 1985 werd de vereld geschokt door terroristische acties
op de vliegveldeo vao Rome en Wenen. 10 de vertrekhal van het vliegveld
Leonardo da Vinci bij Rome bestormde een commando, bestaande uit vier
terroristen, de balies van TWA ea EL AL, gebruik makend van handgrana
ten en mitrailleurs. De onmiddellijke reactie VaD de aaawezige veilig
heidsmenseo (vao vie het merendeel in dienst van EL AL) kon niet ver
hindereo dat 9 personen werden gedood terwijl 74 gewonden vielen, vaar
van er 3 in het ziekenhuis overleden. Een terrorist overleefde de ac
Ue.
Op betzelfde tijdstip openden 3 terroristen op het vliegveld SCHWECHAT
bij Wenen het vuur op passagiers die op het pUDt stonden aao boord te
gaao van eeo EL AL-toestel. Ook bij deze actie werd gebruik gemaakt VaD
handgranaten. Twee aeosen kwamen om het leven en teuminste 32 personen
raakten gewond. Aan de aanhouding van de daders giog een vuurgevecht
vooraf vaarbij een terrorist om het leven kwam.
Beide acties werden geclaimd door de AN-organi8atie. De Libische con
aectie verd aaogetoond, doordat paspoortea, die bij de terroristen ve~

den aangetroffea, in 1985 door de Libische autoriteitea waren geconfis~

queerd toen Tuoesische staatsburgers het land moesten verlaten.
Later werd duidelijk dat de terroristen in beide gevallen een vliegtuig
hadden villen kapen dat vervolgens boven een lsrallische stad tot ont
ploffing had moeten vorden gebracht.
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Istaoboel en Karachi

Op 6 september 1986 opeode de oietsvermoedeode portier vao de ·NAVEH
SHALOM· ayoagoge ia Istaoboel de deur voor twee ..ooeo. die ioformeer
den of ze foto's mochten maken. Toen de portier uitlegde dat zij ODge
legeo kwamen. werd hij doodgeschoten. De ..nnen posteerden zich in twee
boeken van de bal van de synagoge. openden vervolgens het vuur en gooi~

den granaten. Daarna werden de lijken met benzine overgoten en aange
stoken. betgeeo nieuwe ontploffingen tot gevolg bad. waarbij beide te~

roristen om het leven kwameo. Bij deze actie vielen 23 doden. waaronder
de twee terroristen. Eerder was de betrokkenheid van ABU NIDAL al aan
getoond bij aanslagen op 8ynagogeo in Weoen (29-08-1981). Bruaael
(18-09-1982) en Rome (09-10-1982).
Een dag voor bet bloedbad in Istanboel werd op bet vliegveld van lara
ebi een PAN AM-Boeing door vier in bet uniform van de luchthaveoveilig
beidsdienst gestoken ..nnen gekaapt. Beeds bij de bezetting van het
vliegtuig vielen enkele gewonden. Ben aan het hoofd gewonde Amerikaan
werd uit het toestel geworpen en overleed later ia een ziekenhuis. De
kaping kreeg een onverwachte ontknoping. toen een hulpgenerator door
brandstofgebrek uitviel en de lichten in het toe8tel doofden. De kapers
dreven de passagiera bijeeo en openden het vuur. Negentien ..nsen ver
loren het leven en een honderdtal werd gewond. alvorens een anti-ter
reur-commando de terroristen wist te overaeesteren.

Nog voordat bekend was welke groepering verantwoordelijk vas geweest
voor deze actie. werd de Libische betrokkenheid reeds aangetoond. Uit
de verhoorrapporten van de vier kaper8 bleek dat de actie door de ABU
NIDAL-organisatie met steun van de Libiache buitenlands. inlichtingen
dienst waa georganiseerd en uitgevoerd. Opaerkelijk is ook dat op
26 augustus 1986 het Libisch. persbureau JANA bij monde van baar ·poli~

tiek redacteur" melding maakte van een bericht. dat verschenen was in
de lCoeweitse krant "AL QABAS·. Volgens deze krant was er door de Ameri~

kaanse Minister van Defensie. WBINBERGER. een plan ontwikkeld dat een
nieuw militair ingrijpen ia Libil op 5 septeaber 1986 zou moeten recht
vaardigen. Volgens het scenario zou de CIA een actie hebben gepland t~

gen een PAN AM-toestel. Militaire represaille-maatregelen tegen Libi
sche doelen zouden hiervan het directe gevolg zijn.

Modus Operandi

Een kenmerk van de recente ABU NIDAL-acties vormt het oogmerk om zoveel
DOgelijk slachtoffers te maken. Opmerkelijk is ook dat ia tegenstelling
tot vroegere acties er geen vluchtplan voor de ontvoerders lijkt te be
ataan. Bieruit kan worden afgeleid dat de Abu NIDAL-organisatie tegen
woordig gebruik aaakt van zelfmoordcommando's. (Tot io het begin vao de
jaren '80 waren het uitsluitend de shiltische organisaties die vanuit
een religieuze radicale inspiratie zelfmoordacties pleegden. Sedert de
terugtrekking van Israll uit Libanon in juui 1985 heeft zich ook in
aeculiere linkse pro-Syrische organisaties de praktijk ontwikkeld om
terroristische acties zo voor te bereiden dat de uitvoerders eveneens
om het leven keDen).


