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DDLE ONTWIKKELINGEN IN· HET OOSTDUITSE· INLICBTINGENWERK

De DDR maakt vool' het bedZ'ijven van inUchtingenactiviteiten
in ons Zand at jaZ'Bn'Lang gebZ'Uik van eigen onderdanen, van
vzoeemde tingen en in dat vezeband ook van Nedel'tandere •

Dese activiteiten f.r1ol'den ontbJikketd in en vanuit de DDR~ at.s
mede vanuit steunpunten in Nedel'Zand setf.

Nog altijd worden weer gevallen bekend van benaderingen in de

DDR, zodat vaatstaat, dat een belangrijk dee1.van de inlichtingen

ac~ivi~ei~en nog steeds plaatsvindt vanuit de DDR.

Bet vestigen van steunpunten buiten de DDR begon eind zestiger,

begin zeventiger jaren. In eerste instantie geschiedde dit middels het

opbouwen van illegale rezidentura's. Daartoe werden goed opgeleide

agenten op conspiratieve wijze het Westen binnengesluisd. In toenemende

aate werd hierbij gebruik gemaakt van een valse, doorgaans Westduitse

nationaliteit. Geconstateerd is dat meer dan twintig van dergelijke

ingesluisde geheime medewerkers tot nu toe, voor langere tijd - van

3 maanden tot 8 jaar - in ons land verbleven. Vijf daarvan werden ge

arresteerd in de BRD. Zij werden daar veroordeeld tot gevangenisstraf

fen van 1 jaar tot 3 jaar en 3 maanden.

Daarnaast werd in die periode ook een net opgebouwd van geheime

DDR-medewerkers, die geregeld het Westen bezoeken. De DDR-inlichtingen

diensten spreken hierbij van "Inoffizielle lIitarbeiter im Reisekader"

(I.M.'s). Deze I.M.'s krijgen een speciale training en opleiding om

tijdens hun bezoeken aan het Westen bepaalde inlichtingenopdrachten uit

te voeren, zoals het talent-spotten, het recruteren van agenten, het

runnen van agenten, het onderhouden van de verbinding tussen agenten en

. het hoofdkwartier in de DDR.

In de loop van de tijd zijn verschillende gevallen bekend geworden

van dergelijke 1.11.'., die naar Nederland kwamen om contact te leggen

met potentii1e agenten en/of met reeds gerecruteerde agenten. In enkele

gevallen betrof he~ een derde-land-ontmoeting. Veelal komen de I.M.'s

naar Nederland onder cover van een min of meer officieel doel, zoals

een bezoek aan een tentoonstelling, een instituut, een bedrijf of soms

de DDR-ambassade zelf.



De DDR-inlichtingendiensten richten zich in het bijzonder op

technici, zakenlieden, personeel van ministeries, gelnteresseerden en

activisten op politiek gebied en op studenten.

Door de DDR-inlichtingendiensten wordt in het kader van de

werving van "Perspektiv-Agenten" opvallend veel tijd en geld gestoken

in het benaderen van studenten en jongeren. Getracht wordt deze agenten,
er toe te brengen een· baan te zoeken in een voor de DDR interessante

sfeer, waarbij telkens weer blijkt dat de militaire en politieke sfeer

de hoogste prioriteit genieten.

Al met al moet geconstateerd worden dat de DDR-inlichtingen

diensten zich niet hebben laten ontmoedigen door de recente tegensla

gen, zoals het overlopen van STILLER en een reeks van arrestaties. In

tegendeel, zij zoeken steeds weer nieuwe wegen om te kunnen doorgaan

met spioneren, ook tegen Nederland •

• • =



NICARAGUA: DE SANDINISTD TOKEN STEEDS KEER BlJH WARE GEZICHT

Op 19 juZi 1979 bevl"ijddsn de Nicamguanen zich van de dicta-
tuu» van de fami.Zie SOMOZA~ die sinds 1933 het Midden-Amezoikaanse
Zand geregeezod had. Kon tevoren hadden de vItijheidsstzoijders een
"poZiti.ek program voor nationaat herstet" bekendgemaktl h1aarin
aij aankonàlgdsn te sutten streven naar een ptUZ"aZistische sarnen
temng h1amobinnen de fundamentete vl"ijhedsn gefNaaziborgd zouden zijn.
Voor hun plannen h1i.sten zij onder meer in Nederland veel: sympathie
te vel'tüerven. Door de ontlJikkeZingen van de taatste maanden h10rdt
echter steeds dui.deU:jker~ dat Nicaragua opnieUJü ondergeschikt ge
TI'It:lakt h10rdt aan een kteine groep machthebbers: de tei.ders van het
Bandinisti.sch Bevl"ijdingsfront (FSIN).
Het FSLN heeft zich omgevormd tot een poUti.eke voorhcedeorganisatie
die zich in uoord en daad baseert op het dsTrr'Jcra:ti.sch centraUs71lB
en zich steeds mindsr ge tegen 'Laat Uggen aan de in het oorspronke
Ujke program geformuteerds doetstetUngen.

Op 23 augustus j.l. sprak minister van defensie Bumberto n in

Nicaragua's hoofdstad Managua de studenten en scholieren toe, die in alle

uithoeken van het land hadden geholpen het analfabetisme te bestrijden.

In zes maanden tijd waren zij erin geslaagd alle Nicaraguanen de eerste

beginselen van lezen en schrijven bij te brengen .). Met die voor Latijns

Amerika unieke prestatie voelden de Sandinistische leiders zich kennelijk

sterk genoeg om een einde te maken ·aan de al maanden lang slepende discus

sie over het valltste11en van een datum voor a1gemenè verkiezingen. ORTEGA

deelde mede, dat die niet voor 1985 zullen plaatsvinden.

Deze mededeling was niet alleen van belang in verband met de strek

king ervan (minstens vier jaar lang geen gelegenheid voor het Nicaraguaanse

volk om zich uit te spreken over de vraag door wie het geregeerd wenst

te worden) of de erin gebezigde bewoordingen ("Verschil van mening en plu

ralisme blijven essentieel ••••••• , maar alleen kritiek van de arbeiders

kan gewicht in de schaal leggen •••••• "; " ••••• het revolutionaire proces ••••

zal zijn mars tot het einde volbrengen"). De gebeurtenis was ook nog om

een andere reden belangrijk. Bet betrof namelijk de voorlezing door de

defensie-minister van een proclamatie van het Nationaal Directoraat van

het Sandinistisch Bevrijdingsfront (FSLN).

K). v66r de alfabetiseringscampagne was naar schatting 70% van de platte
landsbevolking ongeletterd.



Tot 1985 zal Nicaragua'. hoogste regeringsorgaan de Junta van

Nationaal Serstel blijven. Deze uit vijf man bestaande junta wordt bij

gestaan door een ministerraad. Op het terrein van de wetgeving deelt de

junta zijn macht met de in mei van dit jaar tot .tand gekomen Staatsraad.

In alle genoemde organen werkt het FSLN samen met andere groeperingen.

Doordat echter in junta (3 van de 5), ministerraad (10 van de 23, waaronder

vrijwel alle sleutelposten) en staatsraad (24 van de 47) de Sandinisten

ru~ vertegeuwoordigd zijn, kan het Front de besluitvorming geheel naar

zijn hand zetten.

Bij het besluit tot uitstel van de verkiezingen kon het moeilijk de

junta zelf zijn die haar voortbestaan proclameerde. Vandaar dat bij die

unieke gelegenheid voor het eerst in de jonge geschiedenis van het nieuwe

Nicaragua duidelijk werd uitgesproken bij welk orgaan de feitelijke .acht

ligt: het Nationaal Directoraat van het Sandinistisch Bevrijdingsfront.

Alleen de negen Directoraat-leden, de enigen die namens het FSLN het woord

mogen voeren en gerechtigd zijn de titel "COllIlandant van de Revolutie" te

dragen, waren in het besluit gekend. De junta en de staatsraad .achten het

respectievelijk vier en vijf dagen later bekrachtigen. Korte tijd later

maakte de junta de tekst van twee nieuwe decreten bekend. Daarin werd

vastgesteld, dat de media geen nieuws meer mochten verspreiden over voedse~

tekorten zonder de junta of het ministerie van binnenlandse handel te raad

plegen. EveDll1n mocht nog over gewapende conflicten of aanslagen gerappor

teerd worden voordat contact was opgenomen met de junta of de ministeries

van defensie en binnenlandse zaken. Beide decreten leverden felle protesten

op van de zijde van de vrije pers, maar toen begin oktober in een haven

plaats aan de Atlantische kust onlusten uitbraken, die waarschijnlijk een

wat ander karakter hadden dan de nog steeds voortdurende gewapende conflic.

ten tussen het Sandinistisch volksleger en de Sandinistische miltia's

enerzijds en restgroepen van SOMOZA-aanhangers anderzijds, werd vrijwel on

middellijk alle berichtgeving daarover verboden zonder dat de media daar

aan iets konden veranderen.

Ook deze maatregelen kwamen duidelijk uit de FSLN-koker; de als censor

aangewezen instanties (junta en de drie genoemde ministeries) zijn vast

in FSLN-handen. Opnieuw bleek het voordeel van de innige verstrengeling van

Front en regeringsinstanties. Op zich zou deze constatering voor de ont-



wikkelingen in Nicaragua nog niet zo zorgelijk hoeven te zijn. Imaers

de Sandinisten hebben bij herhaling verklaard, dat het FSLN de overgrote

meerderheid van het Nicaraguaanse volk vertegenwoordigt. Door het uitstel

van de verkiezingen kan deze bewering weersproken noch bevestigd worden.

Mocht zij echter terecht worden gedaan, dan wordt van belang te bezien

hoe binnen het FSLM de bes1uitvoraing geregeld is.

Meestentijds veraijden de Sandinistische leiders met grote zorgvul

digheid ideo1ogi.che uitspraken. Wel noemt het FSLM zich'de "voorhoede van

de Nicaraguaanse revolutie", waaraee geen twijfel wordt gelaten over de

verhouding van het Pront ten opzichte van andere groeperingen. Wat de in

terne organisatie betreft waren tot voor kort weinig gegeven. bekend.

Op 15 septellber j.1. werd echter de tekst gepubliceerd van een boodschap

van het PSLM-Nationaa1 Directoraat aan "de leden en het gehele Sandinisti.che

volk van Nicaragua". In die boodschap werd de nieuwe FSLN-organisatie

structuur uit de doeken gedaan.

A11ereer.t werd de instelling van een Sandinistische A....b1'

bekendgeaaakt. Opmerkelijk was dat van dat nieuwe orgaan, dat een "raadge

vend 1icha~ ter ondersteuning van het Nationaal Directoraat" genoead werd,

ook niet-PSLN'ers deel bleken uit te maken. Niet alleen vijf van de tien

PSLM-ministers, maar ook drie niet tot het Pront behorende ministers,

waaronder de paters Emesto C (cultuur) en Migue1 dtE (bui-

tenlandse zaken) hebben in dit aan het Directoraat ondergeschikte orgaan

zitting genomen.

Verder maakte het Nationaal Directoraat bekend, dat de volgende

contr&le-commissies waren ingesteld: een politiek comité bestaande uit

drie Directoraatleden .et als taak "de leiding en contr&le over alle

andere FSLN-lichamen", een·.t~at.comit'bestaande uit onder meer de drie

FSLMters in de junta en zes van de tien FSUI-ministers met als taak "de

contr&le over alle Sandinistische organen van de regering" en een
.. ..

defensie- en vei1igheidscomit', waarin onder anderen de ministers van

defensie en binnenlandse zaken alsmede de leiding van leger, militie, po

litie en veiligheidsdienst (zonder uitzondering PSLMters derhalve) bleken

te zijn opgenomen met de taak Itde Sandinistische organen in de strijd

krachten te controleren".



Betekende de bekendmaking van deze constructie op zich al de fei

telijke erkenning van een sterk centralistische organisatiestructuur.

eventuele aisverstanden daarover werden weggenomen toen Bayardo A

coördinator van het politiek comité van het FSLN-Directoraat. op 17 sep

teaber in een interview benadrukte: " ••••••• wij hebben gekozen voor een

centralistisch-democratische structuur". Wel maakte ~ nog duidelijk

dat het gecentraliseerde karakter van de organisatie slechts voor "deze

fase" gekozen was. De praktijk heeft echter geleerd hoe lang zo'n fase du

ren kan.

Nu het FSLN zich steeds nadrukkelijker als een politieke voorhoede

organisatie met een democratisch-centralistische structuur ontpopt. begint

ook de reactie in Nicaragua navenant sterker te worden. De Roo..-katholieke

kerk heeft alle geestelijken opdracht gegeven voor het eind van dit jaar

hun regeringsfuncties neer te lecgen. Drie van de vier partijen die ondanks

de FSLN-overheersing in de staatsraad zitting hadden genomen hebben op

12 november j.l. hun deelname aan de beraadslagingen daarvan opceschort.

Als deze ontwikkelingen doorzetten rest het FSLN nog alechts 'én bondgenoot,

de PSN. Nicaragua' a pro-lloskou CP.



CPN-VREDESCAllPAGHE DRAAIT WEER OP VOLLE TOEREN

Na een penode van betrekkeU;jke %'USt op het Nede%'7..andse V%'edes
tzaont~ vol,gend op de TbJeede-Kame%'debatten van deceTl'be%' vong [aa»
ove%' het doo» de Nede%'7..andse Nge'Z"'lng in te nemen standpunt inzake
de stationenng vanniewe rrrldds1,1,ange afstandszoa'ketten (o ca.}
op Nede%''tands grondt,jebied~ heeft de CPN zich met haat' VNdesbBfPeging~
het S<:D'fIB1Ii1e%'kingsve%'band: "Stop de Neut%'OnBnbom - Stop de Ke2'mIJapen
taedl-oop", bJee%' vol,l,edig op de VNdesCampagne geston. De moeite~ die
de pal'tij kenneUjk had met de SOfAJjetZ'U8sische inval in Afghanistan
en met de vezibanning van SACHAROV~ bJaNn samen met de teVNdenheid
Zc7<Za:mIBe Bij de 1'6sul,taten van de Kame%'debatten van decerriJe%' bekeek~

debet aan delle adel'l'lpaU8~.

De berichten uit de Verenigde Staten over een nieuwe atoomstrategie

(- de z.g. presidentille richtlijn no. 59 -), de Franse plannen om zelf

een neutronenbom te gaan produceren en de verkiezing van "superhavik" Ronald

,-AGAN tot president van de Verenigde Staten waren echter aanleiding ge

noeg om de caapapemolen weer op volle toeren te laten draaien. Daarbij

zat de bedoeling voor om, de Kerkelijke vredesbewegingen in de maalstroo.

aeevoerend, de publieke opinie zodanig te "bevloeien". dat - liefst v66r

de verkiezingen van volgend jaar - de politieke partijen zich genoodzaakt

zouden zien duidelijk stelling te n88en in de kernwapenkwestie.

Zo nodigde het Samenwerkingsverband een delegatie uit van het Sowjet

vredescoJllit6 om in de periode van 20 tlm 27 oktober een bezoek aan ons

land te brengen. De 5-koppige delegatie, die zich in eerste instantie

niet officieel aandiende als vredesdelegatie, maar zich pas later als

zodanig ontpopte, was naar het CPN-oordeel van een redelijk zwaar kaliber.

Er maakten 2 functionarissen van het Bureau Buitenland van het CC/CPSU en

een Sowjet-vakbondsfunctionaresse deel van uit.

De gasten. werden dan ook - met gepast eerbetoon - door een aantal

CPN-prominenten ontvangen en begeleid op hun tocht door het land. Zij

werden in de gelegenheid gesteld van gedachten te wisselen met vertegen

woordigers van allerlei maatschappelijke en kerkelijke groeperingen als

mede met plaatselijke anti-kernwapencomite's. Tevens werden gesprekken

gevoerd met vakbondsfunctionari8sen, o.w. de voorzitter van de Voedings..
a)

bond FNV en leden van de commissie voor Vrede, Veiligheid en Defensie

.) .Deze commissie - bestaande uit 5 personen, van wie er3 als communist
bekend staan - werd in 1979 door de ABOP in het leven geroepen op voor
stel van de afdeling Amsterdam van deze bond, waarvan de meeste be
stuurders eveneens CPN-leden zijn.



van de ABOP (FNV) alsmede met vertegenwoordigers van Nederlandse uni

versiteiten en van het Nederlands Instituut voor vredesvraagstukken.

Tijdens de verschillende manifestaties, die de gasten bezochten, was een

steeds terugkerend gespreksthema de rol van de kleine landen, de vakbe

weging en de kerken in de vredesstrijd. In het kielzog van Moskou moedigt

de CPN dan ook bilaterale contacten aan tussen kleine NAVO- en WP-Ianden

en laat zij geen middel onbenut om zowel de kerken als de vakbeweging

ertoe over te halen zich duidelijk tegen de NAVO-plannen tot modernisering

van het kernwapenarsenaal op te stellen.
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Tijdens alle gesprekken en manifes

taties, waaraan de Sowjet-gasten deelnamen,

speelde de CPN een bemiddelende, voorberei

dende en vaak leidende rol. De delegatie

leden konden zodoende contacten leggen met

vakbondsfunctionarissen uit die sectoren

van de vakbeweging waarin de CPN reeds veel

invloed heeft weten te verwerven.Deze

functionarissen, in de meeste gevallen zelf

CPN-lid, konden dan ook vrijelijk getuigen

van hun streven de vakbeweging nauwer bij

"de vredesstrijd" te betrekken, een proces

dat door de delegatieleden in hoge mate
'B)werd gewaardeerd en aangemoedigd.

Nog geen maand na het vertrek van de Sowjetrussische delegatie

- op 22 en 23 november jl., - organiseerde het Samenwerkingsverband

in Amsterdam een Internationaal Forum tegen de kernbewapening onder het

IIlOttO: "Wat kunnen WIJ doen tegen de kernwapenwedlooptt, een forum,

bedoeld voor onderling overleg tussen die Europese landen, welke niet

rechtstreeks bij de SALT-onderhandelingen betrokken zijn. Dit forum

B)Interessant in dit verband is, dat de CPN-leden in de vredescommissie
van de ABOP pogingen in het werk stellen om deze bond tot een duide
lijke standpuntbepaling op het punt van de vredesproblematiek te ver
lokken. Het doel van de CPN is om uiteindelijk deze discussie in de
FNV als geheel te introàuceren.



haak~e in op wat momenteel he~ belangrijks~e thema voor de CPN in de

vredess~rijd is, nl. de ini~iirende rol van kleine landen zoals Neder

land in he~ ontwapeningsproces. De voorbereid1nc was wederom ~n handen

van he~ Suaenwerkingsverband, en opnieuw was he~ J.F. WOLF!', CPN-Tweede

Xuaerlid en CP.N-vredesbeweg1ncveran~woordelijke,die de con~ac~en legde

.e~ de Oos~europese ver~egenwoordigingenh.~.l. om een soepele organisa

~ie aagelijk ~e maken en de ui~nodiging van de Oos~europese deelneaers

voor ~e bereiden. Bet spreek~ vanzelf dat de CPSU ter stimulering van de

Oosteuropese deelneming aan het forum achter de Oos~europese schermen

een duit in het zakje _eef~ gedaan.

•

ij::
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22 nnember1980 .
Sonesta Koepelz881 Kattegat1Amsterdam

SemenwerkinpYc:rbm1d Stop de neutronenbom - Stop de kcmwapcnwedloop
Walnlwn~Hall,", 17. 1063TB AmstcnIam tel. 0»113342
Po.taIro4S3234 LD.V. H.~derVelde,KanaalsttuI13·. I0S4WX A..-.lam

Baar betrokkenheid

werd zichtbaar door

de deelnaae van de

CPSU-functionaris

A..D. P ,die ook

deel uit..ak~e van

de eerdergenoemde

Sowjet-vrede.delegatie.

Merkwaardig anderzijds

in het licht van de

gememoreerde forum

doeistelling, omdat

de Sowjet-Unie immers

zelf SALT-partner is.

Even opvallend was in

dit verband trouwens de

aanwezigheid van een

drie~al Sowjetrussische

"verslaggevers" bij het

forum.

Voor deze manifesta~ie waren verder wetenschappers, kerkelijke leiders,

militairen en vertegenwoordigers van politieke partijen uitgenodigd.

Wat Nederland betreft mag de CPN in dit verband zeker van een geslaagde

opzet spreken. Bet is nl. voor het eerst, da~ het de CPN luk~e een zo

breed samengesteld gezelschap bijeen te brengen: er waren hoogleraren,



proDdnente parlementsleden - w.o. enkele defensiespecialisten - en

belangrijke functionarissen uit de kerkelijke vredesbeweging.

Bet merendeel van de overige Nederlandse deelnemers - inclusief

J. B , de voorzitter van het praesidiua - bestond uit CPN-ers dan wel

uit functionarissen van door de partij gedomineerde organisaties, De

delegaties uit andere Westeuropese landen, waren doorgaans CP-delega

ties "op niveau", waaraan enkele sympathisanten waren toegevoegd. Dit,

gevoegd bij het feit dat alle Oosteuropeanen door de regerende CP-en

waren afgevaardigd leidde ertoe dat op het forum een eensgezindheid

~, ontstond die niet gericht was op wederzijdse ontwapening, maar uitslui

tend op 66nzijdige westerse stappen en met name op het voorbeeld dat

Nederland daarbij zou kunnen geven.

Beter dan ooit tevoren is de CPN er .et dit forum in geslaagd

via de maskerade van haar S..eDWeJk~sverband prominente niet-communis

ten ertoe ~e verleiden met hun aanwezigheid aan dit klassiek-communis

tische .antelgebeuren luister en gezag te verlenen. Daarnaast liet dit

forum zien hoe indringend de Sowjet-Unie nog steeds tracht in te spelen

op de politieke besluitvorming in ons land.



DB CPN EN DE PROGRESSIEVE "MEERDERHEID

Bet verkiezingsdebacle voor de CPN in 1977 toonde voor de partij

de noodzaak aan een andere koers te gaan varen. Op het 28e partijcongres

in januari 1978 werd hiertoe de politiek van de "nieuwe coalitie" ge

lanceerd. Deze politiek had ten doel "via ..ssabewegingen, dwars door

politieke en maatschappelijke scheidslijnen heen", invloed op het par

lement uit te oefenen. Hoewel successen in het vlak van de massabeweging

- vooral bij de "strijd" voor de vrede en voor het behoud van de sociale

verworvenheden - de CPN in het afgelopen jaar niet mochten worden ont

zegd, moet nog afgewacht worden, of zij dit straks ook politiek (coall

tiematig) hard zal weten te maken. De grootste winst voor de CPN lag

wat de voorbije periode betreft wel in de vestiging van een democratisch

imago, dat .en steeds verder tracht op te poetsen en waarop constant de

nadruk wordt gelegd.

Sedert het 27e partijcongres van juni 1980 - ongeveer een jaar

voor de Tweede~KlUIler-verkiezingendus - wordt de "nieuwe coalitie"

politiek bij voorkeur aangeduid als streven naar progressieve meerder

heidsvorming: dus de "nieuwe coalitie" ook in het parlement.

Bet standpunt van de partijleiding a.b.t. het progressieve meer

derheidsideaal is sedertdien niet veranderd. De progressieve meerderheid

zou volgens de visie van de partijleiding bij de komende verkiezingen

tot stand moeten komen als parlementair antwoord op de brede ..ss~ewe

gingen en de progressieve krachten in de maatschappij. Versterking van

de CPN - ook in electoraal opzicht - zou een garantie zijn voor de ver

sterking van de kans op een progressieve coalitie.

Dat de CPN er alles aan gelegen is om de progressieve maatschappe~

lijke en politieke krachten op 66n lijn te krijgen blijkt uit de bijzon

dere activiteit die de partij sinds haar jongste congres aan de dag legt

bij het organiseren van en/of deelnemen aan een keur van activiteiten.

Zo nam de CPN deel aan het congres over "linkse samenwerking" (31/5 -

1/8) en aan een "ontspanningsdebat" (18/11) in "De Populier" te Amsterdam,

waar men met verschillende progressieve partijen van gedachten wisselde.

Zelf organiseerde de CPN een IPSO-conferentie over "Bewapening en ..erk

gelegenheid (8 en 7/9) en het Waarheidfestival (21/9) en met inschakeling



van"haar" vredesbeweging een internationaal forua tegen de kernwapen

wedloop (22 en 23/11; zie blz. 9). Voorts begeleidden functionarissen

van de CPN - zoals wij eveneens zagen - een Sowjet-vredesdelegatie op

een tournee door ons land (20 tot 27/10) langs een breed scala van

groeperingen en organisaties.

In het vlak van de sociaal-econoaische politiek zorgde de partij

er voor, dat - samen met een aantal progressieve geestverwanten van

niet-comaunistische huize - vlak na Pril18jesdag een "sociaal-app.l"

werd gelanceerd (20/9) en deed zij vervolgens een "werkprogram" (2/10)

van de Tweede.Kamerfractie het licht zien in antwoord op de .iljoenen

nota. In het verlengde van het "Sociaal App.l" vond op 29/11 een werk

congres plaats over een alternatief sociaal-economisch beleid, s..en ook

weer met enkele, de progressieve coalitie welgezinde personen uit

kringen van de PvdA en de FNV.

Al deze activiteiten hadden (en hebben) ten doel op een zo breed

aagelijke basis medestanders te vinden voor de standpunten van de CPN en

aan te tonen, dat deze standpunten aansluiten bij de politieke lijn van

de andere progressieve partijen. Hierbij i. uiteraard ook de partijkrant

"De Waarheid" als ondersteuningsorgaan ingeschakeld. De inleverings-

bereidheid van de heer G (IB/FNV) werd in een artikelenreeks

opnieuw fors gehekeld. Vervolgens verscheen (en verschijnt nog steeds)

een reeks interview. met voor de progressieve coalitie geporteerde

PvdA-ers en PSP-ers waarin ruim aandacht aan hun standpunten m.b.t. een

linkse coalitie wordt besteed. Voorts laat "De Waarheid" niet na oa over

ieder overleg met PPR en PSP in het kader van de progressieve meerder

heidsvorming met nogal overtrokken optimisme te berichten.

In haar opt1aistische toekomstvisie weet de CPN-leiding zich

overigens gesterkt door de uitslag van een HlPO/VARA-enqulte naar het

stemgedrag, indien nd verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden zouden

worden. Het resultaat was aldus:



Par~ij huidig ze~elaan~.

CPN 2

psp 1

PPR 3

PvdA 53

D'88 8

CDA 49

VVD 28

DS'70 1

BP 1

SGP 3

GPV 1

ze~elaant.vlg. enqu'~e wins~/verlies

8 + 4

3 + 2

2 1

44 9

23 + 15

48 3

22 8

o 1

o 1

3 0

1 0

Hoewel blij verr..~, ach~ de par~ijleiding deze prognose geen toeval:

zo verklaarde CPN-Tweede K..erfrac~ievoorzit~erMarcus BAKKER voor de

VARA-microfoon in een reac~ie op het enqu8teresul~aa~, da~ Z.i. vooral

de strijd voor handhaving van de koopkrach~ en de werkgelegenheid en

~egen kernwapens de mensen aanspreek~. Anderzijds waarschuwde het partij

dagblad echter ook weer tegen al te groot optimisae: er zou nog een

lange s~rijd wachten tegen het rond de verkiezingen gebruikelijke "rechtse

media-gewel~'. Toch zou de progressieve meerderheid kans van slagen hebben.

Het partijdagblad onderscheidde overigens twee meerderheden: een absolute

meerderheid, inclusief D'ee (78 zetels) en een coalitie zonder die partij

- welke duidelijk de voorkeur van de CPN geniet - die een "relle kans op

een parlementaire meerderheid" zou hebben. Volgens de enqu8te zou deze

combinatie echter slechts 55 zetels behalen. Aan uitspraken van vooraan

staande progressieve Tweede.Kamerleden, die samenwerking met de CPN

"moeilijk" en "nauwelijks denkbaar" noemden ging het blad - geconditio

neerd door progressieve dwang.eurose - geheel voorbij.

De partijleiding blijft echter op het belang van CPN-deelname aan

een progressieve combinatie hameren. Hoewel men een ministerspost als

onhaalbaar lijkt te beschouwen, verklaart men herhaaldelijk en met grote

nadruk dat men wil "meepraten, invloed uitoefenen". De CPN zou een factor

zijn waarmee terdege rekening gehouden zou moeten worden. Een pure ge

doogrol word~ door de CPN dan ook resoluut van de hand gewezen.



Tijdens de partijbestuursvergadering van 9 november jl. is

Marcus BADER aangewezen om bij de komende verkiezingen voor de Tweede

Kaaer in mei '81 in alle kieskringen de kandidatenlijst van de CPN aan

te voeren. Hiermee beschouwt de CPN, naar mag worden aangenomen, de

verkiezing••trijd al. geopend. Zoal. altijd zal de CPN zich in haar ver

kiezingBcampacne richten op een aantal actuele thema's, die appeleren

aan in brede kring levende gevoelens van onrust.
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DISSIDENTENBERAAD IN WITJlARSUII

Wa~ de opstelling van de par~ijleiding be~ref~ ten aanzien van

de verkiezingen in 1981 bestaat binnen de CPN en to~ op zekere hoogte

ook binnen het par~ijbestuur enige verdeeldheid. Enkelen zien de door de

par~ij nages~reefde "progressieve meerderheidsvorming" nie~ zo zit~en.

Aan de verdeeldheid hierover word~ o. a. voedsel gegeven door een aantal

kritische partijgenoten, werkzaaa in de zp. "zachte sector" en .et n...

in de universitaire wereld. Deze partijgenoten keerden zich in de loop

van de laatste twee jaren in bepaalde kwesties al tegen de stellincnaae

van de partij door het verzaae1en van handtekeningen en het publiceren

van oproepen. De kroon spanden deze "dwarsliggers" evenwel, toen zij

- op ln1tiatlef van enkelen hunner - in augustus te "itaarsua (lr.)

no~a bene een conferentie beleeden, oa te discussllren over de onvrede

(hàn onvrede?) met de huidige stand van zaken in de CPN. Op deze confe

rentie, waaraan zo'n veertig dissidenten deelnaaen, kw.. vooral de inter

ne partijdemocratie ter sprake. Gelaakt werden in verband daarmee ook de

organisatiestructuur en de theorieon~wikkel1ng in de partij. omdat de

dissidenten - blijkbaar met enige verbazing - geconstateerd hadden, dat

de huidige CPN-lelding de ideologie (theorie) van het "aarxisae-leninis

u" huldigt, hechten zij weinig waarde aan de CPN-"liefdesv~rklaringen

aan het pluralisme", waar met name de coalitiepolitiek bol van staat.

Daar het de partij verder ontbreekt aan een ultgewerk~e s~rategie, vinden

de critici dat alle andere partijen voor honderd procent gelijk hebben,

"als ze niet met de CPN in zee wl1len", een ln CPN-kringen voorwaar

opmerkelijk geluid!

Ook brach~en de dwarsllggers ln WitmarsUDl naar voren, da~ de door
.)

hen beoogde democratisering van de partij via discussies ln "Kommat'

en binnen ttIPSO" ..) nie~ afdoende is •

• ) Komma - Een sedert kort door IPSO uitgegeven kwartaalpe~odiek. dat
als discussieplatform wil bijdragen tot verdere ontwikkeling
van de theorie en de strategie van de socialistische beweging
in Nederland •

..) IPSO - Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek, het wetenschap
pelijk bureau van de CPN.
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Ze zijn bang, dat IPSO en Ko... volgens de opzet van de CPN

leiding alleen zullen IlOgen functioneren als een soort ~zandbakmodeln:

neen speeltuin voor kritische krachten van de partij",of - anders

gezegel - als een nIPSO-burcht", waarin de opposanten worden opgesloten.

Daaro. hebben de dissidenten besloten activiteiten te ontwikkelen op

regionaal niveau. Dit zou dan moeten worden gecoördineerd door een con

tactgroep, "aarin dezelfde personen zitting hebben, die bij de voorbe

reiding van deze conferentie reeds als contactpersoon fungeerden. Wel

werd door hen uitdrukkelijk gestipuleerd, dat het niet de bedoeling is

o. een fractie of oppositie binnen de partij te VOr1Den.

staat en deDlOCftlde
..-..: Ja.-ADdeIs, AlblnBemcbop.
EIIboIh Eay, 0-HeIIema, WIlD Pelt

M' s. t ' i M t_..rar

",ft, 1.kl.t'

Niettemin mag wel worden gesteld, dat het organiseren van een conferen

tie buiten voorkennis van de partij en niet in partijverband, op zichzelf

al geldt als fractievor1Ding en dus binnen een CP als een doodzonde,

Kennelijk waren de opposanten zich hiervan bewust.



In dit licht moeten dan ook enkele uitnodigingen tot deelneming

aan de conferentie worden gezien, zoals die aan de aan het IPSO ver-

bonden "partijgenoot" Rob »: zo wilde men zich voorlopig blijk-

baar vrijwaren tegen het ingrijpen der CPN-inquisitie.

Overigens dringt zich de conclusie op, dat de meeste dissidenten

- veelal niet langer dan enkele jaren CPN-lid - zich pas geleidelijk .

bewust zijn geworden van de ideologische en organisatorische kenmerken

van een communistische, d.w.z. van een marzistisch-leninistische partij

als de CPN; met name hun aisvatting over de aard van het democratisch

centralisme vloeit daaruit voort.

Al _t al moet dit voor de CPN-leiding en voor de hele partij

toch wel een erg onaangename ontwikkeling zijn. Kaar juist het feit,

dat de CPN met het oog op haar coalitie-dogma het tmago van een open

partij moet cultiveren, beperkt voorlopig de armslag van de leiding bij

het reageren op de acties der dissidenten en noopt haar erg behoedzaam

te werk te gaan.

Voorshands lijkt de partijleiding te streven naar een betere posi

tie binnen de dissidentenbeweging door daarin te "infiltreren" met een

aantal (trouwe) partijgenoten om zodoende eventuele verdere ongewenste

ontwikkelingen daarin vroegtijdig te kunnen onderkennen. Tevens wil de

partijleiding op deze manier trachten een wig te drijven binnen deze

oppositie, opdat in ieder geval de groep "diehards" beperkt blijft.

Zeker is wel dat de partijtop het dissidente optreden slechts

node gedoogt: v66r de verkiezingen van voorjaar '81 zou een "afrekening"

in elk geval slecht gelegen komen!

= ••
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UI. 'IImERBEDEN - A~IVISIIE - TEeoRISMB

DB IRA

De. 14atste ja:zten wordt ook ons Zand in toenemende mate geconfron
teeM met getJelddadige activiteiten van Ierse tel"l'O%'istische orga.
nisaties tegen lJltitee doelen op het oastieland van West-Europa.
De voomaamste oorzaken hiervan zijn~ dat de lJltitse en Ierse auto
riteiten het Ierse terzooriSmB redelijk onde» controle hebben kunnen
krijgen~ terrJijl een verscherpte wetgeving het tevens rrrJgeU;jk heeft
gerrt:ztikt om al in een zeer VI'OBg stadium te kunnen optreden tegen
personenI d:le er van verdacht worden lid te zijn van een (verboden)
terroristischB ·groepering.
Deze factoren sijn met name voor de Pztovisional Irish Republican
Army~ (PIRA) aanleid:lng ge7JJeest om althans een dsel van haar acti'lJi,
teiten te verpZaateen naar het continent~ waar leden van het Britse
d:lplomtieke corps Bn lJltitee miUtalren het voornaamste doebJit VOztmen.
In het navolgende oversicht zal Ben toelichting worden gegeven over
de achtergronden van de "IBrse 'IoJestiB" en het daarmee gepaard
gaandtJ terroristische ge7JJeld.

Achtergronden

De Irish Rep~blican Aray is een van de sterkste en meest militante

organisaties, die een actieve en gewelddadige rol spelen in wat wel de

"Ierse Kwestie" wordt genoemd.

Het ontstaan en de oorzaken van deze "Ierse Kwestie" zijn in grote

lijnen tot twee kernpunten terug te brengen, t.w.

1. het feit dat de Ierse revolutie nog niet is voltooid en de daarmee ge

paard gaande scheiding tussen de Ierse Republiek en Noord Ierland.

2. de politieke, economische en sociale achterstelling van het rooms-katho

lieke volksdeel in Noord Ierland.

Hierbij moet men in het oog houden, dat waar zo vaak gesproken wordt

van een strijd tussen katholieken en protestanten, deze teraen in Ierland

in wezen niet in de eerste plaats een religieuze betekenis hebben, maar

veeleer de socio-culturele groeperingen .. aanduiden.

De Ierse katholieken zijn de nakomelingen van. de oorspronkelijke Kelti

sche bevolking van het eiland. De protestanten stammen at van de Engelse

en Schotse kolonisten, die zich in de loop der eeuwen meester hebben kunnen

maken van de Ierse grond en de oorspronkelijke bewoners een interieure rol

oplegden.



Zijn de tegenwoordige wederzijdse grieven er misschien niet zo

gemakkelijk uit af te leiden dit historisch proces is niettemin de

achterliggende reden· voor de vijandschap tussen de beide bevolkingsgroepen.

Nadat in 1155 de Engelse koning HENDRIK 11 van paus BADRIAHU8 IV de

titel "Heer van Ierlandtl had ontvangen, trachtte de ene Engelse vorst na de

andere het eiland te bezetten. Eerst in het midden van de l7e eeuw wist

CROMWELL in een niets ontziende veldtocht Ierland te onderwerpen. Ierse

grondbezitters werden gedood of verdreven en Britse landlords namen hun

plaatsen in.

Onder invloed van de Amerikaanse vrijheidsoorlog en de Verlichting in

Europa kwam de Engelse regering in 1779 ertoe de (katholieke) bezitlozen

in Ierland toezeggingen te doen. Deze toezeggingen hadden echter tot aevolg

dat de Ieren zich nog meer dan voorheen bewust werden van hun ten achter

stelling en zich voor het eerst georganiseerd gingen bezighouden met het

plegen van gewelddaden tegen de Britse overheersers.

Intussen w.s de Ierse bevolking door emigratie en hongerdood aanzien

lijk in getal acateruit gegaan. In 1846 waren er 8,2 miljoen Ieren. Dit

aantal was in 1915 teruggelopen tot ~ 4,5 miljoen.

Door gelmigreerde katholieke Ieren werd in 1857 in de Verenigde Sta

ten de "Bond van Fenians" opgericht. Het streven van de Fenians was om een

volledige scheiding tussen Engeland en Ierland te bewerkstelligen en een

onafhankelijke Ierse republiek te stichten. In Ierland zelf kwam in dezelf

de periode de "Home Rule" beweging op, die de vestiging van een Iers par

lement met beperkt zelfbestuur nastreefde en die er tenslotte in slaagde

om de Anglicaanse kerk haar status van staatskerk te ontnemen, zodat katho

lieken en protestanten althans op godsdienstig gebied gelijkgerechtigd

werden. De aanhangers van de "Home Rule" beweging verenigden zich na enige

tijd in de Nationalistische Partij, die zeer nauwe betrekkingen ging onder

houden met de Fenians.

In deze jaren werd ook de Unionistische Partij opgericht, die de

overgrote meerderheid van de protestanten in zich wist te verenigen. Deze
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par~ij verze~~e zich ~egen iedere vorm van Ierse zelfs~andigheid en

wilde da~ Ierland een in~egraal deel zou blijven van he~ Bri~se Konink

rijk. Het voornaams~e s~eunpun~ van de Unionis~ischePartij lag in de

Noord-oos~elijke graafschappen van Ierland. De UD1onis~en pro~es~eerden

hevig tegen de iDaiddels tot stand gekoaen Home Rule Act, die de Ieren een

beperk~e vorm van zelfbes~uur toestond, en voraden in 1913 een gewapende

..c~~, de Ulster Volunteer Force.

Aan na~ionalis~ische zijde we~den in de loop der jaren eveneens nieuwe

organisaties opgericht. Voorop "Sinn Fein" (Alleen Wijzelf), die niets

wilde weten van he~ beperk~e zelfbestuur dat de Engelse preaier GLADSTONE

in het vooruitzicht s~elde, aaar een onverdeelde onafhankelijke Ierse

staa~ wilde vestigen. Deze en andere katholieke groeperingen organiseerden

in antwoord op het pro~e8tantse burgerleger op hun beur~ privé strijdaachten.

Tijdens de Paas-op.~and in 1916 werkten deze gewapende eenheden samen onder

de naam Irish Volunteers en uit deze samenwerkingsvorm is ~eDSlot~e in

datzelfde jaar de IRA voortgekoaen.

Intussen was wel duidelijk geworden, dat Engeland de onafhankelijk

heid van het Zuidelijk deel van Ierland niet zou kunnen ~egenhouden. Vele

pro~estanten trokken dan ook naar het Noorden.

De "SiDn Fein", die in 1918 bij de Britse parlementsverkiezingen het

merendeel van de Ierse ze~els behaalde, nam geen zi~~ing in deze ver~egen

woordiging, aaar riep een eigen parlement - Dail Eirean - bijeen, dat een

jaar later werd gelnstalleerd. Een Iers kabine~ werd gevormd onder leiding

van Kamen De VALERA, waarbij bepaald werd da~ de IRA onder het bewind van

de regering zou komen.

Na de tweedeling van Ierland in 1920 (Zuid Ierland kreeg de

dominion-status), werd de Ulster Volunteer Fo~ce in het Noorden door de

Brit~en officieel erkend en bewapend. De Volunteers werden verdeeld in

twee klassen, de "A-Specials", die een jaar later werden omgevormd tot

de "Royal Ulster Constabulary" (RUC) en de ItB-Specials" (reserve-politie)

die tot 1969 bleven bes~aan.



Ben deel van de IRA accepteerde echter de scheiding tussen

Noord en Zuid niet en bleef onderlronds actief met steun van Ieren in

de Verenigde Staten. De lroep die een politieke in plaats van een ge

welddadige oplossing bepleitte. verliet ln 1921 met De VALERA de "Sinn

I'ein" en stichtte vijf jaar later een eigen politieke partij, de

"Pianna I'all".

Bvenee.. in 1921 werd ten voordele van het protestantse volksdeel

ln Hoord Ierland het kiesstelsel van de evenredige vertegenwoordig1~g

afgeschaft. De politieke achteratelling van katholieken in Noord Ierland

w.. hierdoor een feit geworden. Onceregeldheden en rellen noopten de

Noordierse regerins in 1922 tot het uitvaardigen van de Special Powers

Act, een nog steeds van kracht zijnde wet, die de Minister van Binnen

landse Zaken vergaande bevoegdheden geeft op het gebied van de openbare

orde.

De lewelddadile activiteiten van de IRA werden vanaf die periode

naar Noord.Ierland verlegd en vanaf de jaren dertig ook tot Engeland

uitgebreid. Bomaanslagen op electriciteitscentrales, spoorwegstations,

politiebureaus, maar ook op bioscopen en warenhuizen in vele delen van

het Verenigd Koninkrijk waren aan de orde van de dag.

De IRA, die door middel van deze aanslagen de verhouding tussen

Groot Brittannil en Zuid-Ierland meende te kunnen vertroebelen, zag deze

poging door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog mislukken.

Ha de oorlog hoopten de Britse en Ierse autoriteiten dat de IRA

haar activiteiten zou staken, maar deze hoop bleek ongegrond. Vooral in

de periode 1956 - 1962 was de IRA zeer actief in Noord Ierland. Daar

echter geen steun werd verkregen van de kant van de bevolking en boven

dien de Ierse regering de mogelijkheid kreeg om verdachte personen zonder

vorm van proces te interneren, werd deze campagne een mislukking.

De IRA leek een aflopende zaak, slechts in leven gehouden door

romantici, die nationalistische idealen nastreefden, maar geen aanslui

ting konden vinden bij de gedachteuwereld van een nieuwe generatie Ieren.

In het midden van de zestiger jaren was de IRA niet meer dan een

folkloristische aangelegenheid.
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Aan het eind van het voorlaatste decennium gingen jongeren,

vooral studenten, zich echter in steeds sterker mate met de situatie

in Noord_Ierland bezighouden. Wederom kwam het tot botsingen tussen

katholieken en protestanten.

In augustus 1989 kwam het tot een gewelddadig hoogtepunt, toen

aanhangers van dominee lan PAISLEY een progrom uitvoerden in de Katho

lieke wijken van Belfast. Roo.skatholieken verjoegen op hun beurt enige

tijd later protestant•• bewoners uit hun straten. In de daaropvolgende

strijd gingen honderden woningen in vlammen op en alleen al in Belfast

werden in die dagen tientallen .ensen gedood en honderden gewond.

Voor de Britse regering vormden deze gebeurteni8sen aanleiding om

legereenheden naar Noord-Ierland te sturen. Ondanks de aanwezigheid van

Britse troepen escaleerde de situatie in Noord_Ierland. Een gewelddadig

hoogtepunt vormden de gebeurtemssen op 30 januari 1972, Bloody Sunday,

toen 13 katholieke Noordieren tijdens onlusten het leven verloren.

Enige maanden later werd het Noordierse parlement ontbonden en kwam

Ulster onder "direct rule" van het Verenigd Koninkrijk.

De steeds weer oplaaiende gevechten en executies van soma wille

keurige personen, voraden de beslissende aanleiding voor een breuk binnen

de IRA en binnen de republikeinse beweging.

De IRA en de met haar verbonden "Sinn Fein" hadden nimmer berust

in een definitieve verdeling van Ierland. Zij bleven de hereniging na~

streven met geweldscampagnes in Engeland en Noord. Ierland. In het najaar

van 1989 bracht een bezinning op de strategie de leiding van de republi

keinse beweging tot de overtuiging, dat sociale agitatie de voorrang moest

hebben boven militaire acties. Op deze wijze dacht men de steun van de

protestantse arbeidersmassa in het Noorden te verwerven, waarna niets de

vestiging van een verenigde (socialistische) Ierse republiek meer in de

weg zou staan. Weliswaar zou de IRA een strijdorganisatie moeten blijven,

maar de te voeren strijd zou allereerst gaan tegen het Britse en Ierse

kapitalisme. Dit standpunt betekende, dat de strijd tegen de Britten zou

worden ingebed in de klassenstrijd.

Tijdens de jaarlijkse IRA-conventie kon de leiding nauwelijks de

vereiste 2/3 meerderheid voor haar nieuwe koers bijeenbrengen.
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Bet SinD Fein-congres keurde hem af. Bet gevolg was een formele breuk

en sind.dien bestaan er dan ook twee IRA's en twee SinD ,.in's: de·

Official IRA, die volgens de nieuwe koers opereert, en de groepering

van de Provisionals (PIRA), die het gebruik van gewelddadige methoden

vooropstelt.

De Official IRA heeft - nauwelijks verrassend - de steun gekregen

van enkele linkse partijen, waaronder de numeriek en qua invloed onbe

tekenende Ierse Communistische Partij. Dit, en het voortdurend hameren

op de noodzaak van de klassenstrijd heeft de "Officials" de reputatie

bezorgd Marxistisch te zijn. De "Provisionals" zouden dan meer "rechts"

zijn. Bet is echter wel zeker dat deze etiketten de werkelijkheid niet

helemaal dekken.

De plannen van de Official Sinn Fein en de OIRA om voortaan aan de

verkiezingen deel te nemen, worden door de "Provisionals" beschouwd als

een de facto erkenning van de tweedeling. Vele revolutionaire socialis

ten kozen hierdoor de zijde van de Provisional Sinn Pein en de PlRA, ter

wijl ook de trotskistische Saor Eire zich aan hun zijde schaarde·.

De "Provisionals" in de Sinn Fein en de IRA geven dus de nationale

kwestie en de strijd tegen het Britse bezettingsleger voorrang boven de

klas.enstrijd en zijn bereid om gebruik te maken van ieder denkbaar middel

dat naar hun overtuiging tot de overwinning kan leiden.

De Official SinD Pein was inmiddels een steeds gematigder, hervor

mingsgezinde partij geworden. Zij speelde niet in op de harder wordende

confrontatie in Noord.Ierland. De partij liet haar republikeinse idealen

steeds meer varen en werkte nauw samen met de Ierse Communistische Partij.

In 1974 leidde dit tot het uittreden van het meest strijdvaardige

deel van de partij. De uitgetreden leden richtten de "Irish Republican

Socialist Party (IRSP)" op. Ondanks aanvallen van wat er nog over was

van de "Official Sinn Pein" en de "Official IRA", die de IRSP als een

verraderskliek beschouwden, wist deze partij vrij snel een hechte orga

nisatie op te bouwen. De "Official Sinn Fein" zou enige tijd later haar

naam wijzigen in "Sinn Fein The Worker's Party".

De IRSP koppelt de strijd voor een onafhankelijke en onverdeelde

Ierse republiek aan het ideaal van een socialistisch Ierland. Getrouw

aan de Ierse tradities richtte ook de IRSP in korte tijd een eigen leger

tje op, de Itlrish National Liberation Army" (INLA).
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De IHLA kreeg al spoedig bekendheid vanwege de door haar uit

gevoerde overvallen en aanslagen op posttreinen. Ook de moordaanslag

op het parlementslid ~ ,door middel van een bom in de garage van

de Britse parlementsgebouwen wordt aan de INLA toegeschreven.

Werkwijze en organisatie van dePIRA

Tot 1977 was de organisatie van de PlRA te vergelijken met die

van een normaal leger, hoewel uiteraard veel kleinschaliger. De PlRA

bestond uit brigades, bataljons en compagnies. Acties werden veelal

uitgevoerd door kleine zg. "active service units". die soms opereerden

onder aliassen zoals "Irish :Freedom :Fighters" of "South Armagh Republican.

Action Force".

In 1977 werd de PlRA gere

organiseerd. De traditionele

comaandolijn werd vervangen

door een structuur waarin

kleine cellen of units, ook

wel hitteams genoemd, onder

leiding van de "Provisionals

Northern Command" opereerden.

Vanuit beveiligingsoogpunt be

zien was dit een verstandige

wijziging. Tot op heden is erg

weinig bekend geworden over de

werkwijze van deze cellen;

uit aanslagen op het vasteland

kon geconcludeerd worden dat de cellen vrijwel autonoom opereren:

slechts voor logistieke support wordt gebruik gemaakt van niet-celleden.

Hierbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan Ieren die zich reeds

op het vasteland gevestigd hebben.

Ben aantal punten bemoeilijkt het tijdig onderkennen van PlRA-acties

op het vasteland van Europa:

- Ieren zijn niet visumplichtig (BBG-land);

de stroom werkzoekende.leren naar het vasteland is erg groot.

Alleen al in Nederland wonen een paar duizend Ieren i

- leden van een PlRA-cel reizen naar alle waarschijnlijkheid afzonderlijk

en ongewapend naar het land van bestemming.
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Waarschijnlijk wordt een PIRA-cel na één of meerdere acties te

hebben uitgevoerd, ontbonden. De ex-leden kunnen dan afzonderlijk steun-"

verlenende activiteiten blijven verrichten ten behoeve van andere PIRA

cellen.

De enige mogelijkheid om acties van PIRA-zijde te voorkomen lijkt .

- buiten toevalstreffers - gezocht te moeten worden in het tijdig onder

kennen van supportverlenende personen.

Iers terrorisme en Nederland

Zoals in de inleiding reeds werd gesteld, is de Nederlandse over

heid reeds enige malen geconfronteerd met activiteiten van het Ierse

Republikeinse L~ger.

Aanvankelijk speelden de activiteiten van Ierse terroristen in

Nederland zich voornaaelijk af in de criminele sfeer. Nederlandse onder

wereldfiguren werden aangezocht om als tussenpersoon voor illegale wapen

transacties te fungeren. Aan het eind van de jaren zeventig kregen de

acties van met name de PIRA een steeds meer politiek karakter en de ver

antwoordelijkheid voor gepleegde aanslagen werd door deze groepering via

de nieuwsmedia geclaimd.

Bieronder volgt een kort chronologisch overzicht van een aantal

in Nederland geconstateerde incidenten waar Ierse terroristen bij ~etrok

ken waren. Daarna zal iets meer uitgebreid ingegaan worden op enkele

recente gebeurtenissen.

- In 1971 werd op de luchthaven Schiphol een uit Tsjechoslowakije afkom

stige clandestiene zending wapens onderschept, die ten behoeve van de

IRA naar de Ierse Republiek vervoerd zou moeten worden;

- Enige tijd na deze gebeurtenis werd een brandbom gegooid in het kantoor

van de Britse luchtvaartmaatschappij BEA te Amsterdam. Hoewel deze actie

niet door de IRA werd opgeiist, betreft het hier mogelijk een wraakactie

naar aanleiding van bovengenoemde onderschepping;

-In 1972 werden aanwijzingen verkregen, dat Nederlandse kustvaarders

betrokken zouden zijn bij het illegale vervoer van wapens vanuit Lybi8

naar Ierland;
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- In 1973 werd in de Rotterd..se haven een vanuit Hamburg naar Ierland

verstuurde clandestiene wapenzending onderschept;

- In hetzelfde jaar waren twee Nederlanders betrokken bij de vervaardiging

en het vervoer van explosief aateriaal naar West Duitsland. De Neder

landers waren hiervoor gerecruteerd door het IRA-lid J~ Mc C

De bommen werden bij het hoofdkwartier van het Britse Rijnleger te

Mönchengladbach tot ontploffing gebracht. De Nederlanders werden door

een West-Duitse en Nederlandse rechtbank veroordeeld tot 2 jaar +

10 maanden respectievelijk 1 jaar gevangenisstraf;

- In 1975 haalde de ontvoering en gijzeling van Dr. Tiede HERREMA de

voorpagina's van de wereldpers. Dr. HERREMA werd ontvoerd door Eddy

C. en Marion C om de vrijlating van PIU voorvrouw Rose

D bij de Ierse overheid af te dwingen.

Na een gijzeling van 36 dagen werd Dr. HERREMA tenslotte door de Ierse

politie bevrijd;

- Begin 1978 werd een moordaanslag gepleegd op de Britse ambassadeur Sir

Richard STEES te Den Haag. Sir Richard werd bij het verlaten van zijn

woning door twee onbekenden doodgeschoten. Bij de schietpartij verloor

ook zijn Nederlandse huisbediende het leven. Hoewel door getuigen

redelijke signalementen geleverd werden, is het no. niet gelukt de

daders te arresteren.

Op 16 februari 1980 werd kolonel Marc 0 , stafofficier bij het Ie Britse

Ri jnleger , bij het verlaten van zijn woning te Bie1efeld door een zestal

kogels dodelijk getroffen. Getuigen verklaarden, dat de aanslag was ge

pleegd door een mannelijke en een vrouwelijke dader. Na ballistisch onder

zoek bleek, dat de op C, afgevuurde kogels afkomstig waren uit het vuur

wapen, waarmee ook ambassadeur SYKES vermoord was. Tevens kon worden vast-
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ges~eld, da~ een tweede vuurwapen waaraee op kolonel C, was gescho~en.

he~zelfde wapen wa., waaraee de Belgische zakenman. op 22 maar~

1919 (waarschijnlijk ~en gevolge van een persoonsverwisseling) werd gedood.

Op 19 februari 1980 werd door de BBC een telex on~vangen van he~ "Irish .

Republican Publici~y Bureau", waarin werden geclaimd:

a) de aanslag op kolonel Marc C

b) een aan~al bomaanslagen ~egen he~ in de Bondsrepubliek ges~a~io

neerde Bri~se RijDleger;

c) de moordaanslag op Sir Riehard SYKES;

d) de bomaanslag op een Bri~s mili~air muziekcorps op 28 augus~us

1919 in Brussel;

In de ~elex werd voorts medegedeeld, da~ de Bri~se ambassadeur in Nederland

was ttgelxecu~eerd" omda~ hij aan geheime opera~ies tegen Ierland had deel

genomen en omda~ hij in zijn fUDc~ie propaganda .aak~e voor de Engelse

zaak. De telex was onder~ekend me~ de naam Philip O'NEILL, de gebruikelijke

na.. waaraee de PIRA aanslagen pleeg~ op te eisen.

Op 1 en 2 maar~ 1980 vonden te MQns~er ~wee aanslagen met vuurwapens

plaats tegen de inzittenden van Britse militaire voertuigen. Een der inzi~

tenden werd levensgevaarlijk gewond. Vervolgens beschoten op 10 maart 1980

twee onbekenden de Britse korporaal S ,die deel uitmaakte van een in

OsnabrOck gestationeerd onderdeel van het Britse Rijnleger. S werd

door vijf kogels zeer ernstig gewond. Ook bij deze aanslag was gebruik ge

maakt van een vuurwapen dat bij de aanslagen op kolonel Cl ,ambassadeur

SYKES en » dienst had gedaan. Tenslotte is de PlRA vermoedelijk ver-

antwoordelijk voor de aanslag die op 3 december 1980 in Brussel werd ge

pleegd op een Europese commissaris, de Brit Christopher ~

T , die in de Europese Commissie de portefeuille van financiln

beheer~, ontsnapte ternauwernood aan de dood toen hij bij het verlaten van

zijn woning door twee gewapende mannen vanuit een langzaam rijdende auto

onder vuur werd genomen.
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Ierae gevangenen

Zoals al werd

geateld, is de Brit

ae regering rede

lijk succesvol in

de bestrijding van

het terrorisme in

Noord-Ierland. E6n

van de gevolgen

hiervan is dat het

aantal gevangenen

groot is. Een ~e

langrijk gedeelte

van de Iers-republl-··

keinse gevangenen

toont zich ook binnen de gevangenismuren actief, hetgeen zijn weerslac

heeft op het "buitengebeuren". Het lijkt daarom nuttig om hun situatie in

het kort toe te lichten. Een belangrijk punt is dat gevangen terroristenl

activisten erkend willen worden ala politieke gevangenen en niet behandeld

willen worden als "gewone" misdadigers.

Na een 315 dagen durende hongerstaking in 1972 van enige gevangenen,

ondersteund met demonstratieve acties in diverse steden, zag de Britse

regering zich gedwongen een speciale status in te voeren voor z.g. politieke

gevangenen. Dit hield voor deze gevangenen onder meer in dat zij in barakken

ondergebracht werden, waar zij zich konden organiseren, dat zij geen gevan

geniskleding hoefden te dragen en niet verplicht werden gevangenisarbeid

te verrichten.

Op 1 maart 1978 schafte de Britse regering deze speciale status af:

degenen die veroordeeld zouden worden voor een misdrijf begaan na deze

datum zouden weer behandeld worden als "gewone" criminelen.

In september 1978 was het Kieran ~ die als eerste in protest

ging tegen het feit dat hij geen speciale behandeling kreeg. Hij weigerde

gevangeniskleding te dragen zodat hij noodgedwongen slechts gehuld in een

dekeR in zijn cel leefde. Velen volgden nadien zijn voorbeeld: zij worden

"dekenaannen" genoemd.
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In de loop der tijd verscherpte het protest van de dekeDaaDDen.

Zij weigeren ook de sanitaire regels in acht te nemen: zij wasten zich

niet meer (no-wash-protest) en deponeren hun uitwerpselen in hun cellen

(dirty-protest). Ook vele vrouwelijke gevangenen - de meesten van hen

zijn ondergebracht in de Araagh gevangenis - protesteren op deze wijze

tegen hun behandeling.

Bet afgelopen najaar verscherpte het protest van de gevangenen

opnieuw: zeven dekenmannen in de Maze-gevangenis gingen in hongerstaking,

enige weken later gevolgd door drie vrouwen in de Armagh-gevangenis.Deze

hongerstakers hadden verklaard eventueel door te zullen gaan tot de dood

er op zou volgen. Op de 53e dag werd de actie echter beiindigd, vermoede

lijk na zekere tegemoetkomingen van de Engelse regering. De hongerstaking

is aanleiding geweest voor een opleving van Bolidariteits-activiteiten in

enige West-Europese landen, waaronder Nederland.

In ons land was het tot nu toe vooral het in 1975 opgerichte Ierland

Kaaitee Nederland (10) dat zich actief toonde ten behoeve van de "Ierse

zaak". Zo werd in 1978 het kantoor van British Airways in Aasterd.. bezet

en werd in januari 1980 het Britse consulaat met uitwerpselen besmeurd uit

protest tegen de behandeling van "politieke" gevangenen in Noord-Ierland.

Bet afgelopen najaar werden diverse activiteiten, waaronder een twee

tal deaonstraties, georganiseerd door het B-blok KomiteeR
) . In dit comit6

zitten naast leden van het 10 nog enige personen met wat minder extreme

opvattingen.

De hongerstaking in Ierland kw.. voor Nederlandse sympathisanten

als geroepen. Reeds geruime tijd werden geen activiteiten meer waargenomen

van het Ierland Komitee Nederland. Middels de activiteiten van het ft-blok

Komitee heeft het IKN echter weer de nodige aandacht op zich weten te ves

tigen•

.) Een H~Blok is een in de vorm van een H gebouwde celleneenheid.
Op het terrein van Long Kesh zijn zeven H-Blokken gebouwd.
Zij worden voornamelijk bewoond door Iers-republikeinse gevangenen.
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Conclusie

In verschillende opzichten is ons land van belang voor Ierse

terroristische organisaties. Gesteld kan worden, dat Nederland voor deze

croeperingen een logistieke funktie heeft en teven_ dienst doet als uit

val_baais voor te plegen aanslagen in de ons omringende landen. Vast i_

komen te _taan, dat ons grondgebied gebruikt wordt al_ vluchthaven voor

Ierse terroristen, voor wie de grond in eigen land of Groot.Brittanni5 te

heet onder de voeten is geworden. De arrestatie van een PIU bommenspecialist

op 19 september te Overloon getuigt hiervan.

De "affaire BERREJIA"

leverde het bewijs, dat ook prominente Nederlanders potenti.le targets

voor Ierse terroristische groeperingen kunnen zijn en tenslotte heeft de

moord op de Britse ambassadeur hier te lande bewezen, dat ons land door

de aanwezigheid van Britse diplomaten en vestigingen, ook zelf een werk

terrein is voor het Ierse terroris.e.

De Nederlandse overheid is zeer beperkt in haar mogelijkheden tot het

onderkennen van Ierse terroristen, in verband met de vrije verkeersrege-

ling in EEG verband. Daarnaast is gebleken, dat een groot aantal in Neder

land verblijvende Ieren,die emplooi hebben gevonden bij koppelbazen,zich nim

mer melden bij de plaatselijke politie en onderdak vinden in kraakpanden in

de grote steden.
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ARIIBENS TERRORISME

Aan. :het A.rmeense telTO:M.Sme tJerd in het 4e 1aûartaa.'Loversicht
van 1979 aandacht besteed. Omdat er echter innti.d.dJ3l,s een aan
sientijke toename van het Armeense gewetd in West-Europa heeft
p'Laatsgehad~ tilkt het 1JJensetijk enkel,e zaken met betrekking tot
het Armeense probteem nogmaats de revue te Zaten passeren.

Enkele achtergronden

Bet traditionele woongebied van de Armenilrs moet gezocht worden

in het berggebied inebat-Turkije. dat door de eeuwen heen een knooppunt

is geweeat waar verschillende culturen en rijken elkaar ontmoetten. Ondanks

de overheersing door o.a. Perzen. Grieken. Romeinen. Turken en Russen

hebben de Armenilrs een eigen identiteit weten te bewaren. Tot het midden

van de vorige eeuw bestonden er geen ernstige spanningen tussen Turken

en Armenilrs. De islamitische Turken beschouwden de christelijke Armenilrs

als een religieuze minderheid. die haar eigen zaken mocht regelen. Op

het eind van de vorige eeuw probeerde het orthodoxe Rusland echter gebruik

te maken van de toenemende nationalistische gevoelens onder de Armenilrs om

het Turkse rijk te verzwakken. Dit leidde tot een reactie van de Turkse

regering die tenslotte uitliep op moordpartijen en deportatie. Tussen

februari en november 19l~ kwamen naar schatting 1,4 miljoen Armeniërs om

het leven en werd een groot deel van de overlevenden gedeporteerd naar

Syril. van waaruit zij zich in de loop der tijd verspreidden over de gehele

wereld; de Armeense diaspora.

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog, waaruit Turkije als een

der verliezers tevoorschijn kwam, werd in een gebied rond de Turks-Russische

grens een onafhankelijke republiek Armenil uitgeroepen. Langzamerhand kwam

deze republiek steeds meer onder de invloed van Rusland en in december 1920

sloot zij zich daar bij aan. Het Turkse deel kwam bij Turkije.

De ArmeenSédiáspora

Het totale aantal Armenilrs in de wereld (inclusief de Sowjet-Repu

bliek Armenil) bedraagt ongeveer 6 miljoen mensen. De Armenilrs zijn over

het algemeen sterk gehecht aan de eigen taal, godsdienst en cultuur.
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Daarnaut zijn zij vaak sterk verdeeld, met name rond de twee groe

peringen van de "Tashnaktsoution" en de "Raagavar", twee partijen die

ontstaan zijn aan het eind van de vorige eeuw, toen ze als Armeens

nationale partijen in Turkije werden opgericht. De "Ramgavar"-partij erkent

de huidige SOwjet-Republiek Armenil als het natuurlijke centrum van de

Araeense gemeenschap, terwijl de "Tashnaks" het idee van een onafhankelijke

Armeense staat nooit hebben opgegeven. Onder de Armenilrs in de diaspora

leven in bepaalde kringen sterke revanchistische gevoelens. Zij eisen

dat de Turkse regering erkent in 1915 jegens het Armeense volk misdaden

te hebben begaan en trachten hun probleem onder de aandacht te brengen

van de internationale publieke opinie. Daarnaut bestaat onder een deel

van de Armeniira nog steeds het ideaal van een vrij en onafhankelijk Ar

.enil. Onder de jongere Araenilrs ia langzaaerhand een gevoel van teleur

stelling ont_taan en een wil tot aktie. Teleurstelling over de terug

houdendheid van de internationale publieke opinie, teleurstelling ook

over de berustende en passieve houding van de oudere generatie Armenilrs.

De wil tot aktie, enerzijds om de Turkse overheid te dwingen tot

een erkenning van de in 1915 door de Turkse regering begane misdaden jegens

het Armeense volk, anderzijds om het ideaal van een vrij en onafhankelijk

Armenil te realiseren, heeft zich in de afgelopen vijf jaar geuit in een

reeks van meer dan honderd aanslagen.

Bet Armeense terrorisme

Aanvankelijk waren de aanslagen door ArmenilrB alleen gericht op

Turkse personen en instellingen, maar vanaf eind 1979 zijn ook toeristen

bureau's en kantoren van luchtvaartmaatschappijen van andere landen het

doelwit geworden van acties. Aangenomen wordt dat er drie organisaties

zijn, die voor deze aktiviteiten verantwoordelijk zijn:

a. "Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia".

b , "Justice commandos of the Armenian Genocide".

c. "New Armenian Resistance".



ad a) Op 22 oktober 1975 werd in Beiroet (Libanon) het bestaan bekend

gemaakt van het "Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia"

(ASALA). Het doel van de organisatie is de bevrijding van de Armeense

gebieden in Turkije. De politieke instelling van deze organisatie

kan gekenschetst worden als marxistisch-leninistisch revolutionair.

De acties van het ASALA worden gecoördineerd door het General

Revolutionary Command in Beiroet. In april 1980 hield het ASALA een

persconferentie in Sidon (Libanon). Er werd een samenwerkingsverband

aangekondigd met Turkse Koerden, namelijk de Koerdische Arbeiders

Partij (PIK) en tevens werden de doelen vermeld waartegen het ASALA

zich richt, te weten Turkse instellingen en instellingen van landen

die s&aenwerken met "fascistisch" Turkije over de gehele wereld.

Naast dit bondgenootschap bestaat er een vorm van samenwerking tussen

het ASALA en het Palestijnse verzet. Enkele aanslagen in 1980 waar

voor het ASALA de verantwoordelijkheid opeiste:

- 18-02-1980

- 10-03-1980

- 31-07-1980

05-08-1980

- 28-09-1980

- 04-10-1980

- 19-11-1980

Bomaanslagen tegen de vestigingen van Lufthansa,

EL-AL en Swissair te Rome.

Bomaanslag tegen het kantoor van Turkisch Airlines

te Rome. Er vielen twee doden en vijftien personen

werden gewond.

Moord op de attaché van de Turkse ambassade te

Athene, Galip 0

Aanslag op het Turkse consulaat te Lyon. Vier per

sonen werden gewond.

Aanslag op de persattaché van de Turkse ambassade

te Parijs. Hij werd zwaar gewond.

Bomaanslag tegen het kantoor van Alitalia te

Madrid. Twaalf personen werden licht gewond.

Bomaanslag tegen het kantoor van Turkish Airlines

te Rome.
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ad b) In 1975 werd ook het bestaan bekend gemaakt van de organisatie

"Justice commandos of the Armenian Genocide" (JCAG). De organisatie

is in Nederland vooral bekend geworden doordat zij de verantwoorde

lijkheid opeiste voor de moordaanalag op de zoon van de Turkse ambas

sadeur, Ahmet B , te Den Baag. Enkele uitgevoerde acties in 1980:

"- 19-01-1980

- 08-02-1980

- 17-04-1988

Bomaanslag op de kantoren van TWA, Swissair en

Britiah Airways te Madrid.

Mislukte moordaanslag op de Turkse ambassadeur te

Bern.

Aanslag op de Turkse ambassadeur bij het Vaticaan.

Bij werd zwaar gewond.

ad c) Een zeer nationalistisch ingestelde organisatie die tot doel heeft

de her-oprichting van een onafhankelijke Armeense staat op het grond

gebied van het oude vaderland is "New Armenian Resistance".

Bnkele uitgevo~rde acties in 1980:

- 02-02-1980 Bomaanslagen ~egen de kantoren van Turkish Airlines "

en Aeroflot te Brussel.

- 02-02-1980 Bomaanslag tegen het USSR Informatie Bureau te

Parijs.

NB: Sinds begin oktober 1980 zij~ er acht aanslagen gepleegd tegen

Zwitserse instellingen en is er een poging gedaan de trein Parijs

Bern door middel van een tijdbom op te blazen. Voor deze acties

stelde zich de "Organisatie van de 3e October" verantwoordelijk.

Naar alle waarschijnlijkheid iB de organisatie genoemd naar het

ongeluk met explosieven dat op 3 oktober in Gen~ve plaatsvond en

waarbij twee Armeense personen, die vermoedelijk tot het ASALA

behoorden, betrokken waren. Deze werden door de Zwitserse autori

teiten gearresteerd.



De Armeense kolonie in Nederland

Bet aantal Armeniirs in Nederland wordt geschat op ~ 3S00 per

sonen. Deze hebben zich grotendeels geconcentreerd in de steden Amster

dam, Amersfoort en Almelo. De eerste Armeense groep arriveerde kort na de

Tweede Wereldoorlog in Nederland tesamen met enkele tienduizenden Neder

landse repatrianten uit Indonesii. Na 1956 werd wegens een tekort aan

bouwvakkers een aantal Armeniirs, afkomstig uit Griekenland, uitgenodigd

zich te vestigen in Nederland. In de jaren zestig had Nederland een grote

behoefte aan arbeidskrachten. Onder de Turkse gast-arbeiders bevond zich

ook een aantal Armeniirs. De Armeense gemeenschap in Nederland heeft zich

in diverse. meest sociaal-culturele verenigingen georganiseerd:

a) Armeense Vereniging Nederland, gevestigd te Amsterdam.

Doelstellingen: het verstevigen van de onderlinge band en het

bewaren en cultiveren van de Armeense identiteit.

b) Nederlands-Armeens Genootschap. gevestigd te Amersfoort.

Doelstellingen: de integratie van het Nederlandse en Armeense

volk. het verstevigen van reeds bestaande banden en de respec

tering van elkaars cultuur.

c) Armeense Vereniging Almé10. gevestigd te Almelo.

d) Vereniging Armeense Jeucd Nederland. gevestigd te Almelo.

e) Ararat Sociaal Culturele Stichting. gevestigd te Amsterdam.

Naast uit Frankrijk en Turkije ingevoerde Armeense bladen ver

schijnt in Nederland een eigen Armeense periodiek, genaamd UBajkarlt

(Strijd). dat uitgegeven wordt in kringen van de Vereniging Armeense

Jeugd Nederland. Naar het zich laat aanzien bestaat in deze kringen

sympathie voor de gewelddadige acties. die uitgevoerd worden door

Armeense nationalisten.
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